
DIÁRIO
República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

ANO XLVII- N~178 SÁBADO, 24 DE OUTUBRO DE 1992 BRASí'LIA - DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS

tendo em vista sua nomeação para Ministro de Estado
dos Transportes.

Projeto de Lei N9 1.169-0, de 1988 - Emendas do
Senado ao Projeto de Lei n9 1.169-B, de 1988, que "dispõe
sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes
do corpo humano, com fins terapêuticos e científicos, e
dá outras providências"; tendo parecer, da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação das de n9'

2, 3, 4 e 5 pela rejeição da de n9 1. Pendente de parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Projeto de Lei n9 11-F, de 1991- Emendas do Senado
ao Projeto de Lei 11.9 ll-E, de 1991, que "dispõe sobre
a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos
à reforma agrária, previstos no Capítulo lU, Título VII,
da Constituição Federal".

Projeto de Lei n9 7.503-D, de 1986 - Emenda do
Senado ao Projeto de Lei no7.503-B, de 1986, que "autoriza
o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
DNOCS, autarquia vinculada ao Ministro Extraordinário
para Assuntos de Irrigação, a doar o imóvel que menciona,
situado no Município de Icó, no Estado do Ceará"; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa; e, da Comissão de Viação e Transportes, Desen
volvimento Urbano e Interior, pela aprovação.

Projeto de Lei n9 488-A, de 1991 (Do SI. Ruberval
Pilotto) - Dispõe sobre os contratos de parceria de pesca
e dá outras providências; tendo parecer: da Comissão de
Agricultura e Política Rural, pela rejeição.

I - Abertura da Sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior

111 - Leitura do Expediente

AVISO

W 274/92 - No Exm9 Senhor Antônio Britto, Ministro
da Previdência Social, solicitando licença da Câmara dos
Deputados para assumir o cargo de Ministro.

OFÍCIO

N9 483/92 - Do Exm9 Senhor Eurico de Andrade
Neves Borba, Presidente da Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia Estatística, referente aos resultados do Rela
tório Final da CPI que investigou o extermínio de crianças
e adolescentes no Brasil.

REQUERIMENTOS

Requerimento (Relatório do Senhor Deputado Gené
sio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente).

N9 1.823/92 - Do Senhor Deputado Paulo Ramos,
que solicita informações sobre contratos firmados pela Cai
xa Econômica Federal, a partir de janeiro de 1985.

~9 1:833/92 - Do SI. Deputado Jaques Wagner, que soli
CIta mformações sobre o montante de recursos liberados
pelo BNDES para o GDF

COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Alberto Goldman, comuni
cando seu afastamento do cargo de Deputado Federal,

SUMÁRIO
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TIVA DA 49~ LEGISLATURA EM 23 DE OUTUBRO DE
1992
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Projeto de Decreto Legislativo n9 104-A, de 1991 (Da
Comissão de Relações Exteriores) - Mensagem n9 300/91
- Aprova o texto do Acordo de Seguridade Soci~l ~:lU
Segurança Social, celebrado entre o Governo da Repubhca
Federativa do Brasíl e o Governo da República Portuguesa,
assinado em Brasília, em 7 de maio de 1991; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
e, da Comissão de Seguridade Social e Família, pela apro
vação.

Projeto de Lei n9 3.225, de 1992 (Do Omaireves Mou
ra) - Dispõe sobre a destinação da arrecadação obtida
em cada teste dá outras providências.

Projeto de Lei n9 3.227, de 1992 (Do Sr. Werner Wan
derer) - Libera o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS - para construção de imóvel residencial ou aqui
sição de imóvel residencial usad~.

Projeto de Lei n° 3.228, de 1992 (Do Sr. Werner Wan
derer) - Altera o art. 24 do Decreto-Lei n9 3.200, de
19 de abril de 1941.

Projeto de Lei n9 3.229 (Do SI. Osmânio Pereira)
- Institui o dia 27 de setembro de cada ano como "Dia
Nacional dos Vicentinos".

Projetos de Lei n9 3.230, de 1992 (Do Sr. Victor Fac
cioni - Dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Enólogo.

IV - Pequeno Expediente

NILSON GIBSON - Homenagem à memória do jor
nalista Assis Chateaubriand.

HUGO BIEHL - Empobrecimento dos agricultores
brasileiros.

OSVALDO BENDER - Conveniencia da vinculação
do empréstimo agrícola ao produto.

PAES LANDIM (Como Líder) - Necessidade da
liberação de recursos governamentais para a Região Nor
deste.

ELIEL RODRIGUES - Transcurso do Dia da Avia
ção e do Aviador.

GILVAN BORGES - Necessidade de combate às
causas da criminalidade no País. Críticas a declarações do
Ministro Coutinho Jorge, do Meio Ambiente, relativas à
demarcação das terras indígenas.

RUBEM BENTO (Pela ordem) -Solicitação à Mesa
de retirada do nome do orador da relação dos membros
da CPI que investiga irregularidades no processo de privati
zação da Vasp, publicada diariamente.

JOÃO FAGUNDES - Voto de pesar do Ministro
Aldo Fagundes, do Superior Tribunal Militar, pelo faleci
mento do Deputado Ulysses Guimarães.

CLÓVIS ASSIS - Posicionamento do PDT em rela
ção à apreciação do Orçamento da União para 1993.

JAIR BOLSONARO (Pela ordem) - Saudação do
orador aos estudantes presentes na Casa.

MARIA LUIZA FONTENELE (Como Líder) 
Aprovação pela Comissão de Educação, Cultura e Des
porto da Casa do princípio da gestão democrática como
condição necessária ao desenvolvimento da educação no
País.

ÉLIO DALLA-VECCHIA - Necessidade de rees
truturação da Funai.

RUBEN BENTO - Demarcação das reservas indíge
nas no País. Manifesto sobre Legislação e Política Indige
nista do Pastor Silas de Lima, da Missão Novas Tribos
do Brasil.

LOURIVAL FREITAS - Carência de energia elétri
ca no Estado do Amapá.

PAULO DELGADO - Conveniência da profissio
nalização dos funcionários do Estado e de continuidade
administrativa no País. Importância da reforma da legisla
ção eleitoral e partidária.

"f, ALCESTE ALMEIDA - Conveniência da destina
ção-de recursos federais para o asfaltamento da ligação
rodoviária de Boa Vista, Estado de Roraima, com Manaus,
Estado do Amazonas, e com as fronteiras da Guiana e
da Venezuela.

PAULO ROCHA - Expectativas do orador em rela
ção ao Governo Itamar Franco.

B. SÁ - Seca na região Nordeste.

JAIR BOLSONARO - Conveniência da adoção de
política de controle da natalidade no País.

PAULO PAIM - Críticas ao julgamento pelo Tribu
nal Superior do Trabalho da permanencia da figura do
substituto processual nos dissídios trabalhistas.

NEUTO DE CONTO - Ressurgimento do movimen
to estudantil no País.

DÉRCIO KNOP - Necessidade de pagamento de
indenização aos ex-proprietários de imóveis situados no
traçado da BR-lO1.

VIRMONDES CRUVINEL - Transcurso do Dia do
Cirurgião-Dentista.

LUIZ PIAUHYLINO - Atuação do Conselho Re
gional de Medicina, do Sindicato dos Médicos e da Socie
dade de Medicina de Pernambuco.

JACKSON PEREIRA - Necessidade de reestrutu
ração do Sistema Nacional de Emprego - Sine.

OSVALDO MELO""':'" Transcurso do 50" aniversário
de sacerdócio de D. Tadeu Prost, Bispo de Belém, Estado
do Pará.

BENEDITO DOMINGOS - Transcruso do Dia do
Comerciário.

JOÃO PAULO - Encontro entre o Presidente Itamar
Franco e os representantes das centrais sindicais do País.

DANIEL SILVA - Pressões do Governador Edison
Lobão e do Superintendente do Banco do Brasil, Dorian
Rac Telles de Menezes, sobre o Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Maranhão.
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v - Grande Expediente

CHICO VIGILANTE - Relação dos principais deve
dores da Previdência Social.

CLÓVIS ASSIS - Atuação parlamentar do orador
durante o ano de 1992. Expectativas em relação ao Go
verno Itamar Franco.

AUGUSTO CARVALHO (Como Líder) - Críticas
ao posicionamento de setores do PT em relação à possível
indicação do Deputado Roberto Freire para a Liderança
do Governo na Casa.

VI - Comunicações Parlalllentares

(Não houve oradores inscritos.)

VII - Encerramento

2- MESA

3 - LÍDERES E VICE-LÍDERES

4 - COMISSÕES

Ata da 1628 Sessão, em 23 de outubro de 1992
Presidência dos Srs.: João Paulo, 4° Suplente de Secretário;

Nilson Gibson, Cl6vis Assis e Zuca Moreira, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO

Às 9 horas

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Há número
regimental.

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

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

anterior.

11 - LEITURA DA ATA

o SR. OSVALDO BENDER, servindo como 29 Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações" aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se à leitu
ra do expediente.

O SR. JOÃO FAGUNDES, servindo como 19 Secretário,
procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

AVISO

Do Exm" Sr. Antônio Briotto, Ministro da Previdência
Social, nos seguintes termos:
Aviso n9 274 GM-MPS

BrasI1ia, 20 de outubro de 1992

Exm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício n° 37/92, de 15 de outubro

de 1992, encaminhado a essa Presidência, solicitando licença
da Câmara dos Deputados para assumir o cargo de Ministro

de Estado da Previdência Social, comunico que tomei posse
no referido cargo no dia 14 do corrente.

Atenciosamente - Antônio Britto, Ministro dà Previ
dência Social.

OFÍCIO

Do Exm9 Sr. Eurico de Andrade Neves Borba Presidente
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, nos
seguintes termos:

Ofício nq 483/PR
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1992.

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

Senhor Presidente,
Apraz-me cumprimentá-lo pelos resultados do Relatório,

Final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou
o extermínio de crianças e adolescentes no Brasil. Mister se
faz que a curto prazo sejam implementadas as medidas propos
tas, tendo em vista a gravidade da questão.

2. Apesar de as medidas propostas estarem vinculadas
ao desenvolvimento de programas específicos de atenção ao
menor, cabe ao IBGE, na qualidade de principal produtor
de estatísticas sócio-econômicas do País, o papel fundamental
de subsidiar os processos decisórios e a formulação de políticas
sociais com informações confiáveis e consistentes sobre a po
pulação-alvo.

3. Neste sentido, o Departamento de Estatísticas e Indi
cadores Sociais - DEISO - em geral, e o Sistema de Informa
ções sobre Crianças e Adolescentes - SINCA -, em particu
lar, já dispõem de um considerável conjunto de informações
sócio-econômicas e demográficas sobre ciranças e adolescentes
(O a 17 anos). Tais informações, produzidas sistematicamente
durante a década de 80 e atualizadas até o ano de 1990, ba
seiam-se em dados levantados pela Pesquisa Nacional por
Amostra de DomicIlios - PNAD - complementados pela
Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição e por estatísticas de
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Brasília, 20 de outubro de 1992

outras fontes como as do CIP/SEEClMEC e do Ministério
da Saúde. No estágio atual. esses dados encontram-se desagre
gados para o nível mínimo de Região Metropolitana. Tão
logo estejam disponíveis os dados do Censo Demognífico de
1991 será possível uma desagregação em nível de município.

Respeitosamente, - Eurico de Andrade Neves Borba,
Presidente.

REQUERIMETO

Do Sr. Deputado Genésio Bernardino, Primeiro Vice-Pre
sidente, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N" 1.823/92

(Do Deputado Paulo Ramos)

Dirigido ao: Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.

Solicita informações sobre contratos firmados pela
Caixa Econômica Federal, a partir de janeiro de 1985.

I - Relatório

O Senhor Deputado Paulo Ramos encaminha o presente
requerimento à douta Mesa da Câmara dos Deputados, solici
tando o encaminhamento do mesmo ao Senhor Presidente
da Caixa Econômica Federal. através do Excelentíssimo Se
nhor Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, para
obter informações a respeito dos contratos de mútuo, com
garantia hipotecária, firmados pela Caixa Econômica Federal,
de valor superior a duzentos mil dólares (câmbio da época
da concessão), a partir de janeiro de 1985, especificando:

1 - Nome do beneficiário.
2 - Cópia do contrato e seu registro.
3 - Normas legais e regulamentares em que se baseou

o empréstimo.
E o relatório.

11 - Voto do Relator

Votamos pelo deferimento do pedido do nobre Autor.
Sala das Reuniões da Mesa, em - Deputado Genésio

Bernardino, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo Ad referendum

Em 23-10-92 - Ibsen Pinheiro, Presidente

Brasília, 17 de setembro de 1992

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 1.823/92

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

Senhor Presidente,
Nos termos Constitucionais e Regimentais requeiro a

Vossa Excelência sejam solicitadas ao Sr. ministro da Econo
mia as informações abaixo a respeito dos contratos de mútuo
com garantia hipotecária firmados pela Caixa Econômica Fe
deral de valor superir a duzentos mil dólares (câmbio da época
da concessão), a partir de janeiro de 1985:

1 - Nome do beneficiário.
2 - Cópia do contrato e seu registro.
3 - Normas legais e regulamentares em que se baseou

o empréstimo.
Justificação

Os contratos referenciados no presente requerimento são
feitos através de escritura pública. - Deputado Paulo Ramos.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 1.833/92

(Do Deputado Jaques Wagner)

Dirigido ao: Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.

Solicita informações sobre o montante de recursos
liberados pelo BNDES para o GDF.

I - Relatório

O Senhor Deputado Jaques Wagner encaminha o pre
sente requerimento à douta Mesa da Câmara dos Deputados,
solicitando o envio do mesmo ao Presidente do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, atra
vés do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, a fim de que aquele órgão
informe a esta Casa do Congresso Nacional "qual o montante
de recursos que o BNDES liberou para o Governo do Distrito
Federal, para as obras do Metrô".

É o relatório

II - Voto do Relator

Somos pelo deferimento do pedido do nobre Autor.
Sala das Reuniões da Mesa, em , Deputado

Genésio Bernardino. Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum em 23-10-92 - Ibsen Pi
nheiro, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N9 1.833/92

Exm' Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
D.D Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Requeiro. nos termos do artigo 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, e do artigo 50, § 2° da Constituição
Federal, sejam solicitados ao Exm" Sr. Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento, a seguinte informação:

- Qual o montante de recursos que o BNDES liberou
para o Governo do Distrito Federal para as obras do metrô.

Nesses termos, pede deferimento.
BrasJ1ia, 24 de setemhro de 1992. - Jaques Wagner,

Deputado Fedea1 PT Bahia.

COMUNICAÇÃO

Ao Sr. Deputado Alberto Goldman, nos seguintes termos:

Exm'! SI.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
O presente tem a finálidade de comunicar a Vossa Exce

lência a minha licença do cargo de Deputado Federal, tendo
em vista a minha nomeação para Ministro de Estado dos
Transportes, ocorrida ontem, 19 de outubro de 1992.

Declaro ainda que a minha opção pelos vencimentos sala
riais é a de Deputado Federal.

Na oportunidade renovo protestos de estima e conside
ração.

Cordialmente, Deputado Alberto Goldman
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EMl!.;liA ')0 :!lE!II~~,t.l AO PROJ(oTO Iili. LEi ~;'~ ;" 503..S, -1e ! g~,~"
q'-1l~u::oritn. o Depart:3mento l-:ac.ic.na l de Obra., Colltrtl ~:i

Secas .. DNOCS, autarquia vinculada ao Hi.,istrl2 S~-~t~',,1t'H'"

din.ãrio para. Assuntos de Irrig3.ç5o, a c!oo.r Q ímóvel ':;"ze

a.nciona, situado no Município de Icá, no Estado do Ce
ará"; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Viação
'. Trans~ortes, Desenvolvimento Urbano e Interior, pela
aprovaçao.

(PROJETO DE LEI N9 7.503-B, de 1986, ,a que se referem
os pareceres).

o COIlGUSSO IlACIOIIAL a.eret.,

Art. 1- - 7te& o Dep.l.rt...nt~ "acionaI de Obra.
c:oatC'A ••••CU - Dlldcs • ."torizado a da..r ao Hunic!p1o de Icõ.
no S.tado do C••ri, ..d~.nt.•••crit.ura públ,ica, UM "área de
terra de eu. propriedade, eora 40,"51 hA (quarent.a hectar.. e

oito ai1, ••lac."toa. cinqo.nta e hua cnt.i_r••), ex. benfe1
to.f'i"', QAde •• locaU.za ..~ do Di.trito de Liaa Caçoa .. '

S 10 - Ao do&cio previa'ta ne_o artigo d••ti
fta-.. i Z'etJlllarização, pela Prefeitura Jlunicipal de' Icõ, 4a si

t ..çio •• poI.eixoI que •••"cofttr.. ,,& ir.a, beJI COla0 i i ...
plantaçio, no pr.zo de 5 (cinco) anoa, c:ontado da 4.t& da r ••
pec~y. hcritura, 60 Jll&ftO 4. n.••nvolviunto do ••ri..t.ro Ur
_ do Db"rito .. Li.. eupo••

dali" &rt1,0 ~_s.Z:.~~n::·:.::r~::::::~;:U~~ ::a::nt: .:~::
• Jaca, ~ .,••Ca direiU da ..traria de Icó a 19uatu, coa lât~

't~ 4. ,cr 241'20" Svl • longit.ude d. 3'0 51'10· Oe.'t., d ...te,

00- ri.o de 130 4S'1IO _de-.. 33',00. _t' o pont.o 1 ••0, d••te,
COIIi \a& detlexio 4e 13* 4" direit.a e ru.o de "O 07' t:O COla

1.~ltu4. d. 'o 2.. ·21· Sul. longitude de 310 51'00· oe.te Jfte
dl-•• 140,0011 at.i o ponto 11 de.t.., COII \UM ,deflexio de 230 2S'

"IIJireita _ .J'PIO d. "0 21' !tO cc. latitude de'O 2'4~ 2C· Sul e

.' l0ft9U~ucJ. 4e 31Q 5"5'- oe.te ..de-a. '0,50. até o ponto 2J
...te, COIII Wla denexio ele 520 13' direit.a e rUP.tO de 250 15' 'NO

coa latitude d. 60 2.'20- Sul. longitude cie 31'1 ~"SS· oe.t.
..«e-.e 49,00. até o ponto 3, dest.e, COM U'IQ deflexio de )0 40'

eaquerd•• rwr.o d. 210 SS' MO c~ latitude 4e 60 24'21- Sul •

longitude de 310 5"54- Oeate ..de-a. 51,00. ati " ponto 4J

...t., COla ..... di.nexio de 110 .. ,. direita e r~ de 100 13' liO

coa la1:.1tude de 'o 2-4' 22· sul. longitude de 3'0 5&' 53· ~.t.

..de-M '4,O~ ati o pont.o 5, da.te, CQI \PU 4aflexio de 320

21' ••querda. _ ruJ60 a. 420 3.. ' NO COM lat.1t.u4. 4. 'o 241 t 25- Sul

• lon;ltlld. d. 310 51'53- oeste ..de-•• 231,00••ti o ponto I,

" ••c., coa- UlU 4.flexio 4e 320 O" direita. rWllO de 100 2.' NO

OOll latitude de 'o 24'30- S.ul e longitude d. 310 ~"4'· o.~t.•
..4..... 145,0011: ati o ponto 7, deste, COla UJM 4.f1lxio d. ~o

24' direita e ru-o de 40 04' NO coa latitude de '" 24' 3.)- .sul e

lon9it;~. eS. 3'0 5"4t- O••te ...de-s. "',00. até o 1'onto .J
d••u, ·cc. \&&a defl.xio de 'o 3" direitA e rw..o a. $0 32' )lI:

c_ l.ti~\Id. el. 'o .14'14- Sul. lon9itude ..de 310 S""'· oeste

~cSe"•• ~)I,~.o..•ti':Pf,po.n,'to.;', d••te, eM \lU deflexio d. 3$0

.fI' ••querd. « rUMO •• lO. O,' 110 COII lacttu&t de 'o 2.. '3'- lu'

• lOIl9Hu4. o!a )10 56'50' o.a" ..a.·•• 66,50a ati o pGato 10;
d••te. c'* 4.f'1.do ft 7S0 00' 4b'.it.&" T\I.IaO 4. 410·S1' •

coa 1.t1tIl40 6. 24·31' 'ul o lOn9itu4o do 310 5"50" oe.U
-.de-•• 1;,0011 at;' o ponto U, d••te, COII UJa& dalle.io d. lO

00' tu.r~.tt•• ru.o de 55_ o.· sa co. lat.itu4e •• ,. 2" ' ••4 1111

• loJljltu4. d. 31" '5" 4'· Ore.te ..de-•• '4,00. ati o ponto 12..,

d••t., 0011 waa ".rj.xão"'oJe 120 00' ..aquerda • ruao de 320 51''. .
W& cc..lat.itv.d. "- ,O 2.. • ••• Sul • lon9i~u4. d. 310 5".3· 0..-
~. ~-•• 135,Oo...'aw O PORto 13, de.te, coa uaa d.flexiiio 4.
00 "1' 41re1ta '. r\-o de 3~. ),2. B Ca.I lAtitude d. 60 2.' ... •
.\11 • longit.udtt d. 310 5"1)· oe.te Mde-.e 13,0011\ .ti o ponto

'14, d••t., COII UM dell••io de 10S0 30' cUrelt.1I e rW'lO d. 400

S" SE coa latitude d. " 2.. • ..2· Sul. lon9itude \!e 310 56',41·

p.at...de-•• 5',00. at.i o ponto 15, d••te, cc. UIM deflexio 6e,
.5'0 00' e"qu.rda • ru.o d. 120 02' M! coa latitude de 60 24' ..1·

~uI • longitude d. 310 56'42- oeste _de-•• 37,00M ..t.i o ponto,

~,: d.~t., c.,.. u-a defle.Ão d. 350 DO' direita. rumo de '2_
15., SS <:_ laUtud. da U H'n" Sul. longltud. d. 3.0 56'n"
o.ata fMde-•• 40,00. até 4) ponto 11, de.te" COII UJ!l. deflex.ão 4.
90000' .squerda e rUMO de 27Q1'OZ'· ME COM latitude 6Q '2""·

Sul ....lonqitud. da 3'l~ 5"3'- oe.te ..de-.". 12,oi;"...t' o ponto
li, de.te, 0011 UIU det'l.xio de 'OV 00' e.qi1ard•• r'JlM) d. '20

S.' NO COII latltud. Dl!: 'o 2"'.'· Sul. longitl.lde de 380 54'31·

oeste ••de-•• 40,00. iati o poato lI, 4••t., coe \2\a d__ flexio ".
3" 00"' direita e ru.o de 2'0 51' NO CeM lat.itude de 60 2.. • ..5·

Sul e longitude ae 31iQ! S6' 3'- o••t...d.-•• '1.00••t' o ponto
:aO,' de.te, cc. uaa 4ef1••io de :6' 5'" ••qu6I'da a rUl'e d. 5).
,52' !lO cOlO laUtua. d. n 24'H' Sul o !ongitud. a. 310 56'U'
o.at. _a.-•• 16.01la ,oti o pont.o 211 a.at•• _ ""'. d.U.do o!a
2'0 5" ••querda e ru.1ICJ de 83_ 51' NO ct. lati'tudo d. ,g 24' ..,,

Sul e longitude d. 3'D 56·ta" O..te ...d.-a. 101,00• ..ti" ponto
22, .l••te, CO!I u" 4aflexiQ de 510 SI' ••quarda e f\lJftO H' 440

11' 50 eOIl l.titu". d. 6o 14'45' Sul. longitua. a. 310 56'n"
Oeste ...de-a. 2",00. _tê 0, pon1:o 23, d••t., COla UIla d.fltl ...áo

a. 1270 SI' diraita • ruao d. 70 Sl' 110 cOlO l.titud. o!a n
24'3" 'ul • 10ftOJitÍJd. d. U. 56'33' oeat...d.-Ia n.oo••ti o
ponto 24, "ut., coa _, a.n.,.lo ". 270 U' dir.ih • r ..... d.

350 31' IIE coa 1.Utuefo a. U 24' 42' SUl • longitud. d. 310
5"49· Oe.te _de-.e 120,00••tf o ponto 25, de.t.., COIl\ ~... d."

fle.io d. 139 li' .&quer«. e rWlO da 20 1" 'til: co- latitude de

'o 24'44· Sul. lon91tu4a 4e )8. 5"51- ,Oeste ..de-a. 154,00.

,ati o ponto 2', d••te, coa UMa d'fl~xio d. 139 SI' .aquerda •
ruo de 110 ]9' NO coe latitude de 6o 2 .. • ...:- Sul. longit.ude de

310 506'51- oe_t...ele-•• 61,00. até o ponto 27. do.te~ COII wu
d.fl.xlo d•• 520 31' direlt.. _ ruSo. d. 400 52· "'E co", latitude

d. ,. ~"'4'" Sul e lofttitudie da 310 5"51- Oe.te lllade-••

172,00. até O ponto 21. de.te, COIIWd deUexao de. 00 00' e ru

110 de 400 52' •• COIl lat.it~\la. d. 'o ~4 j S)· Sul. longitude d.

310 56'S"· oeste I'\.dl-.' 54,OO7a .ti o ponto 2', d.... te COM UM

d.n....o da no SI' airait•• rullOO d. UQ 10', SE COOl latitude
de 6o' 24'S4'" Sul • lon9i~ud. de 3•• 5"S5 oe.te ",ed.-... 131.00.

até o pon~o 301 a••te, co. U"'. daflexão "e 10 19' ••querda •

.I'UftM) d. 100' 2t· SI cQllt latitude d. 'o 24'S3- Sul. longitude d.
110 '5,. 5''', Oelte mede-s. 260.00a até O ponto 31, dllt.te, cot\ U"'I

d.fl.xã~ (. 3v 1" direita e ruao de '7~ 13' SE COtl latit\td. a.
6o 24'51" Sul .. lon9itud. d. 3'0 51'0'" Out. ..~de-Ia 13,00"
até o ~nto i" d••te. COJll UIN. dall.xio de .,'" O,., <Ur"J.t.. a
rWflU' d. 170 SI' SO COM latltu-d. de 'o l4'''1- '\11 • lon-oitude d•
31\1' ~1·D4· O...te lMd.-•• l61,OO. Até o ponto 33, deite, coe u••

t5.UI'Klo e'e lo 00' "."IU.fl~•• rtJ~ d. 1'0 ~":I., COM latttud•
d. ,. at'U- tul .. lonIJH..,d.. lt.. ]lQ !ll'03- o..t. fIl"d.-u 12,OOIft.t. () ponto )41 d... t., COM tUl'l4 deUex';.o de lO J" direita e ry,

-a d. 110 :U' 10 COM latitude d. 'o ;r.·19.- Sul. l.Qngitude d•

311» ~l·O.afl o..iot.d•••• t.S,OOM ati.o· ponto 35, d•• te, COM 'lIRa

d.n.:clo d. '19 • dtr.tt.. _ r'mIO de '20 1" MO co.. latitude
«.60 t4·3.- lul lor."Hu-d. de 310 51'00- o..te m.de-•• ",00.
atl o ponto J', ...e., QO. WIIS d.n.JCio de 10!s.o lO' direita e
ru-o de 12. ':lt' .. COI'I latit.ude d. 60 :1"'''2- 11.11 • longltude d.

3•• $".1· ~.t...d...... 1.1,00. até o ponto 31: de.te. COM UH

delte.lo de too 00' eaquel'd•• rUMO d. 570 2',' 110 CQII lt\t:ltude
da 6" 2.·SI· lul • longitude d. 310 5""0· o..te 1'11.&'........ 28,00••t' o fOltto JI, d••te, coa U•• defl.)lio d. '00 00' e.querda e
...... d. 32' 3.' 10 eoM latitude da 60.2.'SO· Sul a 10n9itua. a.
31V S6'l'· o..te ........ 32,00. !'ti o pqnto '3', d..lt., COf'I UM'
d.n.do a.... 00' dlr.ha • ruMO d. S30 U' 110, cóio latltud.
d. 6. 2.'5,1· 1"1 • lon"ltu4. d• .1'0 5""0- oeste Mde-•• 10.00.

Atl o'pont.o 4'. 4I••t., COII UIU ,deU.x5o d. 150g 00' dtr.lt••
r ..... d. 211 U' 111 _ 1.UtuJ; de 60 24'47' 9ul • 10n9.tua. da
310 5"42- o..t. Md:...... 21,OOm .tê o ponto 411 d••te, COII uMa

"afl••lo d. ,oe O,· .''1••cd& e "\iMO -Je 'lO 2" tIO CQtI latitud_

ao 6. 24'41' lIUl • loÍltl.tua. a. )lO S6'42" Dut. _ae-.o 10.00.
.ti o ponto 42, .se.t., COII P. d.n••io de '00 00· e.querda e
1'lIIIO d. 21. 14' 10 ..- l.t.i~il. ". ,O 24'4'" Sul « longltua. a •
31. 5'· .3· ac.t_ .."..... :2'~OO(lfl ati o ponto .3, d.'te. coa UJIILt

a.ll...ío a., 150 00' ••qú••aa • rulIO d. 530 26' 9'1: COlO latitud.
4e ,. 2"'47· SlIl a longítuda de 310 S&"4a· o.,te rneclfl!-••

107,00. ati o ponto ... : da.te, com Uh daflex30 d. 200 5" es

querda e rUM d. , ... 2S' SI co- latitude d.· '0 2.. •..5· Sul •

lC>n911:uda de 310 S&'4.- oe.te aede-s. ".00. ati o ponto 451

d••te. ca UIna deU.xio 4. '30 25' di~eita • rumo da 190 00' 50

COM latitude de 'I' 2.. ' ...... Sul. longitude da 310 5"44- oe.te

..ae:-•• 10,0011 atl (J pont.o ." de.te, eM UM deflexio d. 00
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lIonhor praeixo Secretário

........... .::"'.1ê , Lo 061010_

Dep\I.\.",••u·" ~~._•••~1~ '- ...

DO. Prl $.crfl~ár10 da CAfl\ct.. ~ JJ,.;.... i: ..

Ea 6/12/90, é lide O Pore""r n9 .20/90, da ,CU, relatado pelo So
~or Hauro Benevides. pela: aprovação do Projeto, COII a EMenda n9
l':'CJIIl.

Ea 13/12/90, • Pres1dincla coaunlea o tiralno do pra:o pArA Iapr!
.ont..çio· d. iaend... , .enoo que .0 ....,. nio for.. ofercc1.d•• !IM!!
441••
r.a 15/12/90...io aprovado. o Projeto e a !)lenda n9 l-CAl:•

DI 19/2/91, ã lido. aprovado o Parecer n9 5/91-COIR, relatAdo ~

lo Senlador Alexandre Co.ta, oferet'lt!\do .. lteda.çio F1nal da banda.
Ela 7/3/91, i aprovada, no. teB:o. do art. 324 do IleCJi..nto InteA:

no.

" CÚUlra esoo oeputado. COlO o oficio SM-1l9310, do 12".3.91

""'nho a honra de QOlaunlcar aVo••• Excelinc1a,.. fia
de quI! .e dlqne levar &0 eonhec1JHtnto da .s:iaara· dos Deputadoa, que o

ãen",do Fede::«l a!,covou, çom ...nda, o Pr?jeto de IA! n9 22, da "'0',
no Senado rederal {n9 7.503 ..B~ d. l-a&, n.••sa C••a) , que -.ut.oriza o

oeparta..nto "acional de Obr•• Contra •• S.c•• - O"OCS" ~t.rqul.

vlf1cul.da ao Mintstro d. I.tado Extraordinário 'Par. A!I.untoa de

Irrigação, a doar o llftÓV.l que aencLona, 81tuado no M'mlcipJo de

Ic6, no E.tado do C.ari-.
DI .nexo, ,nca.1nho .. Vo.... !xcelinc1a os aut6qrato.

relerent.. j .~,U~,; ~" .nreco, 11"~ co.", •• cSevolucio, UJIl cSa

propo.lt:.Io prlJ&lttva.
• ............_.U;O !'l. ~nortunldad. ...... ". ....."'''''.. t: Vo•••

~ :. ~:.-..... prut.ato. de ••tlN • con.ld.raeio.

SK/JI9~AO

_A 119 1

(Corroo_do , _nda n9 1 - CIdt)

1'10..

d~IÚ1-~
lIlEIIW> DO SEMAno M PIOOJE'I'O DI: L1!1 DI\
CAMAU H9 21, d. "'0 Cn.7.5r))_8,&I
1."', ,,& C.a. d. oriqe.', quo
-autoriza o OftpartaJl'!etlto Nactonal ..
Obt'a. Cont'f'a •• S.c.... nttoeS,
.utarqula vlncul.ila ao Mini.tro de
a.ta<1o t:littrllordln~rio para A!lsunto. de
Irrle:t.açio,. doar o l:ftÕvel. que
MnclOM, situado no Municlnl0 de tC'Õ,
no E,t.ado do C••rÃ-. .

Al't. 40 - JevOCJAa-" •• dispoaiçõe... cont.ri-

oua pabHcaçlo.

cAMAM DOS DEPUTADOS, e.,tJ. de JUlo de: 1"0.

51' .aquarela e rUM de 110 03' 50 COfI latitude de 'o 24 t 33- •

longitude de 31. 5"5'- Oeate ..de-•• 47,00a ,te 0;;' pont.o 471

d••te, co. uaa dafl.x.:» de 43" 55' esquerda. ruao de 250 25'

.. co- lat.itude 4e 'o 24'31- Sul * longit.ude d. Jio 5'·S9· oe.

te -a.-•• 1'0.00. ati o ponto ." "••te. co- u.... deflexio de
•• 56 l direita _ nulO de 200 55' SE· COII 1.tltude de ,g. 24'2'

.1111. lDJtt)ltUCSe 4. 3•• 57'01" Oeste eede-s. 121,00. ati O ponto

." de.te, COla WU cJeflexio ele 70 5'0' ••querda a rUl'O d. 210

46"U cOll lat1tll4a de 'so ~.'2)" Sul o longitudo 4a no 57'02"
oeat.....; .... 25,00. ati o ponto 501 d••te, ca. UIQ chflell:io d.

34. O,., direita. nuM) 4. 50 I" 80 COII latitude d. 'o 2.'23-
, .

••1 • 10ltfltucte de 3•• 57'02· oe.te ••de-•• 120,00. ati o ponta

1 a-51.., -o .. d.li ... dofloxio do no U' Ã dlroit~ _flori
obter-.. o n.o .se "0 01' $O lado 1 a-51..0, fle.sndo a.sia fa
eucSo o pol.l90no repre.entativo. CCMJI su•• coordenada. geogrifi':

c •• , cc- ... '1'•• total de 40."51 h~ (qu.renta hectares .. oit.o
ai1, aalacentoa a c:lnqOenta • hUfIl centi.r•••·_

Al't. 20 - Ao do.cio torn.r"'5.-. nula, de pleno

direito.... ir•• , no todo ou Ht p.rte. vier a ter de.tinaçio
diver•• dia ,revi.ta no artigo IInte-rior'. ou _e nio for observado

O pralo fixado •••eu. I 10, hipót••e•••' 'lu. ocorreri.. r.v.c

.io cio 18ÓYel, • d•• benfeitori•••1i con.trutd•• , ao patri.ô

nl0 &10 DIIOCI, iftd*pendente de qualquer indenização.'

Ar't. 3. - ••t.a lei entl'••• vigor na dat.a d.

SUbat.ltu,-.. na ...nta • exPre••io -Mlniat.ra ~

tst.ado Extl'&Ol'd.ln~rl0~ra AaGunt,Q. da Irrlqat;io- poc -K1niet.irio da

Agricultura. aeforaa aqr~r1.·.

SI:lL\OO RI?UAL. De...#.2 DE IWlr.o DI: '"1

/;JR«YI? J:l4

COMIssAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

'·I.O'!I

Pxojeto do Lei n9 2Z, de 1"0 -'~Sonado Fedoral

(D9 '.503-',' de UU. na Ciaara 40. o.-putado.• '

I - RELAT6RIO

Trata-se de emenda do Senado Federal a projeto de Lei

de iniciativa do Poder Executivo que autoriza o DepartaJl'lento Nacional

de Obras Contra as Secas _ DNDC':; a doar ao Município eearence de reó

imóvel de sua propriedade nele situado.

A alteração proposta pela Casa Revisora atem-se, uni

camente, à necessidade de adequar o projeto à nova vinculação admini~

trativa do DNOCS. de vez que não mais existe o Ministério Extraorã:in§.
rio para Assuntos de Irrigaçáo.

Nos termos regimentais, deve esta Comissão pronunciar

se sobre a eonstituicionalidade, juridicidade e técnica legislativa da

proposição em tela.

A matéria obteve parecer de mérito favorável da COJOi.!

são de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior.

1:: o relatõrio.nAutoriza o Depal't nto Jlaclonal de
Obr•• COntra a. Sec - DNOCS, .u-
tarquia vlllCulada ao Ministro da
bt.Ro Ext.raord1nirJ.o para A••unt.o.
a.'-lrrl'CJaçio. & doar o l.&vel qlM;
Mftclona, 8It.uacSo no MunU:lpio ..
lc6. no Ibtado 40 CoarÃ.

11 - VOTO DO RELATOR
\\ .

Lido no espadante da So••io do 2i/5/!O e publicado no llCIÍ (Sedo

UI de ~./5/'0. oa.pacbado i COII1..... do I'..""too IIc:On&o1eoo.
'DI 5/12/'0. i aprtWado o P..rocar 40 relator. fayorÃ..el ao ftojato.
COla a beDlta ft9 1-eAE, qlM: .pr....t:••

Do exame da matéria, verifica-se que estão atendidos

os requisitos constitua:ionais relativos à competência legislativa.

iniciativa e ao instrumento adequado.

A técn~ca legislativa empregada não merece reparos.



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 24 23305

Deput3~~
. 'U~lator

Deputa

1
CARL::JATH
ATOR"~ ~'r

-?

I Pl/.éC"rz ~

cnassllo DE VI!\Olo E 'mANSi'ORrES, 00SENI1CWl>l!NID lJ1lB.l\NJ E~
I • RELATóRIO

A Comissão de Viação e Transportes, Dese!!

volvimento Urhano e Interior, em sua reunião ordinária de ho

je, opinou, por unanimidade, pela APROVAÇÃ.o da EMENDA DO SEN~

DO FEOERAL AO PROJETO DE, LEI NQ 7.503-B, de 1986, que "autor!

za o Departamento Nac:ional de qbras contra' as Secas - DNOCS,

autarquia vinculada ao Ministro de Estado Extraordinário para

Assuntos de Irrigação, a doar o imóvel que menciona, situado

no MunicIpio de Icó, no Estado do Ceará", nos temos do Pare

cer do Relator, Deputado Carlos Benevides.

Estiveram presentes os Senhores Deputados

Carlos Santana, Presidente, Nilmário Kiranda e José R~inaldo,

Vice-Presidentes: AIacid Nunes, César Bandeira, Gustavo Krau

se, Lael Varella, Romel Anisio, Alolzio Santos, Carlos Benev.!.

des, carlos Scarpelini, Lalre Rosado, Dércio Knop, Junot Abi

-Ramia, Hagahús Araújo, Valdomiro Lima, Fernando carrion, Jo

ão Rodolfo, Munhoz da Rocha, Saulo Coelho, Francisco Rodri

ÇJues, Hilário Coimbra, Paulo Almeida, Simão Sessitn, Ernesto

Gradella, Valdemar Costa Neto, Roberto Franca, Aracelly de

Paula, Ronaldo Caiado, Eliel Rodrigues, José Ulisses, Mt1uri

Sérgio, Maria Valadão, Ribeiro Tavares e Maria LuIza Fontc:me

la.

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI N9 1.169-B, de 1988,
que "dispõe sobre a retirada e transplante de tecidoa,
órgãos e partes do corpo humAno, com fins terapêuticos.
eient!ficos. e dá outras providêneias";;~endopare~er.d&

Co.i.são de Seguridade Social e Familia, 'pela aprovaçio
das de n9s 2,3,4 e 5 e pela rejeição da de n9 1. Penden
te de parecer da Comissão de constituiçÃo e Justiça e d.
ledaçÃo.

PROJETO DE LEI N° 1.169-D. DE 1988

(PROJETO DE LEI N9 1.169-C, de 1988, a ~u. se ratere o
parsçer).

Sala da comiss~_.~.19-d~e 1991.

/

~
')" ,---z:..' c. ->?""<C

.~ ~_ '----_.. e ~_ _2 .'-.'-
Deputa o LOS BENEVIDES Deputado CARLOS SANTANA

Re1ator presidente

A Comissão de Constituição e Justiça e de

reunião ordit'lária realizada hoje, opinou uoal'1í_

constitucionalidade, juricfj('jdade> e técnica 1e

tmenda do Senado ao Proje,to de Lei nC' 7.503--C,
termas do parecer do Relator.

~ PARECER DA COHISSAo

Redação, em

memente pela

gislativa da

de 1986, nos

Estiveram presentes os Senhores Deputado:':

José Luiz Clerot - Presidente, Ciro NOgLeíra
- Vice-Presidente, Benedito de Figueiredo, Jesus Tbjra,
Messias Góis, Paes Landim, Roberto Magalhães, Tourinho Den_

tas, José Thomaz Noná, Mendes Ribeiro, Nelson Jobim, Nilson

Gibson, Dércio Knop, Edi Siliprandi, Adylson Motta, Prisco

Vi.ma, Israel Pinheiro, Jutahy Júnior, Moroni Torgen, Os

1/,:IIdo Melo, Sigmaringa Seixas, Edésio Passos, Hélio Bicudo,

Sandra Starling, Gastone Righi, ~obson Tuma, Wilson MOller,

Luiz Piauhyllno, Pedro Valadares, Everaldo de Oliveira,

Fernando Freire, José Burnett, Nelson Morro, Paulo Duarte,

Antônio de Jesus, João Henrique, Luiz Tadeu Leite, Nestor

Duarte, Valter PerE'ira, ArDIdo Góes, João de Deus Antunes,

Jair Bolsonaro e Reditário CassaI.

Salod. Dlz;;;j~;de~hO de ,1992

~~:"dO JDS~ JtJriJ.{jM~I!pi pr~Sidente[YEROT r

Assim, em conclusão, nosso voto é no sentido da cans _

titucionalidade, jurid1cidade e boa técnica .. legislativa da emenda do

Senado Federal ao Projeto de Lei n9 7.503, de 1986_

Sala da Cotnissão, em

o projeto de Lei nQ 7.503, de 1986, acima eme!l

tado, tem por finalidade autorizar o Departamento Nacional de

Obras Contra as Secas - DNDCS a doar uma área de terras o:m be!!,

feitorias, de sua propriedade, ao Município de reá, no Estado

do Ceará, com o objetivo de ser definida a situação de possei

ros que estão a ocupá-la, há vários anos,bem como implanta.r o

Plano de Desenvolvimento do Perímetro Urbano do Distrito de L!
tna Campos.

A proposição retorna a esta Comissão em virtu_
de de ter recebido emenda durante sua tramitação no Senado Fe

deral substituindo, na ementa, a expressão -Ministro de Estado

Extraordinário para Assuntos de Irrigação- por -M-inistério da
Agricul tUra e Reforma Agrária".

11 • VOTO DO RELATOR

o CONGRESSO NACIONAL ~.cr.~a.

Art. lQ - A ~ispos1ção gra~uita ~. uma ou várias par
~.s ~o corpo post ~rtem para fins ~erapêutico. e cientificos i
permiti~a na fo~ ~ea~a lei.

A%~. 20 - A retirada, para oa fin. a que se retere o
artigo anterior, deverá ser precedida de prova incontestável de
morte encefálica.

'ariqrafo únlco - Ao prova ;.neon":estável t!. mot't:. en
cetilica referida no caput deste artigo se~á atestada por ~oi.

.'dica•• não lnteqrantes. tia equipe ri. retirana e r1e transplanta.

Com base no exame clinico, e em pelo menos um 'd.po (1. exame com"

plementar.

no l.ncl.so X
se não houver
'a.cendenta ou

Como o Departamento Nacional de Obras Contra as

Secas - DNOCS, pelo art. 191 do Decreto nQ 99.244, de 10 de

maio de 1990, é agora vinculado ao Ministério da Agricultura e

Reforma Agrária, nada temos a objetar quanto à alteração pro

posta.

Votamos, poioS, pela aprovação da emenda do Se
nado Federal ao Projeto de ki n9 7.503-B, de 1986.

Sala da Comissão, em ~1- de abril de 1991.

Art. 30 - A perm:t.ssão para o aprove:i.tamento, para os

f;ns determ:inados no art. 10 deata 1e;" efetivar-se-i media~t••
Sll~J.$J.a~O das segu;.ntes cond;'çõeal

I - por ~esejo expr@Sso ~o ~~sponen~.~~feata~o ••
vida, através de documento pessoal ou of~c~.ll

11 - na ausência do documento referido

deste artigo, " ret;.rac!a de órgios será proced.i.tla
manlfeataçio em contrãr.i.o por parte do cônjuge,

Dapu~J
<

RELATOR

~.sc.n~.nt••
Art. 40 - Após a ret;ra~a ~e partes ~o corpo, o c.~'

ver será condi9namente recomposto e entregue ao. responláve!.
p.ara sepultamento ou necrops;.& obr; gatór; a prev;.sta e" la$.•
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;';;1: :l';l::dc .iI.J ".:;;' .'~ .'~ :-:'k "};.;";"tf'iJi."ci! l"!o d" r.i'C-'l!:.t ~ "':.:;....(!

J:.t:t~.90 sr.rr.á r~:n; ".:. d~, ..1ctJri.óo ~O..' o ar". 21~ dt 'CóciJ.',IC Pt:u&l ..

.... '.~~

CAPITULOU
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aINADO FEDERAL, EM ..A" DE HOV!:ll1lRO DE 1"1

DECRETO-LEI N~ 2.348. DE 711E DEZEMBRO DE 1940'('>'

IJoend. n' 5

(corra.pende • emenda n' " da Plenãrio)

!ECIStAÇ~O CITAnA, ANEXAnA ~ELA COORDENAÇ~O

liAS COH! SSOES PEnHAIIENTES

~EH~R HAURO BENEVIOES
'/ 'RESIDENT,E

EIM!ndr, 11- 2

(c,.,r%·••~on~.tC!' l: eJh:ndb l'P' 2, dtJ Plen4rio)

Acrescenta-s••0 art. 5', do projeto, O aequinta p.r'vra-

Inclua-ee, como art. 13, renumerando-sa 0& seguintes:
·Art. 13 - O Ministério da Sadda .er' o 6rgão tiscaliza

do.: da.ta Lei.·

bends n' 4
(corr••ponda l emenda n' 4, da Plenãrio)

fI> W':lc:.:
-Art. ,. - •••••••••••• " " ••••••••••••••

Emenda n' 3

lcorre~pond•• e~end. n' 3, de PlenJrio)

Acrescente-se ao art. 6', do projeto, c· .elluinte par'lIr.1.
to único:

"Jirt. 6' ~ lO •••• "" •••• " ••••••• " .. "." •• ~ •••••••••••• lO ••••••

Par4grato ~nico ~O. prontuãrios K6dicos datalhando oa
atos c1rdrgicos relativos aos transplantes e enxertos serlo _anti

dos nos arquivos das instituiçóos referidas e U~ relatório anual,
contendo os nomes dO$ paci.ntes receptor•• , ••rA enviado ao

Ministério da S.~da.-

Di-a. ao art. 9-, do projeto, a aegu1nte redaçlol
MArt. 9- - Serco criadoG centroG req1ona1a ou ••ta4uaia

para cadastrar 0& candidato. a receptores a .&~ngur.r a.fiel obaer
vAncia d. ordem de inscriçAo••

Par4qrafo único - Estas in.tituiçOes .nviario .nu.l.anta
ao Minist~rio da Saade re1aç!0 das doaçOe. realizada. a o da.tino
da. partes retirad••• •

Art. 11 - A não observãncJ.a do rUsposto no. art•• 20,

30, 50, 60, 70, 80 e 10 <lesta leJ.será punJ.<la com pena de deten
;10 d. um • tria anos, sem preJuízo de outras sanções que no c&
ao couberem.

S 20 - Qualquer rloação entre pessoas não relacJonarlas

no parÁgrafo anteri.or somente poderi ser reallzat1a após Au~ori

a.ção ju<\j.cJ.al.
5 30 - O <lJ.sponente <leverá autorJ.zar especifJ.cll1llente

O tecldo, ór9.ios ou 1-'art:e rIo corpo cbj.to da. retlrarla..

S· 40 - Só é permHJ.<la a tloaçio referJ<la no caput <lu
te artJ.r;o quanc1.o se "ra~ar de órgãos rluplos, partes de órgio.,

tecldol, vI.ceras ou partes ~o corpo que não j.mpllquem em pre
juízo ou Mut llaçâo grave para o rU sponente e correspondll a UJII&

necessidade t.erapêut;.ca cOrf.provadamente inrU.spensivel à pes.oa

.:aceptor••

i\~~:' ". ~,O - 1;1 ~ n',;4;';$.tv",cões :mrl~ se real~.zAr~rn l." r.t~.- J

rac!"as lie p~I"e:C' t',o C01'90 ,,:om f;i.na.:üll11i1e terapêu+:~',;,·z. c;_ c:-.(ftn~r.t1,

cs m4n~erio ar..Ju;i.varlos 0& exltttles rt=!eren4;e-r: ',r-o 'i5lJ!9 j 'lÓS'tS.co 4.

mor'te ence'fÁlici. f! r..-~ ~é:11t~&t':;':.·) àOH 11'(0& c~.:úr9~.c~. r.i.~~.vo. a

8SS•• r.~ira~a••
Art. 60 .- o t:ran5plan":'e ele ,,:ec.i.doa, órgios ou parte.

do corpo, somente poderá. ser relll:i.ZlU10 por mêdicos com capac:t".
de técn:l.ca comprovada, em ;ns't;tu;,çÕés públi.cas ou pr;.vad.. re

conhecit!amen+:f! j nôneas e t1ev:tdamen~e cadll.~radZl. para este f~.

no Hj,n~atér:f.o da Saúde.
Art. 70 - A retirada de parte. do cadáver, sujeito

por força de lei. à necrops;ia ou à ver;,f;,caçio d5.a9nós~J.ca cau..
a.ort"i., deverá ser autor; za.,rl,a por mécH co-le9~.sta ê cj...-ada no re

latóri.o da necrups.:i.a ou da ver;.f:i.cação IH agnóstlca.
Ar~. 80 - A: ~~5pe5aa com as retiradas d traneplant••

previs~o. ne8~a lei serão cUs~eadas na forma r!etermi.nada pela
sua regulamentacão.

Art. 90 - PoderÃo ser cr; ados Centros Jleg;'ona;.. OU

Eota<lual.o <le Transplantes <le Orgãos com a fl nal;d.<le de v;.abil;.
za~ as infor.mações quanto • doadores e receptor•••

Art. 12 - Ao notifJ.caçio, em caráter rle 4!'merqencfa, em

todo. O. C••OI de mor-t:'e encefáU.ca comprovaria, tanto parA hosp;,
tal pÚblJ.co, como para li. rede prj,vaela, é abri 9'atõr~f.a..

Art·
F

13 - O Poder Execut;vo regulamentará o disposto

" ••ta lei. no prazo máxJ.mo de sessenta djas, li. part.i.r da data de
aua pubHcaçio.

Art. 14 - Eeta 1.;. entra em v.l.qor na data de eua pU.

Art. 10 - e perm;,tirla à pessoa. maIor e capaz dlspoz·

9ratui.':amente fie órgãos, I:'ecjdos ou partes elo próprio corpo v1.vo

para fins humanltÁrio5 e terapêuticos.
• S 10 - Ao perrrd.s$ão prevj sta no caput" rleste arti,go 1$.

alta-I. i doa.ção entr~ AVÓS, ne~05, pajs, fllhos, ;rmáos, t:jOB,

aobrJ.nhos, pr;mos a"é sequnrlo grau jncluaJ.ve, cunhados e entra

cônjuges.

blicação.

An. I.· - A di~lçlo ra,uhl 6e ......... "riu ,..rkS do COfl'O 1'OJI
_"'rm. ,.na fin, f<tnpbllicol t pcrmilidl" forma clau Lcí.

An. 2.· - A Miradl pOli OI lU,," quo 11: reim: D aJ1i1o aalenor lIe>efA Itr
precedidl da I'''''a ina>nlnl'..,1 da mont.

I I.· ••.Velado
I 2" •..Velado

. I 3.- •..Velado

Art. 15 - Revoqam-se as <lJ.spoeJ.ções em contrárl.o,
particu1a=ente a Lei. nO 5.479, d. 10 <le agosto de 1968.

Sala <Ias Ses.ões, em 09 tle maio de 1991.

Relator, l // -t-v.': I . "i. -{., (é·c. (...{..-//., .. '
DePuta",L~os! GENOtNO

EMENDAS 00 SENADO AO PR03E'1'O DE LEI DA
CAMARA H' 121, DE 1990 IPL n' 1.16~,

óe 19t5, n8 CaEa de origem), ~U.

-dinpôe sobre a retirada e tranGplan~.

de ~ecido6, órgaos e ·p~rteG do corpo
hu~ano, com fjns terapéu~ícos e cien
tificos e dá outras providênci•••

_nda n' 1
(corresponde l .menda n· 1, d. Plen'rio)

Acrescente-se ao art~ 3-, in fine, do projeto, ••~pr••

.Ao: ·"pós consulta obrigatória .0. t ••ili.r••••

An.211. Deslruir.lUblfaír ou OCu1c:ar cad'v«r ou ~rtC' ddc:
, ... _ rtdulolo." I ~urn) a J (trbl -1\01., c ,"uh.,

LEI N.· 5."'" - DE 10 DE AGOSTO DE I"'"

DISPOE SOBRE Ao RETIRADA E TRltN5f't..AIHl: t'E n:CIOOS. ORGAOS
. EPARTES DECAOAVER 'ARA FI~ALlD"'OET.ERAl-'€UTICA E

CIEHT1fICA, E DÁ OUTRAS i"P.OVjD~CJAS
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SENADOR RACHID SALDANHA DERZI

Primeiro Secretário, em exerc{C10

An. 3. ~ - A ~/ml..lo p.ta l) ..p,owil._n'o nlrrid. ftO .n. I,·, Ifiel;'.,.
gco.t. InC'dilntt' • ukid&ç"D dt: uma da, a.rru1n11!1o Cot1dlÇ~l

a - POf' m.n.f"I~IOf'lrtULa d. W'tlft'.'\f," d... dn'llllnt"tf:
11 - PI•• ftUJuJ,J,faf."j.) d.a ,enta,k. alr.ui tJco .".Uumeoftlo p';bJKlO. quando

.11'1'''' de dh"""ln'M rd."umrnl. In<~..... e f.k arull.bdol;
111 - ~Io .uloouçlo ~nl. do .ônIU~. nlo ""'''do. t 1UC'M1;.amml<. de

*l('tJIdrnr,,".•Kn>drnrn t ""1.',,,.,". ou d.. corpo'~II'IfJ"io~"ai n ... mpon·
I6wcil p"1o dc>.ino doi dc>pojos;

IV - N•••lta d< mponl"tll pelo .adi..r. a relirada~I. podeti ..,r ••i·
la cam ....Ioriuçlo elo d.rtror do rnu"ulÇlo ond" ''''''.,." G óbito. unda ,,"da
Ilt<"ttlina "lia aUloriu(lo nal wnd.,,}M '*'" It.nl an'lfTIOrn.

M. 4.· - A m.nd•• o Ir.",plo"'. c)< Ice.""" .•"~1oo1 • p.n. de uJi..,.
""'t'Ut ,..«rlo ..r r..lu.do< por "'lid"" de ",,,,cld.C)< li-cn",.o =n_.<I'. "171
"lIillliçóM púbhc.. ou p.n,clllam.......n....dam.nl< ldõn.,., t .L"onudu pelol
""I'" l'Út-hcOI compt••nIM.

r.r,-,.Io Uni"" - O Itaosplanl' aomenl...ra ..uliLado .. G pacieftl. 1110 liwtr
......ibil.dade a11"m. * ...lhorar ."."'" Je Ir•• aJn<:nlo ..idico 011 0111'. 1(10
cini.ica.

An. s.e - Os cSirelom de IlISlÍlulOl • .iív'nillm • ck'I ....pi..... dtvIf1n
('QOlftUllõc.r ao direlor da Se':'d. nlblic. "uaí••s PIfISllA' qut rue,.m ~oc;M,

rarl f'OJI ",unr"'. ele seUl 1«'><1.,. "" or,loo. com dell1no • transplalll••• o ""trIIf
daI in'\;lu....xs ou ptuoa. co"lempl.d..

An .• ~ - f ti••• re",aAa. o adb", Itr' tondi,n.-"Ie ncompollo •
ul....ue .Ui ~J'Onú ...... .,.ra o Kpult.rntnIO.

PA,~..o ún"", - A L,fraçlo<\ ao &"""0 H.e anico"'.i pui4a com I p"u
p""'ill. lO In. 211 do eMito Penal.

An. 7.· - N"" ba.endo, comollib.hdaele,. dtslÍflI(Io' dtttft\iaa<ll ptUOI
po6eri•• crilbio do -'::"0 c""i. da il>IlJtlliçlo•• _dianl< p~ ~lI;io ..
.1I10nzl(lo de q...... de "licitO, ael Iransterido pu. olllro NC'qIlor, "' 4'" M
mil,qllt aquell condiçio,

An. I,· - o. ";rel_. doI In&liluio;(ln '-Pit.Ia...1 011 ilUtiluloo 11 ni....""I'·
rio, onde .. ~a1i"'m .. rc",,<lu ele Ó"Io' ou 1""doI cio: eadí..,r co.., bnalllÚcIr
Itrlpéulõ<. rrrn...,a., IIC' hm O< eado al'lO.... i).,panalJletllo NOClon.l tlt S.wde
I'liblic•. o. rrlo~oriol elol atOl Cl,úr.1c<» ~1.li"", • nUI ~urada,. .,'" como OI
IYlwlA<lo, clcuu Di'U~

An. 'I;. - A "'I...d. li< ".n.. do cadbtr.l4ljeilo po' 101'1'. 1St !ti' n"""..,i•
.... , ,,""c.ç'o roaJflÚOtlCa ....... "'orIl{. de..,I ler .u""lucia pelo ..~dieo .....
li C cnadl ftO ~I.lono dt 1I«n:tp1L' ou d. uTllaclI(;&O cn&(no"w:.

An. 10 - ~ ",,",,"1(10 I l)n101 m.lOr , caDal "'lI>D, do Óflao. , ,..,....
própno corpo vivo. PUI Iull human.! irlO' t ......~uliC1lO.

ti: J." - A eu lOru,aç 1('1 do dllpont'ntl" ck\l'r' nptclhcar o '~ctdo, ou ór.ID. ou
• pano obJClu d. rtlnod•

• 2.· - Só ~ I"'nl..1• remedl. o que .. ~lcrente anllo .....ndo .. "o••r de
1>'11"'" .s..plo. ou le;::'.:· •.• i ....~r .. ou " .."u. dnd< qut nloo ""phqunn Ifm prrjuÍJD
\lU ffIUUJIÇlo.,.y. P"" o Ill~nmlt t corrtlpondo. lItII. ItIfCfllldadt Itr.ptullta.
eumpro"lliamenlr U1dlJ,~n,i"cl. pa,. O patientt: ftC"r1'lor,

An 11 - A m/ra<;io ao dlipo.lO 110• ..,•. 2.'. J.'. oi· • S.· deu. lei ..,ã
punlde ,.,,,,. • pe.... de dtl.nc;lo do um a Ilfl .nOl, Km p...juizo clt outr.l unc;ll..
llllt 110 ...100 coubtrtm.

. '::.xn. I~ - AI Inle.....n';o\t. d'\C1I'Io"1I't1 pol 1'11. 'ri .....rio .",i..dal ..
~IkJV'fr J.u'P'tU•••, o d".P'Or"rnlf' _ll1ma de nunf

... .,. JJ - AI dr"PC'La' OH'" .... "tCflli.. t nanlr'.,Utt .rlo "'.ophnad••••
10""'1 ck'~rn,,".d. ~l. ft'tullJT\tnl~Ao dtlll UI

"" 14 - O {Jopll'!amenlO "'aclOn.1 1St SI.eIe f'utolk·••ri Dor.'" '''caiu.
.." d. urcuc&o ele". u.

An. IS' - O Poder EI«lIti"" ",ul.mml.,i D"',pollo MII.lti.no " ...
fIO h ..vnlo' d•••• p."" di da.. de lU. pubhcl(io

An. 1& - 1:.110 UI muar••m "IO' n. dlle ele 111. pubhCII(\o. foc.n,
""o,"d•• UI \l .• ".28~1 clt ti de no..mbro de I'I(,J.• * ....1", dJlpo"~ ...
t.."OnlrirlO

,
r:a ..A 'I de novelllbro de 1''1

Senhor Primeiro Secret'r!o

Comunico a Vossa Exceléncia, afia de qu@.. digne
lavar ao conhecimento da CAmara dos Oep~tftdo., que o Senado Fe~.~.l

aprovou, COft emendas, o Projéto de Lei da Câmara n· 121, d. 1990

(PL n· 1.169-n, de 1988, ne&~a Caca), que "dispoe cobre a retirada
• transplante de tecidos, 6rqbos e partec do corpo humano, co. tin.
terap6uticos e clentifieos c dá outrds providénclaa-.

Em an.xo, encaminho a Vossa E~celhneia .s autOqrato.
r_terentes ,. emendas em apreço, bea como, em devoluçAo, um d. pro
po.içào primitiva.

;'~l)r~.·",it:'l {:por:tt.!..,ióade pa!·. tenovar a '/us••

~c~léncia ~rotesto~ de estt~a e ~onsideraç'o.

~Wi'~~ ~f.l~/,(-'l". ~~_~.
fmJJLf.J.L-! "~o ~~ S,"'''''' ~L.:..::""~=::::::::;;;;;:""':"----_X-- ,

~c.Ft16rio. GtóQt do Meto.

Olpu1oàeo lNoctN" I

'fkntlro $f'UIl''' ••

A Sua Exce16ncia o Senhor
Deputado IN~CENCIO OLIVEIRA

DO, Primeiro Secretário da CSmara dos Deputados

n/,

t~CIStAç~O CJTAD~, ANEXADÂ PFtA CCORDENAÇAO
!lAS CO: li SS()ES PêRHANENTES

DECRUO.I.t:I N~ U·I~. m: 7 DE Dl·:2EMDRO DE J940'(~>-

. I TITULO V
nOs CRIMtS CONTRA o SENTIMENTO RELIGIOSO E

CONTRA o RI:SPEITO AOS MORTOS

c.""Ulol1
DOS CR.MES ('ONUA o RESPEITO AOS MORTOS

An. 2n. De'lruir, sublralr ou oc:ult" (2dher fltJ parte cSclr.
Pena - rccluslO. de 1 (um)_ 3 (Ilh) anol. c multa.

----_ ....... -
LEI 1'1 •• 5.479 - DE 10 DE AGOSTO DE J'"

DISpOE SOBRE A ~fTIRAD" E TRAN~I"......HTf DF 11:('lr05. ORGAOS
J:: 'ARTES DE CADA VER PARA FI~AJJDA Pf. TF!lAP'fIJTICA E

CIEHT1F1CA. E DA OlJTrtAS PROVIDI:.NC1AS

ArI. I.· - A lfispulçlo .... '1>11. de _mo,.., 'ri.-\" J;'e~ do corpo ,.,.,
",""'M p.oro ',n. ~"pfuhc.... l ~l1TIilidl 'SI '00'lM ""'la Iki.

An. 2' - A retirado P'" OI fi"1 o qut ...d.re o an~ IUIlcrior dntrl Itr
p......did. da prov• .....",'"'i..1 di mon•.

I 1." - ,..Vrt.1lo
I 2' - ,..Vrt.do

. I 3· - ... V...odo

An. J. - A ~'mks'o p.'. o .p'''''''''mIfll'O ~I~ridl IIo.n. I.·, d~liv""
It·' ....di.nle • uli,'".o de IIml das "fUln1" condrr...·

I - ror in.nirnlaçlo r~pt"... di w.n'.~ do dllpnnrutt:
fi - ,.". m.n.I.",o<;'" lÚ vonud<, 'lfoY#' cW in",u",...,'o !'u..hco. "u.ndu

It I"'" ck dl.pon.n'M ,.'~i"'nnlt io.."un • de ."sJl.~os:
111 - ,.,10 .ull>nuçlo t1<'rilS <lo eooj",.. nlo Ir,'af.d<J. flfUcn.í.""""'Ir. de

*ll't1Idcn1U. a....,dcnln e C'O'el~lil ou du corporao;6« rdi,;o_ ou civis rapon·
".ril p"1o dc>líno dos dnpoJc'l:

IV - N. Iolt. clt tnl"'n,heis ""In CId...,. a ntirael.lOmtftl. poderl..,r ••i.
•• C'nm ..... 'oriuçlo do dirrtor da mlhfuV,-lC' onde C"It"Orn't' c Mito. -.endo .indl
IIt('<1dnl '111 l"'orÍlI(Io "li o>ntl.('(... '*'" "'n••"I<m<'....

An. 4.• - A Mir.d. "O ".n'rll"1< ele 'ec"ioI 6,,1001 e par1t de nell..,r.
..m.nl~ poderio O« ~a1iuclM por ""Miro ti< no.ndldt.tknIC'l tomp""'ldl. em
Inllilui(l'\n públlcal GU I'anlcul ...... N'Iro"h.."dam.nl' w...... e .ulonudas ptlol
kal", l'Ú"I"C>l C'Ornptlrnln. ..,

P.'itnlo únIco - OltanspllJlle ",menir ..,r' ....hudo." , .........,. " ....1...'
,.,"ib.,dlll< ~.uma * m.lho'.f .,nm ele Ir.lom.n.o ..idico 011 (I"'f' 1(1<1
(ini.ira.

An. S." - o. .airelOfft ck Imllluloo .,;ivcn.il..... C ..... ",,"pitals d<_
fOIflllllica, .0 "i"'lo, da S.úd. PUblic. quail .s peuoas qllt IUrf'llrn d.ispoá;6n.
".,. ('OS' ""'Nr"'. de Itul lecldos ou 6"los. "'m dnlino • tr.asplanlr, If O _
d.. InllilllÍ\'MS OU ~..., .. m",empladu

.\n. 11." - ftill • mirada. n adhtr Itr' -difII."""'1t """'fOIlo •
tnl"'lIu, ."1 ",ron•.heli. para 6 Kpull.mt'nIO.

Parí,ralo único - A Inlrll(io ao &"""0 _lIt ar1ítO onj plllllda COIII ......
p"vÓSI. "" .n. 111 da elldi", Ptn.ol.

An. 7.e - filo b......do onmpIllbilidack•• llntin..ló. *ter..I'''..fa .....
po6eri•• crilEno do IfIIdICO rlod. da ...nlluiçlo•• .cdionk prforla clíat*lçlo ..
• Ulorilll(io clt ........ de c1írelto. Itr trandtrida ..... O"'" ,.,q,tar, ...... M
oeril;qllt aqtadl tII.~Ió.
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An. I.· - o. lIi...IOflt' d •• 1IIl~lilU~Mplt=1am ou INIÍlulOl .n1"f...hi.
rio. on~ lIt ruli.m lU mk~du do 6"1,,", ""' 1...100f, .. ndi-«r com fifl~utadr

1...piUli<....m~I"'" 1\0 fim 4~ cada ""',. fIO Dtpon.lMtlto NKionaJ 4t 5aúdr

PlibllC'. '" ""01000' d<>, atOl cini,.Iro, rel.livos • "li' ntlradaJ. belll como o,
~".ulaJo' dr.... opu~ .

,"r., 'I" - "l'fli..d.drpanel60<adb~....i<ilopc.rlo~a~"i'~~p~;.
nu A..nlic.(~odlqn60uea Cf/Iw.u ,,0<14. de~" .." .ulanuda pelo ",~dJOb 1I:,u.
I. ~ "lId. !tO •."I.tório d••C'C'r.:tt>,iA 011 d. nrillc... Ao m.....óllic•.

A" 1(' - E. ~r':l1llldo , ""''O. m.lar ~ capar "'PO' de 6,."'1 t pan", do
prOPr>o CO"'" n>(J. Dar. fuu hum'J1I1 ir.... ~ plulicoo.

~ 1 •.- A .ulI,ru",lo do d ..pon.nl~ " ,á "'p«,hca, O l~cido. ou 6'1110. ou
• pAl1t obtt'tu da rettrada

• 2· - '!oó ~ ""..1""1 a ,.lIr.d., • QU<.., ,.1...m. vtico. quando K Ir.'.r de
('rJ"" duplo, ou Iccujo\. wilC"'Cru ou l".r1r\ !' dnlk que nlo imphqunn em P~'ULU>

ou MUltla,lo .ray(' p ..... o diqxmenlf' t corTUoond•• uma MC'ftJ1dade 1cr.~UIIC'.

,-,'mpro,.d.amrmo: UldtlPCn ..."r.r. oau O oac~nte rrcc-ptor.

Art, 11 - A ínlr.... io ao <I ..po.lo no. ara. 2.°, J •• 04." c S.· dell' lei Irr
punido ,.,,,,, • penl d. d.to"(lo d. um • lrh .n.... Irm p~jullO d~ oulr•• ""(li<
1IU< no n", couber.m.

ArI. I:' - A. Inl.nfn~.disnr"n..", por ",I 1<, do .r'" ,!<ti.."., •
ho\jwr, I-Ulptlll 6t ." o dll!'<lntnl, ..11I1t1. dr N:r,'

.,.. IJ - AI Ó".p·"·U\ n rt\ U n'h,!' ,·ju t' 1""'rl&l\\:'1 Krlo dtlClphnad,. ".
10""'1 6t1frnUftlch pcl. rrlu'&t'"'tnll.(~:t (",.. t.el

,1.11, 104 - O u.","'.m""'o N...-.on.1 ""' S.u,,", Public. '"'" "".lo fjt.e.lu.
*,r da flLC<uc;Ao de... u,

An. IS - O "'der E.ccu......, ...ul.m."••r. o dJlpoGe> Mil. UI no prll4
N) CWf,wnU) dlu • panlr d. da.. <k IUI pubJ,cl.l;&o

An: lto - f,1" UI mlr.rá ~m 'l;rH 11. d,,'. de .u" publoca(io, bc•.,:!.

.....".d•• ui n,· 4.28~1. de • de no..mbro de 1%), ~ dem." dJ'PO"'ón "'"'
\"Ontnno

!'l1~l'J.":'O c. mh::=ir.;~nt:c.· do tato a Vo.sa exc~l~:'~id,

f;'~~~ci.4:'~ $"- ct'i.gn,l": doclt:et'nLnl\f .15 p.co,ridi"nciaS! ~-r..c<!lSsã.t'ia.s no sen,

~ ...<.!.u .~ l;;.,\C fJuj.t f4'i J. • :;.~~ .. : ~~( ;Jutlstituiçâo.

Aprovei~o a oportunidade para renovar &

Excelência pro~estos de estima e a~eçQ.

/7;K"
At~~IJ?t~,

Dc~;~S RABE!oÇ .
39·Su.plpntc no exerClClO

,ode frimciro secretário
::-,./

" .

A Sua Excelência o Senhor
Senador DIRCEU CARNEIRO
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal

" !: S T A

CDKI5SZ0 DE 5EGURID~DE SOCIAL E FAHiLIA

I -' RELATóRIO

(l ProJr:to de Lr:i en\ cpígr'l."E", de i\utor i3\ 00 nabrl'

Dtrr~ut;adQ CARLOS MOSCONI, vis-a .. rtgulaJl'lf:ntar o f 4Q' do art. 1"

ca C'l.l"'ta M~S1na, r~l~t Ivo • renlot:âo de órSliíos. tl!'C Ido. ..

!aIJbiotânc:ias do corpo hU"Ii\no par"a f,n$ de trao5plantc .. PClqui .....
tr;'~.'JIent(.\.

Senhor pri~eiro secrot4rio

A Sua Exc"léncia o Senhor
Deputado II:OCENCIO OLIVl:lRA
DO. Primeiro Secretário da Cámara dos Deputadoa
:IPI.. .

Comunico a vossa Excelência, afim de qu. s. ,d1qn_
levar AO conhocimento da CAmara dos Deputadoc, que o Senado Federal
aprovou, com emendas, o Proj~to de Lei da Cámara n· 121, d. 19tO

(PL n- 1.169-B, de ~ga8, neGsa Casa), que "di6põe sobre a retirada

a transplante da tecldoG, 6rqàos e partes do corpo humano, coa t~na

terapêuticos e c1enti:icos e dá outras providência.~~

Em anexe, encaminho & Vossa Excelénc13 os autógrafo.

referentes às .mendas e= apreço, bem como, e~ devoluçáo, u. da pro
pc.içAo primitivo.

~provQito a oportunidade p5r. ronovar • Vos••
Excol'"ci. protestos de estima o consideraçlo.

AproY~do nesta CIl1ioa, ';01 rClllct i de 1\0 Senado

Fcd.,...l par .. soer rcYisto' E. tcndo nesta l11tiI'Mi\ recebido cinco

«mt"das. rf?torn~ à Cs'..-...r. p~ra aprtt Ii\,io da.s; altrraçõlls

prc:-ostas, por f'orç:lIo do qUi! d Ispõ..~", o Jtrt. 6S (.' $E'U parás.... f'o

único da Constitui,~o Fcd~ral.

A &egunda cmendll, inclui ""PI' pIl.,.lÍ.sar ..f'o único no

" ... t. 52 obriSJ_l"ldo as instltt.li,ões ql..ll' realizeM a rQ'tirada d.

ptl.l"'te~ eto corpo hm·\~no " el'\Yt~reN à ...utQrld ....d~ ",anltit"'l .. f"cde.....l

r'4tl~tó'" ie.!o ..nuais 50br"e at. dOl<,ôeS rtll.l izadas ~ o dC09t ino d ..s

r.fcrid~~ part.s.

A primEira da~ ~ludidas eMtnd~s prgpõ~ o .crésciMo

da expresosâo ·após conblJltllobrlg.tórllt rOlo f"Jl.Millilrtt's;-," part~

fin-.1 co t\r'l. 39 d1f\ p,.opo~íl;~~O. Vis;,\ 1.\ emt!'ntiJl a qyC' se evite 1\

remoção ele Ó1"'S~o, ou órgãos. a.nt~s que a ~1~H\ if..st~çio r ...
c~ntr:ário dll fC\tníl ia, preyj"ta no inCISO 11 do a,.~ iDO, P'.JS." Ie

real Izar.

~â • Emenda nQ ~ prcyi .. criação de centros
r.,lonais ou ~st ..du~ls p.r~ cadMstr~~cnto d~ candidatos ..

receptorl'., COM obseryânci~ dr lista d~ cso~r.~ Rctir~ .. ~S~iM. o

c.~~t~~ facultativo do texto aprovado n. C~M~ra, rEstringindo a.

ocorrincla dt priv\lé"os .' ~n1?QS socl.is ou tndi"íóuC's. com
•• ior poder de Influin~I._

Da ME'Sml\. iorA'"'' a E:1nC'nda nO 3 dE'ter.ina à~

.ns.t ltuiçõt:s que rt:al i:"1I1 tr';a.n~p)..ntc'S q~C fornt:c;;.un, co~ li Ml's.a

pt:,-iodicidade e à "'E'$Jl'I~ autoríd;"dE, Inf'or:ll;.\çÕC$ I"'el"tivas a .u....

at iYidadt'l. n."'lit c~",po. 'I.'5 .. i", C~I'AO ~ m.nterS:ll\ nos prontuolr ios

.idlcQ'I. d~talhaMcnto d~ cada ato cirú~5ico.

Ea ..A 11 d. noveOlbro do UU

/i do~ de 1991.

/~. '" -'4,~ ~~A .
L~;V:::::::::="C~ ',.;"

SENADOR R1\ClIID SI\!.DANHA DERZI
Primeiro Secretário, em exerc'cio

IruiU.,PS-GS!:I 'JI:' 191

'RIMEIRA ~ECl:ETAl'"
. Ern.1.'1.JL,'" ~. S.nh..

s.a~,Ó;io~ Gera\ de Me10.

Oopulad. lNOctN' I .

'rimetro StLt"Ir ..

Sonhor Secretário,

Cumpre-me comunicar a Vos.a Excelência ter sido
con.f~tada inexatidão material nos autógrafos do Projeto de Lei
nO 1.í69-B, de 1988, ...encaminhado através do Oficio PS-GSE-352 ,
d. 14 de dezembro de:f99o, que "dispõe sobre a ret1rada e ~ran~
plante d. tecidos, órqãos e partes do corpo humano, com fins t~

r.piu~icos e científicos, e dá outras providênciae-.

Por .,1." .. Emcnda nQ 5 re:stringc a permissão de

do..~ão int~r:-Yivo •• r ..t irando do texto 05 _vós, tios, prh)os r
.obrlnhos at'é :!Q grau. A ra~5a ill~9""da. pal"'~ l:'~$il\ l"'C'str 1"Z\Q i •
ob.er~lncia de t~ndincill. intRrn~clon~l d~ POu~~r doador~~ vivos •

.edlda qu~ a con ..ciinci~ 'Socil',\ r i'.. técnic.. f,\~di.c:a. '11abiliz.." a.

obtcnçSo de do.do~c'S cadáver •••

, O rtrlatór lI>.
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PROJETO DE LEI N° H-F, DE 1991
Indubltav«lMcnte a matéria em apreciaç50 rcve5tc

•• de gr.ndtr rr1f:vâncla t~nto sob o Il.!.pccto 50ciill COI'IO 50!;) Ol.

4tlca clentíf"ica. li COM v~rdi\dtira anslrdadc ql.JE' oi; pi'C;lmtes"

.tu_ f'a.lll.r 1'. tr os pro" i 5S i Dna i 5 de saudc ;\91Jl\1" daM o

,ronuncJam.nto do Congrl'~so N~cional sobrr a questão. o que

r.,r••entará par. Q pais niv«lamcnto co~ a 1l'glsl~çSo dos p~ísrs

•• Is dw••nvolvido5.

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI N9 ll-E. de
1991, que "dispõe sobre ~ regulamentação dos dis-

positivos constitucionais relativos ã reforma agx!

ria. previstos no CapItulo III.TItulo VII,da Con!
titllição Federal'i.

.(As COMISSOES DE AGRICULT\;!U. E pOLfTICA RURAL; E
DE CONSTlTUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) •

Ilttu po O, SOMO f> pc)" rrJI: içio da EM~hdl. nR 1 do

5~n"do Fed..rol ao Proj"to dI' Lei nl:! 1.169-C. dI' 1998. I< I'.la.

3prDv~ç~D da~ d~mals.

'O CONGRESSO NAeIONAL decretai

I\.r·t. f.. "'"ta Lei reÇ/UI....nta e disciplina
di.poaiçõe. relativlI • r.fo".. agrAria, prevista. no
Capltulo III, Tltulo VII, da Con.tituiçlo Federal.

~. 2.. O cWlprb.ento da funçlo ••ocial 6
requi~ito do direito de propr~edade rural ••endo pa8~lvel
de de..propriaçlo o ia6v.1 rural que nlio cumpra eua
funçlo,.obédecido o art. 185 da Con.tituiçio F.deral.

SI.. Co_te " un1l0 de.apropriar por
interellll. .aeial, para fina de reforma agrAria, o ia6vel
rural que ~lio e.teja cumprindo sua funçlo .aeial.

S 2.. Para fins de.te artigo, fica a Unilo,
atrl\v6. . do Orglo federal coapetente, autorizada a
ingr r· no ilI6vel <le propriedade particular, para
l.vanta nto de dadoll e informaç6e.. co. pr6via
notificaçlo.

,Art. 3.. A Un1l0 poderA dellapropriar, no.
t.rmo. de.ta Lei, ·imóvei. de propriedade de Eotado.
Xunic1pio e Di.trito Federal bem COMO o. de .ua.
entidadell de adaini.traçlio indireta e o. pertencente. ••
autarquia., eJIPre.lula p~bllca., aociedlldes de economia
ai.ta e fundaçõe.
p6blica. federaill.

SI•• SerA pressupollto do ato dellapropriatOrio
a autorizaçlo legialativa.

S 20. O. Estado. e o Diltrito Federat poderio
receber . del.g"'çlo de cOMpetAncia da un1l0 para
de..propriar ia6vei. rurei., por intere,"e .aeial, para
fina de Reforma AgrAria.

C "/li'05

Alcim di_iO, • ~ld ..ç:Gl:o IJtl1iZi\cllll - -apó" cons'u1t.

obr;gat6rfa ~o. ;amJlj~rrs- - podErá ihduzlr .. cnt~ndiM.nto.

d(5parRG_ I$to porqUE Q conceito dE -f~~lli~r· é .ai •••pl0 ~UR G

de ."cendente- ou dC'ãtCndEnt.:, incluindo tallbiM o parE'rtt ...c:c:'

cal"ter'.l, alicll de nio t.l'r Juridical'J:lEnte prEciso ..

Q1J.anto " EMPnda nQ 1, cntlmdefftos que a- tt'xtQ

aprovaoo ni:o 1>e cncCJnlrl' aM conson~nc i. co., ato intenc:ões

d~cl ..rild~s pelo seu i:'\IJtor. PriMe'lrp.numtr por rs:t",.. h,pl (cU .. no

tl:xtc i'prov_do na Ci.r.HU'il, _ conslJlta ao cônju!il~. ascEndent .. OU

dC$eEnd~nte p~ra a ~utoriz.çio de retirada dos óraios.

Conf"er,u: o ~r"con i ~t\do ptlo R~9 i mC'lto Interno da

CaMara. caba-nos a ii\prec iação. quanta ao .'IlÉr i to, das elTiendas.

.provl\dll.s pelo Senado F(d~I"'.I ao Proj~to dE" Lei "Q J.169~~C, de

19811.

primei .... , todas .5 dC'hl~i. 5t\o pl~Olu.cnt.. JU5t Ificâv.. i~ •

contr iblJ~'" de f'orm~ inEquívoca para o aIopr irtOr~MentD da

propo.lç~o~ tornando o texto Maito claro ou ga~antind~·dlr~lto. a

. doador~s e rtcEPlDr~s 'd~ órgãos.

dI< 1992.
Art. ta. Para 08 efeitoa de.ta Lei, conceitu..-

•••

~
{\.<\~~~

D"putad~ A'DO ALCKMIN FILHD
~~ ator

contInua,
..de.tine
pecuiria,

I - IJIl6vel rural - o prédio rdlltico de Area
qualquer que .eja a IIua localizaçlio, que
ou polllla .e de.tinar " exploraçlo agrlcola,

extrativa vegetal, florestal ou aqroind~8trial;

11 - Pequena Propriedade - o imóvel rural.

(um) e 41JJ-- PARECER DA COMISS~D

A Co~issão de Seguridade Social e família, em re!
niio ordlniria realizada hoje. ao apreciar as Emendas do S!
nado -o Projeto de Lei nQ 1.169-C/88. opinou unanimemente p!
1_ aprovação das Emendas n9 2. 3, 4 e 5 e pela rejeição da de
n9 I, nos ter~os do parecer do relator.

I
E.tivera~ presentes os Senhores Deputados:

Eul.r Ribeiro - Presidente, Jorge Tadeu Mudalen e
Elll' Murad· Vice-Presidentes, Ivãnio Guerra. Paulo Duarte.
Pedro Corria. Hilton aaiano. Sergio Arouca. Valter Pereira.
Clóvis Assis. Llberaeo Caooclo. Célia Mendes. Geraldo Alckmin
filho. João Paulo. Joaquim Sucena, Jandira feghali. ~alatiel

Carvalho. Delcino Tavares. Pinga fogo de Oliveira. Ricardo He
riclld. Antõnio aritto. Rita Camata. Zila Bezerrl e José Ll:
nhares.

Sal. d. Comissão. em Z de setembro d. 1992

Deputado EULER RI'flEIRO)
Presidente

~::X:':::

a) de Area .compreendida entre
(quatro) módulo. fi.cai.!

. b) l'xploiado direta e pelllloalmente pelo
agricultor e IIua tamllia, admitida a ajuda eventual de
terceiros, na. 'po~àB'de pico de demanda de m!o-de-obra;

c) que garanta a abllorçlio de toda a mlio-de-obra
ativa do conjunto familiar, assegurando, ainda, a sua
aubai.tência e o progresso lIocia1 e econômico;

tIl - Média propriedade - o imóvel rural.

a) de Area compreendida entre 4 (quatro) e 15
Iquinze) JIl6duloa fillcai.;

. b) explorado, econOmica e racionalmente, pelo<
agricultor e .ua familia. admitida a ajuda permanente d.
terceiros;

S '1.. 510 insu.cetivei. de d••aproprieçlo para
finll de reforma agrAria a pequena e a aidia propriedade
rural, de.de que o ••u proprletArlo nlo posllua outra
propriedade rural.

S 2.. Coneeituaa-.. COa0 pequena • -'dia
propriedade o. par"'tro. ..tabel.cido. no. inci.o. 11 •
III de.te artigo.

Art. 5•• A de.apropriaçlo por intere••e .aeial,
aplicAvel ao la6vel rural que nlo cUJIpra .ua funçlo
.aelal, iaparta pr6via e ju.ta indenizaçlo e. tltulo. da
dlvida agrAria.

SI•• AI benfeitoria. dtei•• nece••6ria••erlo
indenizada. e. dinheiro.

S 2.. O decreto que declarar o ilI6vel COIlO d.
interelllle .aeial, para fina de reforma agrAria. autoriza
a Unilo a propor açlo de de.aproprlaçlo.
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f 30. o. titulo. da divida agrAria, qua
contarlo cllusula ..securat6ria da pra...ry.çlo d. .eu
valor r ..al ser50 r ...gatAvei. a partir do .egundo ano de
sua ••i ••Io, •• percentual proporcional ao prazo,
ob...rvado. os seguint... crit6rio.:

I - do .agundo ao quinto ano, quando ...itido.
para indenizaçlo da iMÓv..i. coa Ar..a inf..rior a 40
(quar..nta) MÓdulos fi.cal.;

II - do segundo ao d6ciao ano, quando ..aitido..
para indenizaçlo da iMÓvel coa Area aci" da 40
(quar..nta) at6 70 (••tenta) MÓdulo. fi.cais;

111 - do .egundo ao d6eiao quinto ano, quando
eaitidos para ind..nizaç50 da iMÓV..l coa Ar..a aclaa da 70
(...tanta) at6 ISO (canto a cinqll<.nta) MÓdulos fiscai.,

IV do s ..gundo ao vig6siao ano, quando
...itido. para indenizaçlo da iMÓv..l coa ~r..a .uperior a
ISO (canto a cinqnanta) MÓdulos fiscai•.

Art. 6a. Considera-... propriedade produtiva
aquela que, explorada &ConO.ice a raclonal.ente, atinge,
.iaultaneaaent.. , graus da utilizaçlo da t ..rra e de
aHciência na exploraçlo, s ..gundo indic... fixados pelo
Orglo F..daral coapat..nta.

S 10. O grau da utilizaçlio da terra, para
afaito do "caput " d...te artigo, d..verA .er igualou
.uperior a 80 , (oitenta por cento), calculado pela
r.laçao percentual entre a 6rea efetivA:l\Etnte utilizada e
a Ara. aprovaitAvel total do im6vel.

5 2a • O grau de eficiência na exploraçlio da
terra deverA Ser igualou superior a 100\ (cem por
cento) I • serA obtido d. acordo com a seguinte
aiateJllticaJ

I - para o. produto. vegetais, divide-se a
quantidade colhida de cada produto pelos respectivos
indic... de rendimento estabelecidos pelo 6rglio competente
do Poder Executivo, para cada Hicro-regilo HomogAneaJ

II - para a .."ploraç50 pecuAria, divide-se o
n_ro total ·de Únidades AnilMi. (UA) do rebanho, pelo
1ndice de lotaçlio e.tabelecido pelo 6rglio coapetenttl do
Poder Executivo, para cada Hicro-Regiao Homogênea;

111 - a BOma. doa resultado. obtidos na forma
do. inciao. I e II de.te artigo, dividida P,8la Ar..a
efetivamente utilizada e lIultiplicada por cem, determina
o grau de ..ficiência na exploraçlo.

5 3a • Con.ideram-.e efetivamente utilizada••

I - a8 4reaa plantadas com produtos vegetaIs;

II - as Are.. de pastagen. nativas .. plantadas;

111 - as áreas de exploração extrativa vegetal
ou florestal, observados Os índices de rendimento
estabelecidos pelo 6rgão competente do Poder Executivo,
para cada l!icro-Regi30 Homogênea, e a legiolação
ambiental;

IV - as áreas de exploração de florestas
nativas, de acordo com plano de exploração e naS
condições estabelecidas pelo órgão federal competente:

v - as Araaa sob processos t~cnicos de formação
ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes.

S 40. No caso de consórcio ou intercalaçao de
cultura., considera-se efetivamente utilizada a 4rea
total do consórcio ou intercalação.

S SQ. No caso de mais de um cultivo no ano, com
u. ou maia produtos, no mesmo espaço, considera-se
efe·tivamente utilizada li maior área.. usada no ano
considerado.

S 6Q. Para 08 prof~tos que não tenham indices
de rendimentos fixados, adotar-se-á a área utilizada com
Ç:SBes produtos t como resultado do cAlculo previsto no
inci80 I do S 2Q deste artigo.

5 7a. Não perderá a qualificaçãO de propriedade
produtiva o imóvel que, por razões de força maior, caso
fortuito ou de renovação de pastagens tecnicamente
conduzida, devidamente comp~ovados, deixar de apresentar,
nesse ano, 08 graus de eficiência na exploração, exigidos
para a espécie.

Art. 7Q. Não será passivel de desapropriação,
para fins de reforma agrária, o imóvel que comprove estar
sendo objeto de implantação de projeto técnico que atenda
aos seguintes requisitos:

I - seja elaborado por profissional legalmente
habilitado e identificado;

11 - esteja cumprindo o cronograma flBico-
financeiro originalmente previsto, não admitidas
prorrogações dos prazos;

111 - preveja que, no minimo, 80% (oitenta por
cento) da área total aproveitAval do imóvel esteja
efetivamente utilizada em, no mâximo, 3 (três) anos para
as culturas anuais e 5 (cinco) anos para as cultura.
permanentes;

IV' - haja sido registra<.:!r) no órg!o competente
no m1nimo 6 (seis) meses antes do decreto declarat6rio de
interesse social.

Parágrafo único. Oa prazos prQviltoa no inciso
III deste artigo poder30 ser prorrogado. ..a at6 SO'
(cinqUenta por cento), desde qu.. o projeto receb.,
anualmente, a aprovação do órgão competente para
fiscalização, e tenha sua implantaç30 iniciada no pralo
de 6 (seIs) me5es, contado de sua aprovaçAo •

Art. 8a. Ter-...-A COa0 racional a adequado o
aproveitamento d. iaiÓvel rural,' quando esteja
oficialmente de.tin.ado a eXOICuçlo da atividade. da
p".quiBa e eXp"riJMlntaçlio qu.. objotiv..a o avanço
tecnológico da agricultura.

Parágrafo dnico. Para o. fina de.te artigo .6
eerio consideradas as propriedades qUQ tgnha. destinado.
la atividades de pesquiaa, no a1nl.o, 80\ (oitenta por
cento) da área total aprovaitAvol do iMÓvol, .ando
con.ubltanciada tai. atividad... ea projotol

I - adotado pelo Podar pdblico, ... pert..ncante
a entidade de adJIiniatraç50 dir..ta ou indirata, ou a
empresa sob seu control.,

11 - aprovado pelo Podar Pdblico, sa particular
o im6vel.

Art. 90. A funçlio social 6 COMprida quando a
propriedade rural atende, àiJlUltaneaMnta, .egundo
graus e critérios estabelecidos neata Lei, o. seguinte.
requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;
11 - utilizaçio adequada doa recurso. naturais

dispon1veis e preservaçio do meio ambiente;

III - observlncia das diopoeições que regul..
as relações de trabalho;

IV - exploraçlio que favoreça o bem-estar do.
proprietArios e dos trabalhadores.

S la. Con.idera-s& racional e ad..quado O
aproveitamento que atinja os qraus de utilizaçio da terra
e de eficiêncili na exploraç50 e.pecificados nos 55 1" a
7a do art. 6a desta lei.

5 20. Considera-se adequada a utilizaçlio do.
recursos naturais disponlvei. quando a exploraçio •• fas
respeitando a vocaçio natural da terra, de ~o a .ant.r
o potencial produtivo da propriedade.

S 3a • Considera-se preservaç30 do meio ambiente
a manutenção das características pr6prias do meio natural
• da qualidade dos recursos ambientais, na medida
adequada A manutenç30 do equil1brio ecológico da
propriedade e da .a(ide e qualidade de vida das
comunidades vizinhas.

5 .a. A observAncia das di.posições que regulam
as relaç~es de trabalho implica tanto o respei~o As leis
trabalhi.tasi como As di.posições que disciplinam os
contratos de arrendamento e parceria rurais. '

S SR. A exploração que favorece o bem-estar doa
proprietários e trabalhadores rurais é a que objetiva O
atendimento das necessidades básicas dos que trabalham a
terra, observa as normas de segurança do' trabalho e que
não provoca conflitos e tensões sociais no imóvel.

S 6Q • A constatação inequívoca, nos termos 9
condições previstos em lei, do e~prego de trabalho
escravo importará em confisco do~im6vel.

Art. 10. Para efeito do que dispõe esta Lei
consideram-se não aproveitáveis:

I as áreas ocupadas por construções e
instal~ções, excetuadas aquelas destinadas a fins
produtivos como estufas, viveiros, sementeiros, tanques
de reprodução e criação de peixes e outros semelhantes;

11 - as 4reas comprovadamente imprestAveis para
qualquer tipo de exploração agrícola, pecuAria, florestal
ou extratiVA vegetal:

111 - as Areas sob efetiva exploração mineral;

IV - as áreas de efetiva preservação permanente
e demais Areas protegida. por legislaç30 especial
relativa la conserv3çio dos recursos naturais e la
preservação do meio ambiente.
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Art. 11. Os parãmetros, indiceK ê indicadores
que informam o conceito de produtividade serão ajustados,
periodicamente, de modo a levar em conta o progresso
cientifico e tecnológico da agricultura e o
desenvolvimento regional, pe·lo Ministário da Agricultura
e Reforma Agrária, ouvido o Conselho Nacional de Polltica
Agricola.

Art. 12. Considera-se justa a indenização que
permita ao desapropriado a reposição, em seu patrimônio,
do valor do bem que perdeu por interesse social.

S la. A identificação do valor do bem a ser
indenizado será feita, prefel.-encialmante, com base nos
e:equintes referenciais técnicos e mercado16gLcos, entre
outros u.ual~nte empregadosz

I - valor das benfeitorias úteis e necessárias,
dQ.cont~da a depreciação conforme o estado de
cona.G:rv~ção;

Art. 18. A distribuição de imóveis rurais .pela
reforma agrária far-se-á através dp. títulos de domínlo ou
de concessão de uso, inegociávei~ pelo prazo de 10 (dez)
anos.

parágl:'afo único. O órgão federal co;r·fK:t.ente
manterá atualizado cadastro de áreas desapropriadas o de
beneficiârios da reforwa agrária.

Art. 19. O título de domínio e a concessão de
uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a amhos,
independentemente de estado civil, observada á seguinte
ordeln preferencial:

I - ao desapropriado, ficando-lhe assegurada a
preferência para a parcela na qual se situe a sede do
im6vel;

11 - aos que trabalham no imóvel desapropriado
como posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários;

S 20. Os dados r.efe.rentes ao preço das
benfeitoria. e do hectare d. terra nua • ..rQII
indenizadas Berão levantados junto la prefeltura.
_niclpalo, 6rgãos estadual. enoarre9ado. cIIo avaliaçlo
iwlobi114ria, quando houver, Tabttlionato. e cartÓrio. de
Regi.tro d8 Im6vela, e atravé. de pesquiaa de m-rcado.

Art. 13. As terrao rurah da doalnio da UJlilo,
do. lltado. " doa Ilunlo1pio. fic.. ....Unada.,
prefar.nclal_nte, • axecuçlo de plane. de referIU
a9r6ria .

ParAgrafo 6nico. Excetuando-.a ai re.erva.
indig"na. e e. parque., loeente le adaltlrA a exl.tlnela
de ll1l6vail rurail de proprl&dlde pública, coa objetivo.
dlverool do. previltol neste artigo, gOl o poder pilblico
OI explorar direta ou indiretamente para pelqull.,
experimentaçio, demonAtraç&o e fOmênto dê ativldade.
relativas ao desenvolvimento da agricultura, pecu'ria,
preservaçio ecol6qica8, Are",6 de segurança" treinamento
ailitar, ~ucaçlo de todo tipo" readequaç~o !:ocial e
defeBll nacional.

Art. 14. O ex:propr iado pêrmanecerli na passe do
imóvel objeto da desapropriação até o trAnsito em julgado
da setença proferida noa autos da ação de degapropriaç~o

Par6grafo único. poderá o juiz conceder medida
liminar de imissÃo de posse do im6vel .!lO expropriante, no
caso de seu convencimento da urgência da medida requerida
pela Unii!o.

Art. 15. São insuscetíveis de desaproprlaçio
para fins de reforma llgrAria 08 im6vels que tenham sido
adquiridos por via judicial para p"gamento de divida do
anterior propriet4rio devedor, e que estejam sob o
do.1nio tellpOr4rio do c.wedor.

Parágrafo único. ConSidera-se dom~nio

temporário, para efeítos desta lei, aquele em qUê o
proprietário adquiriu o imóvel para p"sterior venda e
realização de capital para ressarcimento de seu crédito
junto ao anterior proprielflrio devedor, no prazo rnéximo
de 3 (três) anos, a contar da tradição do imóvel.

Art. 22. ConstarA, obrigatoriamente, doa
instrumentos translativos de domínio ou de conces8ão de
uso, cl~usula ·resolutória que preveja a rescisão do
contrato e o retorno do im6vel ao órgão aI ienar.te ou
concedente, no caRO de descumprimento de quaisquer das
obrigações ~ssumidaB pelo adquirente ou conce881on6rio.

IV - aos agricultores cujas propriedades não
alcancem a dimensào da propriedade familiar;

V - aos agricultores cujas propriedades sejam,
comprovadament.e, insuficientes para o sustento próprio e
o de sua família.

Parágrafo único. Na ordem de preferência de
que trata este artigo, terão prioridade os chefes de
família ~urnerosa, cujos membros se proponham a exercer a
atividade agrícola na área a ser distribufda.

Art. 20. Não poderá ser beneficiário da
distribu ição de terras, a que se refere esta lei, o
proprietário rural, salvo nos casos dos incisos I, IV e V
do artigo anterior, nem o que exercer função públ ica,
autárquica ou em 6rgão paraestatal, ou o que se ache
investido de atribuição parafIscal, ou quem já tenha sido
contemplado anteriormonte com parcelas em programa de
reforma agrária.

Art. 21. Nos instrumentos que conferem o título
de dominio ou concessão de uso, os beneficiários da
reforma agrária assumirão, obrigatoriamente, o
compromisso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente,
ou através de seu núcleo familiar, mesmo que através de
cooperativas, e o de não ceder o seu uso a terceiros, a
qualquer título, pelo pra~o de 10 (dez) anos.

aos que trabalham corno posseiros,
parceiros ou arrendatários, em outros

S lQ. Aplicam-se ao arrendamento todOB os
restrições e condições aplic6veis à aquislç~o de
rurais por estrangeiro, constantes da LeI

no "caput" deste artigo.

Art. 23. O estrangeiro residente no PaI. e a
jurIdica autori~ada a funcion~r no Bra.il .0
arrendar imóvel rura 1 na forma de Lei n Q 5.709,
outubro de 1971.

III
'assalariados,
im6veis;

limites,
imóveis
referida

pea80a
po<S&rlio
de 7 de

observad.os osII valor da te.cra nua,

·"lJUlnt". a.pacto••

.) localização do imóvel;

bl capacidade potencial da terra;

oI dimensão do im6vel,

Art. 16. Efetuada a desapropríação, o 6rgao
expropriante, dentro do prazo de 3 (três) anos, conta?os
da data de registro do titulo translativo de dom!nlo,
destinará a respectiva área aos beneficiários da refor~a
agrAria, admitindo-se, para tanto l • formes de: ~xp.loraçao

individual, condominial, cooperatlvB 1 aSSOCIatIva ou
mista.

S 2'1. Compete ao Congresso Nacional autorizar
tanto a aquisição ou o arrendamento, além dos limites de
área e percentual fixados na Lei n Q 5.709, de 7 de
outubro de 1971, como a aquisição ou arrend,:mento, por
pessoa juridica estrangeira, de área superior a 100 (cem)
módulos de exploração indefinida.

Art. 17. O assentllm(-mtc dn traba lhadores rurais
deverá Bp.r efetuado om terras economicam~n·te úteis, de
preferência na região por eles habitada.

Parágrafo único. A desapropriação de imóveis
rurais, em todo território nacional, que não atender a
função social definida nesta lp.i I ob:d;cer~ a uma ordem
de prioridade, segundo o Grau de Utl11zaçao da Terra 
GUT, de acordo com a seguinto es~ala:

I - Imóveis com GUT entre 0% e 20% (vinte por

Art. 24. As ações de refo~ agr~ria devem ser
compatíveis com as ações de polItlca agr1cola, e
constantes no Plano Plurianual.

Art. 25. O orçamento da União fixarA,
anua Imente, o volume de Ti tuloB da DIvida Agr.s.ril! e dOR

recursos destinados, no exercício, ao atendimento do
Programa de Reforma Agrária.

cento) ;

S 2.. Objetivando " compatibillZl1çl!o dos
programas de trabalho e propostas orçament6riae, o 6rg!o
executor da reforma agrária encaminharA, anualmente e em
tempo h6bil, aos órgãos da administraç!o p6blica

11 - Imóveis com GUT superior a 20% (vinte por
cento) e inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);

111 - Im6veis com GUT s~perior a 40% (quarenta
por cento) e inferior ou igual a 60% (sessenta por
cento);

IV - Imóveis com GUT superior a 60% (sessenta
por cento) e inferior ou igual a 80% (oitenta por cento).

S
consignarão
necessárias
respectivas

ll'.l. Os ministérios e órgãos vinculados
detalhadamente em seus orçame~tos as dotações

à execução da reforma agrária, em suas
áreas de ação.
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los fiscais;"

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de aua
publicação.

niai.:"

10.

a.IlIlAX'll
(corre.pond•• -.anda n' J.5 - CCJ)

Acr••centa-a. o ••quiftte I .- ao art. 6-:
-Ar't. ,. - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I •• - 1&0 qarantido. o. incentivos fi.caia referen

t4. ao I.posto Territorial Rural ralacianadoa co. os graue de uti
lização • d...ficiAncia na ~>:ploração, confor»<! o diaposto no art.
n da Lei n' 4.504, de ~O lIe nov.abro d. U64. /111·

"~AX' J.2
.(oorre.pond•• bienda n' 7 - CCJ)

. Acre.çente-.e.ao I 4- tlo art. , - I apó. a . expre••lo
.1.i.:~abalhl.t••"1 a•••qui~~.a'»alayra.~ -. aos contrato. 001.

·tiVe. d. trabalho, ••• •

J.2:

lIiEilDA X' J.3
(corr••pond•• -.anda n' J.6 - CCJ)

)1-.. ao I ,- do art. 9- a aeguinte redaç'o:
"Art. ,- - ..•.•.•••......•...•...•........••..•....
I ,. - A conatataçlo evidente, no. taraos e eondi

ç6e.. pr.vi.to••• l.i, do .~raqo de trabalho ••cravo i.portará ...
expropriaçio do ia6v.J., para fin.d. proj.to d. r.forJla agrária
... qualqu.r ind.nização 80 propr~~tário • • •• pr.julzo de outra~
.ençl5ea pr.vi.ta••• le1.· . " . -

. '. . . DlEHDA.- 14 . ,
(corr••pond. 'bénda n" J.7 r CCJ)

Supri..-.. O terso •••pecial·do inci.o IV do art.

_X'J.O
(corr••pond•• -.anda n' 14 - CCJ)

D6-ae ao I 7- do art. ,- •••guinte redaçAo:
-Art. ,- - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I 7' - .'0 perderA a qualificaç'o d. propri.dad.

produtiva o ia6vel qu., por aotivoa d. força ..ior, ca.o fortuito
ou de ranovaçlo de paataqens tecnicaaente conduzida, devidaaente
coaprovado5 pelo 6rgio coapatente, deixar de apresentar, no ano
respectivo, Da graus da .fici6ncia na.>:ploraç'o, .xigido. para a
.."ci•• •

. -.mNDA.H' J.5
(corre.pond. 6z.Bnda n' , - CCJ)

Acr••c.nte-•• a l.tra d ao inci.o 11 do I l' do art.

"AJ:'t. 12 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11" - .
1- •••••• .. ••••••••

II - ; , , ••
d) a exi.t6ncia de conflito. po.sessórios • do.i-

. ~. '

. ' IIIEIlDA )I' 16
(corr..spondé , ·~nda· n' li - CCJ)

. ~,.... 80. c.a~t d,O a~ •. J.3 a, ••qÚint.. r.dação:
.Art.· 1~ - As terra. ·rUrai. de do.lnio da UnUo, do.

e dos· Municlpio. do d••tinadae, pref.r..ncial..nte, •
de'proj ..ti". d•. r.forJla -agriria ••

IMEllDA x' J.7
(corre.pond. 6 z.Bnda n' 9 - CCJ)

Supri..-se o art. 14, renuaerando-se os dea.is./

lDIKIlDA X' 18,
(corr••pond~ ~.-.anda n' 5 - CCJ)

Supri••-a. o art.- 15 .•••u parAgrato 11nico.

DíIImA )I~ 19 .
(corr••~nd•• ~nda n'· 10 - CCJ)

BUÀ.titua-... no parAqrafo 11nico do art. J.7 a .>:pr••
do ••• ·tOdo· o território nacional' por ' •• cada .icrorr.giio hoao-
CJ6naa". '

"iatàdos
• ll.CUçiO

EMEIIDA )I' 20
(corr.spond•• z.Bnda n' J.9 - CCJ)

suprima-.e do art. 20 a .xpr....ão 'ou quea já t.nha
.•ido co~t~.plado anterio~nte coa parcelas .a proqraa. de reforaa
aqr'ria".

emdisposiçõesas

de junho de 1992

Revogam-se28.

EMENDA N' 3
(corresponde h Emenda n' 12 - CCJ)

Dê-se h alln..a a do inci.o 111 do art. 4' a sequint..

EMENDA N' 2
(corresponde A Emenda n' 11 - CCJ)

DA-se ao I l- do art. 3- a 5equinte redaçAo:
"Art. 3' - .
i 1- -. Será pressuposto do ato desapropriat6rio ,.
Congresso Nacional."

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 29

Art.
contr~rio.

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE UI
DA cAHARA n' 65, d.. J.992 (PL n' H-E,
de 1991, na oriqem), que ·dispõ...0
bre a raqulamentaçlo do. diapositiva.
constitucionais relativos l reforaa
aqrária, previsto. no Capltulo 111,
Título VII, da Conatituiçlo Federal".

"Art. 4- - ••••••••••••••••••• r········ "t············
III - ••••••••••••• , .

a) de ár.a .uperior a quatro e até quinze aódu-

EMENDA N' 4
(correaponde • Emenda n' 13 - CCJ)

Suprba-se do t.llto o I 2' do art. 4'~

Art. 26. São isentas de iMpontos federai.,
estaa~.. is e municipais, inclusive do Distrito Federal aa
operações de transferência de imóveis desapropriado. para
fins de reforma agrSria, bem como a transferência ao
beneficiãrio do programa.

responsSveis por ações complementa.ceB, o programa a ••r
implantado no ano subsequente.

IIlEIIDA X' 5
(corra.pond•• _nda n' 1 - CCJ)

Acr••cente-•• ao art. 4' o .eguinte perAgrafo:
., ••• - O· taaanho da propriedade, .adida •• aóduloa

corr••ponda ao r••ultado da divie'o da 'rea total do laq-
pelo aódulo tiecal do JlUftic1pio.· /AII

~."'(oorr.eponda , ~ n' 2 - CCJ)

Acraacente-a. ao art. ", .. o terao ·racional..n
te·, .. ..lJUinte. palavra.: 'dentro _ ClOIllIi9l\ea da cuapri..nto da
fun9lo .ocial. da propriedada, •••• .

redaçS.o:

autorização do

EMENDA N' 1
(corresponde , Emenda n- 6 - CCJ)

Dê-se a sequinte redaçAo ao caput do art. 2'-:
"Art. 2- - A propriedade rural que nlo c~prir a

função social prevista no art. 9 - , passivel de desapropriaçAo, nos
termos desta Lei, respeitados oa dispositivOG constitucionais."

~.'7
(corr••pond•• -..nda n' 22 - PlanArio)

06-•• ao I J." ~ art. '" a eevuint. r.daç'o:
-kt. ,. - •.•.••....•••..•••••••••.....•.••••......
, l' - O ;rau de utiliaa9io da terra, para .f.ito do

...,.at de.te ertigo, d.v.rA ear ilJU&l ou .uperior a oitente por c.n
te, calculado pala ralaçio paroentual entre Ar.a .f.tiva..nu uti
linda. a Ar.a do ia6v.l J...a~te ~itiv.l.·_."(oorreapDftd. , -"da n' 3 - CCJ)

_titue-a. !lO inci.o III do I 2' do art. 6" ••ll
pcwa.'o ·.t.tiv.-.nte utilizada" por ·aprov.itiv.l·.

~)I"

(cl>rraaponda • _nda n' 4 - CCJ)

Ac~••c.nte-•• ao incieo 11 do , 3' do art. " .....
lJUinte. palavr.. : ·obe.rvado o indice da lotaçio por zona d. pec"'
ria, tixado pelo Pod.r :&x.cutivo.·

BIIEIlDA )I' 21
(corr••pond•• Eaenda n' 2' - PlenArlo)

O6-a. ao art. 24 a seguinte redaçio:
'Al:1:. 24 - As aç6es de r.foraa agrAria d.v.. Nr

coapatlv..is coa as aç6e. d. polltica agricola, d.. polltica aabi.n
tel • d. política .ocial, todas voltada. para o obj.tivo áltiao d•
coabat... pobreza. proaoç'o do d.senvolviaento do Pals."

DlENDA )I' 22
(correspond. à Emenda n' 29 - Plenário)

D6-se ao § l' do art. 25 a aequint. r ..dação:
·Art. 25 - .
I 1- - OS recursos destined05 l execuçio do Plano

Nacional de Reforma Aqr'ria deveria constar do orçamento do minis
tério responsável por sua iaplementaçio e do 6rgio executor da Po
11tica d. Colonização .. R..forma Agrária, .alvo aquel..s qu.. , por .ua
natur.za, ,,"ig..m instituições ..specializadas para sua aplicação.

SENADO FEDERAL, EX oS DE SETEMBRO DE 1992
S~- HAÜRo BEIlEVI.ES

./PRESIDEIlTE
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UI _ ..,. • ~1IIte t1m'
ftJbD~ oU 'lJw -.40 10m
peIiO& bru1\eln. IIOb O reJ1ml d. to·
IllUDblo d. beaI. .

f .. O I'r~t. da aep6buea po
derã, me&anf.e decreto, autorizar a
aqulstçlo alêm dOI llmfte. fiXadO/;
Iltste .rUJo, quando /lI! ltatar de lmó
ftl rural Y1neulat\o a proJetos Jul&"·
IlOl prloJ1tllrl(JIs tm Iflte dOll plaDO!
" ~nfOlnlll!JIto dG J>aJ.,

Art. 13. O ara. eo da tel li' 4.504,
de 30 de nof'tmbro de J,,", passa a
vliOl'ar com a seguinte redaçáo~

liArt, 60. Para QI efeito» des
ta lei, cOIWQeu.w-N 'InPI'.S

. llartJcuIares de cdoni~ão as peló
IIO:lS flsicLS, nacionais ou est.ran
feIras, residentes ou domlcl!lad~
mo BrMll, ou ,turilikas, eonsttttr1_
das e sediadas no pais, que tive
nll! por ftnalIOllde eXecutar pr0.
grama de vaknin.çlo de uea CIU
d1&lrilJulçlo de Iftras."

Art. 14. h1vo -DQ! caS{)S previstos
em ltilllação. de ItOcJeos colonJa1s,
CIf1de .e estabeleçam em )ales nrrais,
como amcuftore'!, e'!b'angeiros tmi
1TaMe.s, ~ vet1aó&, a 1IlU'~ tftuJo,
a dOaçlo de tmM da tJnlio ou dos
.madOl!l " p!MOI.s estra~eiras, fiai
cas ou Jurldkas,

Art.. 15. A a(JalsSçAo de Imóvel ru.
hJ, que viole as P1'eser~õell deiloa lei.
, nula ,l2e p1e1l0 direíio. O bobeiilMl
tlUe li.vrar a eacrltma e o ofldal.de

Jei1Stro que a sranscrever rupoIKle
~o ciTl1menf'4 Pf'Jos daDoll que UtU.
..rem ao!! eontratanCei, ~m prej~

da responsabWc1alSe criminal_ por pre
nricaçio ou faIsl~de llieológ:lu. O
alienante está obrlgalSo' a restituir 10
adqutrente o preço ao imóyel,

An. ],f. AJ; lCCieãades anllnimu,
compreendidas em qual.tquer dOI In
c1scl& do "caput" do an. ., fIlle J'
estiverem CODIUiuidu à data do ini
cio da vigência desta lei, coJDUD1ça.o
rio, no prazo de i ~) me/lil ao
Ministério (!a AgrlcurtÚ1'a a relaçio
das áreas rurais de &ufproprledade
ou exploraçAo, •

I 19 As sociedades an6nfmas in
dlcadas' neste 8J'Ugo, que, n,lo 'con
verterem em nominatiy.. .uu ~s
2,) portador, no prazo de 1 (UIIJ) ano
do inicio da vigência desta let, repu
,tal-se-Io Irregulares, fteando atljet
tas à. dissolução, Da forma da. lei,
por inIciativa do Mini3UI')o ~.

f 29 "-0 caso de elJlprfaas CODCe&
slonirfas «Se setvsço p1Ullklo, fi\Ie IX*
~uam tmõ"eis rurais Dia vincula&»
aOfl ftns da eoncessAo, o prazo de eon
vel!io das açôe.s será de 3 Ct1'&> anOl.

I 39 As emprésal eoocellionhilll
de serviço PlU>lioo Dão estão ebriIa
dai; a eon..e'rter em nomfnatlvas ai
aQÕell ao pOrtador, Ie deJrtr~ do p~
de » Ctres) &nOlI. contados tk ~t~
ela desta lei, alienarem os fmóTet!
rurais não vinculados~ fins da coa.
~são.

.~rt. '7. l.c: pessoa', ,'u~'fjIcas brs...
aUeiraa jlle, ..tê 30 de janeiro de 1969.
tl\'el'em projetos de colonlzaç§.o "pro:
vados nos termos do art. 61 da LeI
n Ç 4.504; de 30 de novembro '~e '1964,
podcrilO, mc(lJantc autorização do ·Pre
sldente da Rl'pública, ouvIdo o MI
nistério da Agricultura conclul-106 e
cutorgal' escrituras definitivas, desac
que o façam dentro de 3 (três) aDOS
e que Í\rea não exceda, para cada
adquirelltc, :i (três) módulos de ex·
ploracão indrfinlda.

Art: 18. Sáo mantidas em vigOr as
Il,utorizarões concedidas, com base nos
Dc~rtt(1"-~leis nQs 494, de 10 'de mar
ço de 19!i9, e 924', de 10 de outubro
de 19fCl, em estudos e processos jA.
concluídos, cujos projetos tenham sIdo
apro"ll"of pel!J5 órgãos competentes.
. Art, 19. O Poder Executivo baixll

rá dentro de 90 (noventa) dias. o
reQulamento para execução desta lei.

Art. 20. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação.

Art. 21 .. Rrvogam-se os Decretos
leis. n9s 494, de 10 de março de 1969,

. e 924, de 10 de outubro de"1969•. e de-
nUs disp:ll'lcfJt's em contrário. ,

Braf'Jlia, 7 de outubro de 1971;
1509 da Independência. e 839 da
República.

Er,lílJo G. MÉDICI

/tZjredo Buwid
L. F. Cirne Lima
Marcu8 Vinicius pratf1li de Moraes

1 I N o P 1 I

Projeto de ~1 do CA.oro n' 65, do 1992 (n' ll-E, de 1111, na orlqo.)

Disp60 oobro a rOl)'Ul ...entaçAo doa diapo
5itivoa conctitucionai. relativos" r.
forma agr'ria, previstos no Capitulo 111,
'1'1tulo VII, da ConaUtulçAo rederal.

Apreaontado pala Deputada Lucl Choinackl,

Lido no e"padlonto do So..lo d. 30/06/92, o publicodo no DeN (SOçlo Ir)

de 1'/7/92. Despachado I Co.l..lo do conaUtulçlo, .IuaUça s Cldadanla

CCJ.
b 14/7/12,' lido o aprovado o RQS n' 512/92, subscrlto paloa Lidoro.
Marco Moclel, Mauricl0 Corda, EsparidUo AJoln, Jonos Pinheiro, En'a.
raria, coutinho JOI:'9__ Mey Maranhl.o, d. urg'ncia, art. 33' "o·, do

U, para a aat'rla.
b 16/7/92, onunciada s .ot'ria, " lido e aprovado o RQ5 n' 523/12, do
Sen.dor Odacir $oar•• , aolicitando • tr••ltaçio conjunta da ••t'rl. co.

O- PLI n-. 6, 13 e 100/92, por ver.ar•••obre: ~ .at'rl., havendo o au
tor uaado da palavra no enca.inha••nta da .ua votaç&a. ! •••gulda, •
lido • poaterior••nte aprovado o RQS n' 524/92, do Senador Hllo.u.to de

X.vor e outro. S.nador•• , da extlnçAo da u.rg~ncia para a propoalçAo,

apóa uaar•• da palavra oa Senador•• Jutahy Kagalhãe., Marco Maciel, Al

fr"do Ca.po., EsparidUo AJoln, cld Sobóia do Carvalho, Chagaa Ilodri

9U&., Eduardo Suplicy, Mauriclo corr'a e Nelson Carneiro.
b 6/./92, na a..O&o Ol<troordlnAria realizado lla 18:10, do dl0 4/'/92,
fol lido e aprovado o RQS n' 569/92, dos Lideros HllJlbarto Lucena, Fer

nando Henriqu. Cardo.o, Eduardo Suplicy, Marco Macial, Mauricio CorrIa,

ItsparidUo AJoln e .10'" Paulo 111801, <\J.-urg'nclà, ort. 336 ·c·, do RI,

paro o Projoto.

b 11/1"2, • 11do e po.terio~ante aprovado o )tQS n- 598/12, eub.crito
pelo. Senadora. Jo•• Foqaça • Marco Macial, da axtinçlo do urglnc1a. A
.at'rl. volta a .u. t.raaitaç'o noraal, junta.anta coa O. Projet.o. d.
~i da Charo n' 92/11 o do 'onado n'. 6, 1":1 e 100/91.

Àl as/./u,', lidô e pó."erloraente aprovado o IIQS n' 645/12, ao11ci
undo urqlncia para a ut'rla no. to~o. do art. 336, -c", 'do lU.
b a/I/U, anunciada a .at"ria, "'Udo o Porecer n' 2.3/Ili-cCJ favorA
".1 ao Projeto· co. -•• EJlenda• .n'. la lt-CCJ,· que oterece a pela preju

diclaUdado dos d..ab projeto. que COla alo tro.lto••• conjunto. b

eell'llda, " proferido paIo senador I:lclo 1.1varos, relotor doa1gnodo, pa
I'ac.r de Plan'rio, da Coal••lo de As.WltO. Econ6alcoa - CU, endo••ando
• paracar da CCJ lido anterioraont.•• N••ta oportunidade, alo lida. ••

bMela. ele n-. 20 • 251-Plen'rio, .endQ •• do 0-. 22, 21, • a, da autoria
40 'enador CoutinhO Jorgo e a. de..l. do Senador Pedro. Sl.on. o... da'

palavr~ na ~U.cu.a'o do .atolrla, o. senadora. Alfredo Ca.po., I:lcio .U
var•• , Coutinho Jorge, Ct,aq•• Rodriquo., H~rto Lucen~, Eduardo Su

pUcy, cld Sab6ia do Corvolho; Al.lr Gabriel, Antonl0 M~ri~, Nobon We

dokln, Joa' roqoço e EaparldU,o bln. O- Senadorea Alfredo C".po. e tl
010 Al~.r.~, relator•• d••ignadoa, r ••pect.lvaae.nte pel•• ce.:r • CU,

protara. parecor.. de Plen'rio fovorAvda la heM.. n'. a2, 21 e 21

(coa nova raCSaç:lo), • cont.r'rioa la da••la a• .end.& de Plan'rlo. Aprova.0 o Projeto co••• e_nd•• da parecer•• r.vor'val. e r.jeitad•••• de

par.cer.. contr'rioa, apó. u••r•• da palavra oe Sanador•• tlelo Alva
Ire., A1f.redo Caapo. e Eduardo Supl1cy. 1 Co.balo Dlrotora-eOIJI par..

lredaçAo final da....ndas do Senodo 00 projeto. Leltura do Porocor n'

3I4/t2-eOIR (relator Senador Ira. Soraiva" oferecendo a redoçlo final
••• • ..oda. do Senaclo ao projeto. Aprovada co. declaraç'o a. voto tio

'enedor Jo.aphat Marinho.
A elaaro do. Deputodos co. o Oflcl0 IM/1I· ... 55., d. 08.09.92

.. OB lia .otea!lro tle 1513
a.nbor hl_1ro SecretArio

eo.unico â Voa.a I:xcel'ncla, a ti. d. qua.. dl9'ft.
levar eo conheci••nto da C••ara do. Deput.do., que o Senado F.daral
aprovou, coa ...neta., o Projeto de te! da Câ.ara n' 65, da 1992
('L n. lI-E, d. 1991, ne.a. Ca.a), qUf! "di.põe • ."bre a requlaJlenta
Ç-Io doa diapo.itivo. con.titucionai. relativo. A r~!orwft aar.6ria,
,revistos no Capitulo 111, Título VII, da Conatit.ulç'o Faderei".



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 24 23315

."

_PROJETO DE LEI Nº 488-A, DE 1991
(Do Sr. Ruberval PllDUo)

I certid!o de registro de cescac~r pr oflS
slonãl no Instituto B"asll~!-o oe M~~c Amble~
te e Aecursos Natura,s Renovávels _ !eA~4;

Art. g& Durante a vlgêncle do contrato. ,
obrigatória B manutenção de seguro de Beiden

-tes pessoais dos pescadores Que será custeado
pala parceria.

Art 10. O pescador artes~n81 ~ue everce
suas etfv'daaes errt regi,"/! a~ 'l!CO,,~>-ta fa""~-

.-, 'ar", S4!!:p emoregados perma"le\"1'te!;. "'ar-lI JUS â
ult1 auwllio men5~: no valor" d~ Z (Ool~.J

sa~ê"los min~mos. h cont~ do funde de Am~a~o

lso TraoalheldOr fAT. dUf"Z!nte O pe-:",;O')C' OI!;'
pr'Qlb1ção, 'deter-r1\n800 pelo 1:nstitJ':C' &"a~.'
let~o de Mete Amo1ente e ~eCur$OS Natu~a~5

R.n~V~Y.l~ ._ 1BAMA.-da ~t1vldade De~quelr"a de
espec1l! fttst"'inha. 'lu"'al Ou lacustre li ":UJ3
capture'se ded,ca.'.

§ ~a ~ara se habilitar ao beneficio a Que Se
raf.re o caput deste art'g~. o pescador ar
tesenal terá oue apresent~r ~o órg!c comoete~

te do Ministério dO Traoalho e Prevl~énCla

Soc'al:

tJ:IJDelrohcratirlo

A .ua ~xc.l'nc1. o Senhor
Ilaputado INoctNCIO OLIVEIRA
IlD~ Prl"uo. ....cuUdo da CI.ara
Elr/. -

1:. anel(o, enca.lnho • Vo••• .txc.lénc1a o .. Autóqratos
... rerent•••• emendas •• apreço, beao como, ell devoluçAo, U:'I da pro
poaiçlo pd.ltiva.

Aproveito a oportunidade para renovar a '\70.ilA
Ixce16ncla protestos da ..ti.. a conddaroçAo.

>& -~
~CISC

Dirop5a sobre os contratos de parceria de pesca e dá

oútraa prov1dências; ten~o parecer I da comissão de
Agricultura e polltlca Rural. pela rejeição.

II _ catestado da colôn'a de pescad~res ~

Que est8 filieco comprovando:

., as condições do exe~e;cla O~ profíSS~O

estabeleciaas no c.put des~e e~t'go'

~QjtTO DE LEI N9 488, DE 1991, A QUE SE REFERE O
PAR!:Cr.RI

bl Que ~e ~enna dedicado e at'vld~~e, e~

caráter 1n;nt.,..rupto dur2llnte o peroicao ertre a
paralisação anterIor a aQuela -em cu~so_

o Congresso NacIonal decreta:

Art 1~ Os contratos de parcerIa, a Que se
rete-e o Código C,vil. no ãmblto da pesca, 90
servada e ieg1s1ação marit1m3. se~Ao r.gutados
pela pt'esenta le,

•.rt. 2"Med"ante contrato de parceria pl1rZl e
captura ou e.xt ração, de recu"~os pesque t ros. o
armador. pessoa' fislca ou )UriOlca. &lt~rnati
vamente ao reg,me da Consol'daç';o d/lS lels dO_
Traba 1hD. poderá ~ssoc1ar -se com pescadores,'
vinculados ou não a colônIas e/o~ 51ndlcaTos
de-p.scado~es. nos termos desta leI.

Art. 3 Q O parce1ro armacor. proprietário ou
nio, é responsável pela embarcação cerante
t.~C.lroS. asslm como pela sua regularldaae
perante a legislação md~ft'ma ~ de pesca.

Art. 4 Q O ajuste ~n~r. OS p~rcelros não pr.~

JU(l,ca a regular dlstr!bU'ç~O de funçõ~s a
bordo. nem a observância de reQuisitos pro~ls

slona,s dos trIPulantes. de conformIdade com a
legislaçãoapl,ceivel.

Art. 5a - Os parceiros contribuirão. para o
empreend,mento comu~, com .. embarcação apta a
operar eQuipamentoS. materiaIS e com trabalno.
_, conform._se'·ajust~r no contr~to. repartir~o

os reaul~aoos ao termo de cada viagem ou expe
Cllçio de pesca.

Art, 6 a O contrato de Que trata esta leI
.erei arQUlvado na reper,içio merftima compe
-tenta. por ocasiéo doemoarQUw dOS parce,ros.

Parágrafo Ún,co. O contrato de parcerl~ será
firmado em no mfnimo três v'as. _ destinando-se
ume para o arQuivo e as demals. uma para cada
parcelrO.

Art. 7a AO parceiro armador caberá a gestão
da parcaria e dela prestará contas aos outros
parceiros. ne forma Que dIspuser o contrato.

Art .& Fica acrescentado ao art,go 5& da
Lei nÀ 3.807/60. com a nova redação dada pela
Lei na 6.887/80 ou na legislação Que a suce
der. o Inciso v _ Pescadores, como o daf,nldo
nos termos dO regulamento para o tráfego
rnerftimo. -

Paregrafo Ún,co. A parceria respo~derá pelo
valor das contrlbulçOes prevldenciar,as doa
parcetros durante o contrato.

§ 2& O be~effclo in~tltufdo ~6 caput dest~

artigo ê extensivo ae pesca~or inCu~~~i~l oue
apresente ao órgão comootente do M;~'sté~10 do
T~abelho e Prev)dência SOCi&':

Atestado da Capi~ania dos Dc-tc~ d~ 0,
retorla de Purtos e Costas do M'r.~sterl0 d~
Marinha em que estiver reg~strada a ernb3~C~

ção. comprovando Que eX8l"'ceU a at'',/ldao~. ar
caráter ininterrupto aurante o pericoo em cur
so:

11 _ Atestado de Que é t, liado a =clÔ~ia de
pescadores ou ao sind,cato de pescadores co~

jur;sdiç!o 'sobre a ár~a em Due se situa a lo
calidade de sua residéncia;

111 _ prova de Que !lua remuneraç"" não fOI.
no perfodo. superior a ~ (Quatro) salhrios m,
olmos mensaIs.

§ 3- O presidente da co16nla de oescadores
ou O responsãvel pela Capita~i8 dos ~ortos CO~

jurlsd,ção sobre a área o~de atue o pescado
artesanal ou o pescador Industrial C~e forne
cer atestado f~lso oara o fim de o~~enção d~

beneficio a Que se refere este artl~o se'á pu
n;do com a perd8 Oe manaato ou ~emlssão d~

cargo QUe ocupe e multa de até 1.100 eTN C~

unidade de referência mone~érla Que venha a
sucedê-la.

Art. 11. Esta lal antra em vigor na date de
aua l)Ub1 I cação.

Art. 12. Revog~m-.~ ~r, ~1r,oostç6es em co'
trnr1<)

oJust If I Cl'lç"O

O presente projeto d. le. visa a promover e
~ojuç60 rectnn~l de doIs proble~a!l que dlfl
-::uftZlm o Of!senvOlVlmento da lncustr'\ê1 pesQue1
ra e a vida do pescador. esoeclalmente. de
oescador artesanal.

AS primeIra dIsposições do projeto (ertS 1A

a 10) conVêl"tem el" let o reglme de plJ("c.,..e
aUD. na pratlca, e ~e uso corrente na 8t1vida

.;;J# pQ.ll..Que,ra IndustrIal. El"S 'nsrl tuclon.. ll
l'2!m re0,4r',"",',; e COs,tum';lS QlIe Já são Observados
por a~madores e pescadores.
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o oojetlvo é Impedir Que O r~glme de t~aba

1ho. sob v;nculo emprecat;eio. prevlsto n~

Consol1daçáo das Lels do Traoa!ho e le91s1~ção

complementar, se sobreoonha ás normas do fato
vigentes e Que consagram O reglme ae percer1a
QUe. de fato. ~per~ no setor.

A p~oposição que ora sUbmeto à consioeração
da Câmara dos Deputados torna legal o costume,
de modo a que a 1ei o faça vigorar em todos os
seus termos. .

o artigo la tem por objetivo 'orn~r possfvel
o .~ercicio dO chamado "defeso" sem·os proDle
mas sociais Que est!o. por ora. criando para
as comunidades de pescadoreS artesanais.

A partIr de 1983. as aut~rlcades"federais
responsáveis pelo setor pesqueiro, se.la 1':'1
clalmente no M1nis~ér10 da Agricultura e. em
seguida. no IBAMA. cuidaram de adotar provi
dências para assegurar a preservação das espé
cies marinhas. fluviais e lacustres Que se
constituem em ricas fontes allmentfclas.

Foram. em decorrência, determinados par iodOS
de para11sação da pesca de inúmeras esoécies.
Com Irregular'dades e distorções. o chamado
~def.so" foi cumprido nesses último~ anos.

A medida é. em geral. procedente. Atende a
urgente necessidade de preservação de valiosas
fontes de a'lmentos.

OCorr~. porém. oue os pescadores. especia1
~nte os artesanais. não têm con<1lções de so·
Dfevlvêncla se forem. proIbIdos de pescar por
dois. três ou quatro meses.

Se provld'nclas.não forem Imediatamente a~o

:3das, preservar-se-á o pescado e e~tlngulr

.e-' o bravo pescador.

o presente projeto tem. pois. alto'sentldo
socla1 e busca reso1ver prob1emas de natureza
aconOmlca.

Eis as razOes que me 1evaram a apresentar à
_~nslderação desta Casa. Confio em sua
aprovaçio.

Sala das Sessões. 27 da março de 199i. _
Deputado Ruberval Pllotto.

LEGISLAÇAo CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇAo DAS

COMISSÕES PERMANENTES

. LEI NA 2.907.
DE 2& DE AGOSTO DE 1960

Lei Orgtnlc:a da P~ldlncla SOCial.

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

TfTULO I I
Dos segurados. dos ~pendente!l

• da Inscrição

CAPfõlJLO T
Dos Segurados

Art. ~. São obrigatoriamente segurados. r.s- ,
salvado o disposto no artigo 3A.

I _,como' emPregados:

aIos que trabalhom nessa condl'ção no terri
tório nacional. 1nelus1ve os do~st1cos;

b} os brasileiros ~ es~rang8i~os d~~lcilía

dos e contrataoos no 6raSll para t~~alharém
como empregadOS .,,8$ sucursa 1~ ou agénc t a de
emprosas nacionais no exterior;

·Cl os q~e prestem Serviços a missõas
d1plomá1!cas estrangeiras no Br8S'1 ou a .mem-

brQs desSl!!o missões. excluídoS os nâo'-brasl
leiras sem res1déncie permanente no Bra5~1 e
os braSl 'eiras que estejam SUJeitos à l~g's'a

ç!o prevtdenCl~ria do pais· da mlssáo
dip1omát6ca re~pectlva.•

~) os bra~llelros civis oue traba'hem. no
e~ter1or. pare organismos oficiais bra~11e'ros

ou intern&C1on81s dos quais o 9r8s11 sela mem
bro efetivo. 'Z'J1nda Que 18 domic11 '800s e con
treteaos. sálvo se seguradOS obrig~t6rlOS n&
forma da legislação v'gente no pafs 00 doml~l'

1'0;

11 _ os titulares de firma lndlvidua1;

III _ os diretores. membros de conse1ho de
administração de socledada anÔnima. SÓC1CS·
solidários, sócios-cotistas que receoam pro
labore e sócios de Indústria de empresas de
Qua1quer natureza. urbana ou rural;

IV _ os :rabalhadores autOnomos. os avulsos
e os temperarias,

§ iA S50 equiparados aos trabalhador~s autO
no"~s os ministros de confissão religiosa e os
membros de institutos de v'da consagrada e de
congregação ou ordem re'iglosa. esteS QUando
por e1a mantidos. sa1vo se:

a) filiados obrigatoriamente à Previdência
Social em raz50 de outra atividade;

b) fl1iados obrigatoriamente a outro regime
oficial de Previdência Socla1. ml11tar ou ci
vil. ainda QUe na conQlç&o de 1na~ivo.

§ 2A As pessoas referidas no ar~igo 3A, QUe
exerçam outro emprego ou atividade compreendi
da no regime oesta lei. são Obrigatoriamente
segurados. no QUe concerne ao referido emcrego
ou atividade. ressalvado o dISposto na
alfnea b do parágrafo anterior.

§ 3 A OS pescadores que, s~ vfnculo emprega·
tieio. na condição de pequenos· prOdUtorAS.
traba1hem individUalmente ou em regIme de eCO·
nomla familiar, fazendo da pesca sua proflss!o
habitual ou melo principal de vida e estejam
Matriculados na repartlçio eompetente poderão
optar pela filiação ao regime desta 'el. na
qualldada de trebalhadores autOnomos.

f .A Aquele QUe Ingressar no regime de Pre·
vid6nc:ia Social urbana apÓs comple.ta r 50
(.essenta) anos de idade terá direito somente
ao pecúlio de que tra~a o par~grafo anterIor.
ao sal'rlo-famflla. à randa manda1 vitelicla e
aos .ervlços, sendo devido. também, o auxfl10
funeral.

...................... to .. to to .................................................
LEI N" 6.BB7. DE la DE DEZEMBRO DE 19B0

Altera a legislação da Previdência So
cial Urbana e dá outras providências.

"Art 5~

como empreg~dos

alas Que trabalhem nessa condição no Terr,
tôrl0 Naclonal. lncluslve 0$ doméstlcoS'

bJ os brasllelros e estr~ngelros domlCl1t~

dos e contraL800S no BraSll para trabalharem
come empregados nas sucursalS ou agências de
empresas naclonalS no exterior:

c) os que prestem serv'ços a missões d,plo
màtlcas estrangeiras no Brasil ou a membros
dessa missões. excluidos os não brasilelros
sem resldênc18 permanente no Brasll e os bra
s11e,ros que estejam sUJe'tos à legis1ação
prev'dencl~r'a do pafs da missão diplomátlca
respectlva;
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di os brasileiros CIVIS que trabalhem. no
exterior. p~ra organismos OflCl81S brasl1elros
ou lnternaClonalS dos qU81S o Bras11 seja mem
bro efetlVO. 81nda que 1~ domlCl11ados e con
tratadOS. salvo se segurados obrigatórios na
forma da legIslação vlgente no país de domlcí
1 lO;

II os tltulares de flrma 1ndlvldual;

PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLfrrCA RURAL

I - RELATóRIO

Pretemde o i lustre Autor regular O!:ó contn\t:o!:ó

de parceria de pesca entre o armador, proprietirio ou não, e

pescadores.

art. 8 Q sobre contr I blJ i t;ões prev i denc i ár i as E o

111 os diretores. membros do conselho de
adm1nlstraç50 da SOCIedade anônima. sôclos
gerentes. SÓCIOS so11dários. sócios-cotIstas
Que rec8b~m pro laDore e sócl0s-de-lndústria
de empresas de Qualquer natureza. urbana ou
rural;

IV os trabalhadores aut6nomos. os avulsos
e os temporárl0S.

Os ats.

distribuição de- flJnl;ôes entre os

amador a gestão da parceria, ~ dos

cada viagem OIJ eX~E'dição de pesca.

o a ... t_

pilrcer ia, o

7Q estab~lecem ~

parceiros, c~bendo üo

resultados ao tdrmino de

sobre o contrato de

§ 1» São BQUlparadOS aos tt·t.'Ibàl!,a.L10r~~. ai.lt~·

nomos os mln\stros da ConflSsà0 ~~llg'osa ~ 0~.

membros de lnstltutos de vlU~ consag~ad8 e oe
conQregação ou oroem rellg1osa. estes Qua~a~

por ela mantlOos. salvo se.

aI fll1ados obrlgatorlamente à Pre\'d~rlCla

Soclal em razão de outra a~l\'ldarte.

b) fi)18005 obrJgatorJamente a outiO regJme
oflclal de prev1CjénCH~ SOCial, m11ttar OU Cl
vil. alnda Que na cDndlç~o oe lnatlVQ

§ 2~ As pessoas reterldas no artlgo 3~. Que
exerçam outro emprego ou atlvldade compreendl
da no reglme desta lel. são Obrigatorlamente
seguraaos. no Que concerne ao referIdo emprego
ou ativldade. ressalvado o dlSposto na aiinea
I'O~. do par~grafo anterlor

§ 3A O segurado que. após ter S100 apose~ta

do por tempo de servlço ou ldaae, voltar a Ou
cont,nuar em at'v'daae sUjeita ao regIme desta
Tel. terá direito. QuandO dela se afastar, a
um pecúlio constltuido pela Soma das lmportán
eias correspondentes as própr18s contrlbu 1
ções. pagas ou descontadas durante o novo pe
ríOdO de trabalho. corrlg1do monetarlamente e
acrescido de Juros de 4% (quatro por centol ao
ano. não fazendo JUs a outras prestações. sal
vo as decorrentes de sua con01ç~o oe
aoosentado.

§ 4 g Aquele Que lngress~r no reglme da Pre
vldénc1e Soc1al urbana epós completar 60
(sessenta) anos de ldade te~á dlrelto somente
ao peeullo de Que trata o par~gr8fo !nterlor,
ao salário-famil18. à renda mensal vltalíc\e e
aos serviços, sendo deVido. também. c auxi110
funeral."

COHtSl:it'O DE AGR ICULTURÂ E PõLiTICA IWRAL

TERMO DE RECED IMENTO DE EMENDAI

PROJETO OE LEI NQ ~88/9t

art. 91:1 sobre seguro de acidentes pessoais.

Os pescadores a ... te$anal E' industrial farão

Jus a Uftl aUHílio mensal corresPondente dois sõ.\lários

ftlínlll\OS, à conta do Fundo de Alllparo ao Trabalhador - FAT,

durantE o PEríodo de proibil;ão de pesca determinado pelo

tBAMA,. obedec i das as cond i I;ôes prev i st as na propost a (nrt.

18).

Na justificação, o legislador afirma que o

projeto visa transform~r eM lei o re9i~e de Parceria de

pesca que já cf de uso corrente e evitar que as normas da'GLT

se sobreponham às normas de fato vigentes no setor.

II - VOTO DO RELATOR

Cabe a este órgão técnico I::Haminar a proposta

$ob o mérito, conforme dispõe o art. 32, I,. do Re9im~nto

IntErno da CSmara dos Deputados.

Sob e~se prisma. entendeMOS que É' louvável a

preocupação do proponente com os pescadores, trabalhadores

'.Sofrido$ e e},plorados, nlas cuja situação será agravada com

05 contratos de parceria, que têm o nítido propósito de

fraudar os preceitos trabalhistas, cont idos na CansaI idat;ão

das Leis do Trabalho - CLT.

o Sindicato dos Pe~cadores dos Estados do Rio

de Janeiro e Espí ... ito Santo, ap6s vários anos de luta,

conseguiu acabar com essa fraudE', pois, na verdade, esses

contrat os t i nhanl por f i na1 idade en.cobr i r uma reI ação

empregatícia,. que hoje, através de uma Convencão Coletiv~ de
Trabalho, di direito aos pescadores ao pagamento de salários

previanlente E'st ipulados, independentemente de lucros, 131:1

salários, férias e à aposentadoria. sitUãt;âo inexistente com

os contratos de parcer ia.

o consultor jurídico Amaro Barreto da Silva,

em parecer sobre a rela~ão de trabalho entre o armador e o

pescador, diz o seguinte:

-É evidente que o pescador, que não é

armador, que não é o dono do barco,. que é o

slJbord i nado a est e, cumpr i ndo-l he as ordem!:i,

no trabalho permanente da pe~ca,. com !:ialário,

sob qualquer ~OrMa,. meSMO como parte ou

quinhão do pescado, i empregado·.

Mais adi~nte ele contesta o art. 428 do

Regulan\ento das CiO\pitania5 dos Por·tos 'qlJ~ estabelece: ·os

tr ;pIJlantf!s contratados por parte OIJ qu inhão no frete

part icipari\o dos lucros ou prejuízos resultante!> da viagem·,

pois a sua relação com o armador não é de sociedade, mas dr

contra't o dt! trabalho. Esse art i 90 cond i c i onil o pagament o de

salário à existência de lucros e o pescador não participa dii\

atividade econÔMica COMO co-empresário, pois não há

NO'J t Ifrlno~ do il;I'"t. 119. caPlJt., J., do Reg I.~nt o Interno da
Cá••ra dor. CIPut.ldc,:\, alttrada pelo art. 112, 1, da Rlfsoll.1;la nQ 1"'1.,
O Sr. Prc'lildrntr d.t~~.. lnDu .. abrrtura - .. dlvul.aclio na Ordtrll do Dia
da. Co•• 'uõr. - dI' pryo para ••,..scntaç;ip de e.enda... ...,.t Ir d..
211.1'.i'1, 1'(lr Cllfl:O ......ãlt•• ESlotAdo o ~r"zo. n"o for •• ,C'clfbld••
••anda. ao ,.,.oJdo.

Sala da COMlali.Jo. r .. '4 de nove.bro de 19.J.

igualdade entre os sóc i O!; qua.ndo há

discipl inar iluposta aos tripulantes.
IJlna h I erarqu i a
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AMaro Barreto ainda acre!:tcenta que .~

OIJ socjpdade só pode haver de armador com armador, de igual

com igual, e não de armi\dor com tril.balhador subord.inado e

assaI"!'" i ado· ..

Concluindo" ele Rf'irma=

parágrafo único Ficam sujeitos à aprovaçAo do Congres6o
Nacional quaisqUer atos que possam resultar em revlsfto do presente
Acordo, bem como quaisquer ajustes comPlementares que, nos termos do
artigo ~9,lnclso I da ConstltulÇfto federal, acarretem encargos ou
compromiSSOS gravosos ao patrlmOnlo nacional.

Art. 2Q Este Decreto legislatiVO ent,ra em vigor na d&ta
de sua PUbllcaçAo.

Art. 3Q Revogam-se as dlsposlçOes em contrário

"Em conclusio, n~o pode remanescer

dlÍvida de ql.1E os pescadores de barcos de

propr i edade de armadores são empregados,.

trabalhando sob as ordens dos mesmos, com

Sala da Gomlssfto, em I~ de setembro de 1991.

subordina~ão jur.ídic:a, e não

sócios, não participando

econ ônl i ca e dos r i sc:os desta·.

p:arce i ros ou

da atividade Deputado A,)~RlE5
p~'!f;ante ALVE5

PELO EXPOSTO, somos pela rejeição do Projeto

de Lei nA 488, de 1991. uo"...rAO t/rAOA, AII.lrA"A ~t"A toOIIO.IIAÇAI'liA' toM"'." """AII.llr••

Deput ado--L--;A"'E"'R::;T:;:E-;;B-;;-AS;::T"'D;;:S----~

Relator

Salé\ da Comissão, em !l? de .•. ,,,r de 1992.

111 - PARECER DA COMISSAO

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em reunião

ordinária realizada hoje, rejeitou , por unanimidade o Projeto de I

Lei n 2 488/91 nos termos do parecer do Relator.

Estíveram presentes 05 Senhores Deputados:

Vadão Gomes-Presidente, Adão Pretto, Adauto Pereira, Alvaro Ribeiro

Arno Magarinos, Augustinho Freitas, Avelino Costa, Aldo Pinto,Deja,!!

dir Oalpasquale, Etevalda Grace de Menezes, Evaldo Gonçalves, Fábio

Meirelles, Giovani Queiroz, Hélio Rosas, Ivo Mainardi,Jonas Pinhel

ro,Laerte Bastos, Luci Choinacki,Luiz Girão,Neuto de Conto, Odacir

Klein, Osvaldo Bender, Paulo Mourão,Pedro Abrão, Pedro Tonelli

Reditário Cassol,Roberto Rollemberg, Roberto Torres, Romero Filho,

Ronaldo Caiado,Rubens Bueno, Virmondes Cruvinel,Waldir Guerra, We~

ner Wanderer,Wilson Moreira, Mauro Borges, Fernando 01niz, Djenal

Gonçalves, Wagner Nascimento e Romel Anisio.

de 1992

BASTOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° lO4-A, DE 1991
IDA COMISSÃO DE RELAçOES EXTERIORES)

Mcnaalcm nO 300191

Aprova o texto do Acordo de Seguridade Social ou S~

gurança Social, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa da Brasil e o Governo da Repúbli 

ca Portuguesa, assinado em Brasília, em 7 de maio
de 1991; tendo pareceres: da Comissão de Constitui

ção e Justiça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa; e, da Comi~

são de Spguridade Social e Família,pela aprovação.

{PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ng 104, de 1991,

que se referem os pareceres).

GDNGRE55D NAGIDNAL decreta:

Art. 'º É aprovado o texto do Acordo de Seguridade So
clel ou Segurança Social, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da RepúbllC& Portuguesa, assinado em
Brasrl la, em 7 de maio de 1891.

lltuJolV

DA ORGANlZAc;AO DOS PODERES

c.pIluIol
DO PODER LEOIl?IAT1VO

, ~ a." .. a •• ,.

&çAoI
DasAtrlbul.óu do CDngruso1'hdonaJ

Art. 49. E: da compelêllCia exduslva do Congresso I'lIlcionaJ:
I - resolver deflllllivamente sobre Irallldos••~d-dos ou

aios lnlel1llldollll(s que acarretem encargós ou compromissos
gravosos 110 pAlrim6illo 1IllC1onal;' •

,:1",1 75;;::. i.t~, .:.'

.t_c:~'l::-> :1.,:,: Tlr(:vi,~~;'.(:i[t "}:,("]o.] f"irn':'l':" (':ri l';l(,? ..

Df) '::.'(';'iiuje.~, (lr:'" [;>"J.tos, vC'rif~(':~;-s'" l'l~ o nr ~: >~eút~:,
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Art. 2º Este Decreta Legislativo entra em vigor

r...; data de sua publicação.

cor :~. {"3:-:r':=t-

•..~\~ é-

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

Sala da Comissão, ~.
-----""\

ALVES

~ - PARECER VA COMISSÃO

E' d'" 1w::;ite.noEJ T!C 'Brar.:j] I no q.uc rCJ.::eitr.. à securid2

A Com.t6hão de. Relaçôe.& Ex..te.JtioJt.e.6, em Jte.união Jte.al.l..zada

hoje, ap~ovou, pOli. unanimidade, o pa.Jtecen do RelatoJt, Deputado
CaILdo.6a Atveh, óavOIl.âvel ã. Me.nhage.m nQ 300/91, da 'Pode1L Exe.c.ut~

vo, no.6 te.JtmOh do PILojeto de. DecILe.to Le.g.ülat.i.vo que. ap1Le.he.nta..

E6t':ve~am pM6ente6 06 SenhoM6 Veputad06:UtY66e6 Gu.ím~

ltãe..6_PJte.hidertte, Nei.ó Ja.bult, Le.u.IL Lomanto, V.i.ogo Nornu.na.-Vi.ce.-PIL.§;.

hidenteh, Anlbat Te..i.xe.i.Jta, CandOhO Atve.ó, Vjenal Gonçaive.6, João

de. Ve.U.h Antuneh, Felipe Nê.Jti, COIJ.to. fe.IL1teilto., Edê..!JLo FIL.iah, Ha 

lt.oR.do Sa.bó-ia, SatatieR Ca!t.vaiho, Mi.gu.e.l ÁJtJtae6, Ago.6t.i.nho Va.len_

te, 06valdo Me.lo, Veltcio Knop, S~ton Ba~ge.6 d06 R~l~, Aê~io Nc 
ve6, fau6to Rocha c Ro~eo.na Sa~ney .

Veputa.do

Sala da Com1.66ão,

U II.)~AES
p~Lte

em 18 de .6e.tcmb1t.o de 1991.

Veputada ~ IõS ALVES
~~~O\

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO , de 1991.

MEN~A'GEMN" :300, DE 1991
(Do Poder Executivo)

19b_te i l:onaideração "0 Cong!'e:uo Nacional o t.-xto do "co!,.

eSo 1e Seguridade Soei"l ou Sequrança. Social,cf!'! ...brado entre

o, Govecno da República Federat.iva do Brasil _ c Governo da

••púb!!ca Portu9'J..1Ja, a •• inado .Ift Br.uília,e.. 7 de ~aio -de

1991.

(As CC"ISSOEll DE RELAÇOES EUERIORES, DE CONSTITUIÇXO E .TU~

~IÇA E DE ItEDAÇXO (AD"), E DE SEGURIDADE SOCrAL E ~A"tLIA).

Aprova o texto do Acordo de Seguridade

Social ou Segurança Social, celebrado

entre o Governo da República Federati

va do Brasil e o Governo da República

Portuguesa, assinado em Brasília, em

7 de maio de 1991.

DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

IXCELENTtSSIMOS SENHORES MEMBROS 00 CONGRESSO HACIONAL:

De conformidade coa o disposto no clrtigo 0&9,

inciso X, da Cbnsti~ulção FC!!deral, t8nho a honra. de submeter 8.

elevaa. consideraçÀo de vossas Excelén~ias, acompanhado de

ExposiçAo de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relaçóes

IXterior••, ~ te~to do Acordo de Seguridade"Social ou Segurança
Social, celebrado er.tre o Governo da Repúbl ica Federativa do

Br••l1 e o Coverno da Rapublic& portuguesa, assinado em

ar••iIla, •• 07 dé maio de 1991~

IIra.Uia, "11 20 d" junho do 1991.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1Q É aprovado o texto do Acordo de Segur id.!

de Social ou Segurança Social, celebrado entre o Governo da Re

pública Federativa do Brasil e o Governa da República Portugue

sa, assinado em Brasília, em 7 de maio de 1991.

Parágrafo único. São sujei tos à aprovação do CO!!

gresso Nacional ouc:isquer atos que possam resultar em revisão

do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementaJes

que, nos termos do artigo 49, ~nciso I da Constituição Federal,

acarretem encargos ou compromissos gravosos 3D patrimônio naci.2,

nal.

0L L~t C r------IIO.".C'AO t,,;lI>A. ;I"'.AI>A r~u foOOlII>'''A,:lO.;1. _'UOI, "."AII''''''

.~
CONSTITUICÃO
~ 11:DIJl.JlnY& llÓ laJlm...... - - - - -- - - -
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M~Dc»PCOos

CopIIulo I
~ POOfR !f.OISIA1 IVO

a» -leqialaçio

di.podçõe.

Artic;o 29;

d••iqn. .s

estatutÁrias,
leia, os

nos termos

regulamentos

espee1.fieados

..
no

o
S<:çkfl

0.. Atr11tu/f~.de" Congt't"''Ir lV"r Inn.1

b) -trAbAlhador- d••igna quer o traba.lhador ativo, quer

pensionista, quer o a.posentado, quer o segurado ea gozo de

b.netlcio ou aquele que mant.nha ••sa qualidade;

d) "dependente~ de.iqn~ pessoa

legislação de Sequridade Social

ou equiparado reeonh~cido como

S~quran~a Social portuguesa:

e) "autoridade competente" designa o Ministro ou outra

autoridad~ corr~spondente responsãvel pelos r~~ime8 de

Seguridade Social ou de Segur.ança Social; I{Y'.!J h a ~O!}f:J I

f) "entidade ge!ltora" des1.9na quer a l.nstituição co~"'~.).

incumbida da aplicação da leqislação referida no Artigo

29 auer ~ inst1.tu1.cào resPDnsâv~l pelas prestações
'S:l:Jt1''';ev'1'S't~i!ttiissá'hh~"'glitbI'~'ãÓ'fl)fno?..\ 3':' Ll~j{'õ.U c \c.z.",,··,~;;r;o:~

Ir. :...!.J \0 ;:19 lLºU'"I>;)r~ !'J lh!,:.,~ti o 9t~~.:1 o::n.:iT-;J..d: • i~i:.,.)o2

''!'>"' ·l'Of~e.so Q1e"'''lteq(;r~[ ll<,.k/n.... i vo..·:p.,i'Ndos> o de .'\l.~H1ob:1'fe

'! "'éottt4"!1bll'l14GU''1@'' 6'S' P;,!:4<>t1o"'" ~uHi!1~~~ .. ~·1 "IH' '1&MO""'!flíó
definidos ou tomados em consideração ·~r.f·"J.2J.€(j'i:!!l!:~%õ

a 1I.qI4t:u:"'" ~.~l 10GaM'" S~r,tJtItl5iÓl&.bd6l*'dbmocutllprido.;.~

on ~:J~ll.q zc ~lldr;::L"o ob ?':(.ll( i ".Ull .:~b r:;.7GL'ji~ 15to t:v":~!.'t: .."!

t!,,':)~~ t'\'bf·1ttf·i1:~J,J[~b5-taçc.''';"r Pped..a•• ':)CoQ; .\~." (tlIlI~yn:a

111. -;':'(1. ~.i:'IWtJ:ilaea:ll.'r .~•• ,:proe.t.ft'3ÍJásol'" pehsbf:''S:.qu t'.Hda&::yreú1.n:a.

::li:' õ t..; 'l:I?M .I!od-ttt1...... t;ê4 ......P.lilO.ty.,i;:.!: ~"alQlin"ld .-s>v;•..-.u"nd.....
• tu.liz.çõ•• ou .3uplemrntos 11' .... inden.tz.çõ.....,. ~l'iN

Q\.l- .... pO••""' ..ub'tJ,.tui{"'t ..... 1'\ nb1·r~)r-'J. O

AIt. 49. t da lomprléncia ~J,( luslVa dn Ce'lOglrvf' h,,· ""uni
I _ resolver ddllllll...amrnl(' s.<.thrt' 11 "!lIriru." "1".. "',,

I'tos intC"m"ctOnai:'ao qlJt' lK IIllrl1"11 ~Il(' IItpo'" ("'IJ rf'r"l"~ '1111'

orav0"i05 ao p"llllHOlllO UM K'unl

.vJ.~ .... ~ iJIE/P~rSR.CIj)E-rj.tFOI51/~_'-lt[l_If.2'f <:6- I:.
~J;;:;:: eR... Áf<jJ cI.., s-J-..~~ Rd~

A Sua Excel'ncia o Senhor
Doutor Fernando collor,
Pre.i~ente da Republica.

.enhor Pre.idente.

Tenho • honra d••l~.r a alta conaider.ção de
Vo..k Excel'ncia, acoapannado d. projeto d. K.nsaq.. ao

congresso, o tQxto d. Acordo de Seguridade Social oU Segurança

Soclal, firmado entr. o Brasil e Portuaal em 07 de ~~io

corrente, por ocasiào da. visit3. oticial. quo o Doutor Anibal

CaV4CO Silva, Pr~siden~e do 'Conselho de Ministros daquel. p4ia

realizou ao Brasil.
2.. }:6S;. novo acordo telll por escapo principal a

aelhot'ia da situi!ção dos nacion6.is de ambos os pa15e~ no

da.1nio social, e aperfeiço4 os termos do Acordo de ?revid~ncia

social, de 1969, por interMédio de dispo5itivos que harmoniz~m

as legislações bra~ileiras o portuquasas no campo da segur~dad•

• oeia1.

"beneficiário

que contribu.

dependentes:

designa quer o trabalhador, quer. pessoa

voluntariaJDente e quer os rl!'apectiv~~
tt!~..

t;.-;.:
assiM qualificada ~~
brllsil~ira oU o familiar

tal pela legialação rle

20GATUQ3C

1.. Os teu.• r .l!!. termos. .ut.il.i.z..d~ n.e:st.~,,.AcorAo ...t.em."9 "~'8J\~~j~~p.

que LCf'lUJ td da leq15l~~io do E.5tAdC' CODtr ..~.o.t... em ~ua••
J. .0 referido. acordo terá duração de um .:mo,

cont~o a partir da d~t~ de sua entrada em vigor, e po~era ser

t~c~t~mente prorroqa~ po~·~guais pêr1odos.

.L Nessas có~ições, venho solicitar a Vossa

Excelimcia que, se assim ·houver por bem, S~ diqne mandar ao

exame do Congresso Nacional o anexo texto do Acordo Br3.sil

portugal sobre Segur~dadc social ou Se~~rança Soclal.

.'prove.l.to a oportunidade para renovar a Vosfia

Excelencia, Senhor Presidente, a garaneia do meu mais profundo

respeito.

ACORDO DE SEGURIDADE SOCIAL OU Sr.GURANCA SOCIAL ENTRE O

GOVERNO OA REPOBI1':1\ FEDERATIVA Df) BRAS I!~ g I)

GOVF.nNO Dl\. REPOnLICJ\ f'lORTIJí.UESJ\

Õ Governo da República Federaciva do Brasil

a

o Governo da República Portuguesa

Desejosos d~ melhorar a situação dos nacionais dos dois

paIses no domínio social e, em conseqnencia, de aperfeLcoar o Acordo de

Previdêncie Social de 17 de outubro rle 1969 existent~ p-ntce o Brasil e

Portugal, nomeadamente pela harmonizaçÃo desse Acordo com as novas

disposições introduZ1da. na. leqislaçôe5 de Zeguridad~ Social e

Segurança Social,

Acordam as ~equintes disposições:

T % T U L O

Disposições Gerais e Leq~~lação Aplicável

ARTIGO 19

Para ef.ito. d. aplicaçio do pr~.ente Acordo:

I.

('I "'!·l::·~I.. • !',r:t·rlJ -'lI! .n ...·,j "]~,q ,,!,~ ... ~·o i r.d:.: ... .f. ~:: .~.: r ' _·.n~ ;U·.l:~.l

-!ti'r-:.· <J~'''!')J;' oh C:'(!l'j 0:("1.1" o lt"lC!~~Lll lJ~ .... 'iI')t'C) ~!J :J"I!I~;',1

.Ic,;.:.'c.:: r,;onl:':Il.'pfI:: Lc. !c: fOC'~ qt,c:·l :"]utJ':·" ~"no~,:!' .!,f,,'t·1"lt·'

c.,.:;-"" L '1'V..~"1~'] L-t"' .:ll!J~..:;o to ..J:-!"·,t"~I'\

t .; ..... '~ .:ILr:": 1.'<;'''' ('! • i J':, "':. •.1 r, ,~jfl"'!'·(':"!;,1.'j "1"~r~" .t'I:-.:.iJ·J·• .(~

'J Ftt'!>dllte :~cordo ""plJ.car-5.~á: ,o,j:,nq~"l"l

1. No 8rt"Ll" á. t)eQl!;ldcão sobre ., r~9irn.. q_ral de

!->e"unêi.. 11e s.oci.i.. rf'lativ'rnent~

t:>l V#.lh''''"'

dl invalid.ez,

f) !fLOrtel

q t ., rw. tllll idet:W ~

h) ••1ário-fardU.:

i~ acident. de trAbalho I! doenc•• proU ... ionai••

a) ao re911N. 9.r.~.;de a.qUT.nc. .0("1.1 r.ferente l.L

pr•• ta,ve. d. dO""I;., maternIdade, jn".lidez., v"1)licel

ti ~1"~ e ,H pt~craco~l! f"miU...,ttUJ

bJ ao. regltne!' er;pl·C'l.!U" de JIIequl.Jll1';a

•• talJeleCldoll "'IA l.:trh" •• c .. teqf'lli... de tr .. lJalhnd~.. rea,

na parte Ctl 'lu" re.pr\te'" à. PUUlt.cõe••nurn..rad". na

;....u.t;.I'. l}fCS;:J,·J.1r.o t r'

~" .i .... ~[" ..l't~. a::::r;ltl(.·~".. 1'1'::t:Ji, ••j;N~~1II0' (llicial* de

~.ualt"''' t!m',,; (o(lt~t1.AQC·'~{,o""'.';";1~~",,9 !l'/1' qu.

inaLitu1u o ;'elVlçn ~ .. c.l.on.l d .. 'o1J.lI~S1~A
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1.11 ..o "l'~'f"l\l' ,I.. Ac'lf,h-ntrll dI' t,4Valhn

l~ro(\IlS101l,'11l

2. o pr••ente Acaldo aplic,.r-••-i. iqualmt!nt.•• i 1lgl11açio qUI

c-:-mplltl -edifique.. 119111"õ" ••pacificada. no pariqrafo

itO~.r1Dr•

Aplic::a .. - ••-i. tarabim. i leqlllar;io qUI e.tenda OI. rlgi...

f."xistente. a nOVA& cate90rias profi"lonal~. ou que estabeleça novoI

reQlmel d. Sequriuade Soci.l. ou SICJurança Social. •• o ~.t.do

C"L.o()~.ti.~ A.n~ ....."o oio.. opu••r a •••• aplicação, no pr••o 4.

tri. lIleses contado. da data da publicação oticial deiS' 119111açio.

1. O pr.aent. ~C'oldo .pl iCI-a. 1101 nacional. de cada u. doa

.tltidc1"J CéJhtt'it.lI'l1tI!'Y é. qualquer'Jot:Jf: ..' ;I'pdljC" ~Uf "·J'''tij~ ou tenha

est1ado S'U ,~i l:. • ''fe-q1.!1 r.ç'ãd ,'r t"t-fltirldt: i li"'" ~rt:t4J. 2Q-, b.m" bo..o .0•••u.
ra"dli'are."1!l ..ôbrW"1iV't!-n~.:.. tj"~'S':"I' f,")lJrlwq.?1 Lfo on'1"'voO o

2. .... (.leuaoaa mencionada. parágrafo prec~drnl:.e t.ria o.

~lUTIlJII .. 4J.x:c:i.'tQ' lei". ;".111"., IQI:JJj1B4-ÇÕe. qy..e pa. pIoC'Lon.A"'~ do r:.tado

c'OJJ.t:1n'ltIBnt.. l«I'I ~Ul!! '.'.. .nJ;pn~r.1f\.,"retl.~V~&(\~6J .. ..plleaçio d.

re.pect,iva leqialaçio refarida no Art190 :;Z9~

.r.. w{'ijl. <,fi <.I"N lP'l- I "''1:·~''~tn''.):'' 110

• -.I',J·~r.'..iu;:: :,.:, l\·Jnnn r. ':',["'.)j {j!! .... &t.'J1. ol-:}lI,jl:1aflo:" ah .r oillL::;anl.

~'. ,J1.',~rll1t. ~6:WO .ar.: tn"poW'to .~ "C'ontHrf6 ndf:lJp~nE't!'t\'N6õ'rdo, oa

:'t''I'--aUflllhadorf'' .. '~tft·Ilt.1Vidadl'' ~d!f~r+ilt.óri(r:dt!' 'Um' trlado COI'tt.rat:.llnte tetio

' • .,(tlr'U~'l"e.rr.eht'li'·.I&t1,.eH.~ .. i:"·'l'f!!o·9"is"ll"ç·~'a~.e E'~u..aô. me,rno quI! #r-tl.id... rio

oten-itbt:l0 do láutrO' .!irtnd<ó IV\! 'que c. @rttreade I p&t.rónal rltli.· 'O. "OCUpa

otaen.... 'o- ·~u d~tcl1iof ~ociat! 'hôilttd:itfrtia '110 out-ro"E8t:adÓ!zn5
2. O princípio estabelecldQ(·no.,par..i..,c.afó pOP.C"IId~ntG•.~ objeto

daa 'iequJ.nlI'!'5 exceções ~
1~!'ILo( ..f:, os. mOi ,E:U..télO-:A

., o "b=ab.,l~;,dor «..lê d.~enda de em~rella pübl1c"" ou

prl'·.,ltlln "wfilllfld.,. ... ",.u", .h). Fstnt1na l'mttlltl'lntt:s .. quO! •• j

f'r~~,lj'C;'H1() ,." .. ,,\ 0 l~rt"Jt."'Jf~1') ':in (utrq r.!'.t.nrj.) {'or Unt (:f'rio10

ltmrtá~9''ot'9g''W\'i4~llol\AJ,~to::.'" leqlsl.."çio do primoiro

Eat.."do 5e""llpr~ (~U~ O tef'lpn lir tC'aball1o no terLitório do

outro Lllt"do lI;)t..".."r; ..... '" \.Jrl'l IH"rlQr\n .,~ "'·'1."nt. "'''''''ti. 5. o

t.f"mpo tJe trnbalb".1'" I'rOrúli'Jo/ por mntJvu Jl'1prcvl.tvftl~

alÍ'rn r!r>IHU' pr<,u,,.•• "",,·It·r~l'le-'; r)(c"Ption .. lm('nl~ m.ntl!J:'. no

mã"~·W~"'~'lt ~~~·"""l'W"!,.,ft.•iq.1l:'· .. çãl) d. le11.!ll.çào (j.,

prl~l"'~ ~sl,"IW'4"n'tAaf,",•••~~,,1,n.tP r1P,h'ó con.entlln<];nto

exp.tWa d4'.o<dIbk.Hm,..,~e~ht"~·~Ooutro E.t ..do;

bJ o PlI:tl!~!! ~._l~~. :'~, 7'~•.':"'1'r".n. de tranl'port«' ."1"_0
continuaTI·"ftM'~t(1f1.1.,,~,,~u"8u}l"ito .. 1egulaçio viqente

Eat~do ('m l'Ult') t~tI'\1Lõ,...1.o A empr~~a pstiver .itu~d.J

c) oa Jnemi:Jrn. d. td~ular;ão de navio sob bancair. d. u. doa

eaLado. ~·ontrat.. ntt:'. r.larão' .u)ritoa õ.. dirr'oe1t:õ••

vlqcrotel\ no leavceth"'·\.8tado. oJualo:JUl"1 (.\utro pe ••"al qu.

o naVlO r.mprll:'qur·"'rd \~~I!'t''''\J''t''f(f\VBMól • de-Ilcat'qa, con •• rto

" Vlql1áQc,l4. qUlIlnj", no porto, t"tltUA BUJcit'O i 1.qJalaçâo

do. E:;tttdo. Ilob r:,U)Q ,'ll\bl tI' ll1rili~tcf.-n1al •• encontre o

J. ". autoridade. r'omprtf!'t\teo. do. [at .. do. (unt ral .. nt •• poderio.

de ("ontum acotdu. IImrUdl ou rnodl [iC'tIIc. f!1I' c.'.oa v"rticular •• ou

lh la't1V.tmt"'nt. Jti . 'di-'te t't!d·n.d .... - e"'loilo~'. \ .p't-tl! i ••1011.1.... -~4 ..c.çõ..

r'ntnnerdrht.. nb f.h "'\..hJ/J1« .

1. o. funcion ... rio.t·l\.rH"'\t.too.;,...~{r.tlv·" • técnicoa dAI.

lu ••ófla diplo_'tic.. I.pr••f"f)t"f;;'.. cor...ul",~. do. Eatado.

rontr.to1lntt'OlII flcom .11JftltOIl. J.'Jud .. '.-p d., ,.\.>1(\. CJU. V--rt • .,r....
.Mcetulv'". tI" ("Ql}.ul •• hnnnrÁrio••. 'lu. fic.1ft .l.qeltO•• l.qialaç;ào do

r:.at ..li' d,. n:airlf·fll;.1. •.

1. o. d .... l. tunclOnarLQ •• ""'(Jl.'ladf)•• tr .. t" .. lh ..... !·)l .....f1I"ll"v

d•••L••S•• dLplu"'Ãtlr: •• e r.p4ctI.ÇÕ•• c.)n.ul.c •• '011 .. ""rvi", p,,.,uIIIl

d.~. 4e '.l.U 1II...bJ:oa, tlua••U}"lt'l' ti .1~'t1L.l.C.o .-10 t..t ..rln ..... '11],1

t.lCdlt.ári.o .~.c\õ... akh'Jadld." IIrm",r. QUe dentr:o 110. 'hua •••41.

••"'1illt•• i, • .,.·~~ntil'at.ç.i13 n,";~ 'lÇt":;~ ~IJ" ,=ut:..uC1J~Hliilo e2 cId. ,''"'o· ·jl

.tut.or ld4d. compet'm'•. da re rar: l.Jo Bs toldo" pilla lf'1"'1.ClÍO do •• t.ria

Contrat&nt•• cu)o ••cvi'';o I. ancont.ram.

1. Um. p.,:I.oa ItU. r ..ça lU" "m um t ... t.... lo l'nf\tr1t,tnt~ ,Ht <!tp·tto oi

u",_ pt;'~t.,].ç';o ptev.lSf-4 "'" u.uJ.l.sl."f,io Lflf~c,bl,J n.> ACI.Lll1 1: '.'111~.' (·"'.\0·

i. '0'" "UA1'IJ.IUI, .ll.rnltAlo'\t,\ .. jJtJt....,ll•.I "nt.\'Jt\J. """(;0"" 11111 , .. I.:'tlwh, •.

quando fie tr4n'lfec\r p,sca t) trct:,\.t.ilrlo IIq IJ!J.t.I"O ".t:It.ldIJ ~~ont.r.ltal1ler_ .IA

ca.o d. tran.tl"trencl.a pAr" UIS U'rcelCo .:~t.H10. t:n,,,,,.t'JlIt;,id do

r.t:.rlt.!o dir.lto "".tar'; '1uJ",lt.a A. c"'"diçü"~ tJI~t"pn\n''''''1 t."lu t:"t.",Jll

que Qutorqn il pre~tilção Ana "eu=, n.,cianai" rf'!"ldf'n~I;"õ n"'11I1' I.' t .. rr· .. uo
rat.ado.

2. U..... p.S.OA 'l'If), pnt h.,v'!r-Oõl" tr.Jn~!t·(l'lo .11, trrcLtõeLo d.~ tlm

r:IU:''Ildb L'~t:r.t.nt:. p.,rk n "..., ''''rtrn t: .. t.",.'". t,.V('f 1n~r.'n",,'s .'I.!'f pr~l1t.'c:Õt.s

pt'W'Vi.ta. na leqls1M;ro C'éf,.r1d.J. no Artiqo '9, p",(prci. p~(liftn.

r.adquiri-La!' e'1'R virtuf'iê "o t"rllf"ent.e AC'ord,." t'~5p"'i.~llIdo!ift'· as n"rJM,"

vi'1ent.J' nos .E5t:,s·:lO. Co"~r.\t.'n..... :t 1Qbce c·.tdUCLd.,'j'· ,. pr~-Sc.·t'"l';..io dn~

direito. r.iativo• .i S"'lUt·Ld..de ..-:ocial nu $'",uro7lnl;''' 'iOt~L']l.

1. Uni" pe~~o" vinculado! Ã SeqUt lfiade S0ci.ll Ou SeqUto7lnça $0":1,<\1

de !';staüo C':):"ltr3t.u'te. l.ncluindo o ':.i':.ulf,r de ucna..peo!lão ou ,r.ll<.la

devid.. exclusivamente ao abri.qo da teqLsLolf;:io de um E"t4do ContL,J.tant"!,

con.ervltor.l .Jirf"ito.t. .H'l'1.st~nci. me.' i.CA. quando s. encontrilr

t.~por.... riAfneJ'lte no terrl.tór L..:l do outro E:st"do. Terão o mesmo dirc1.to os

dependente•.

2. o. depend.ente. da p-e ••oa t'eteortda no pa.raqrato preceodente.

enquanto 'e ",.nt.i.vt!:t' .. vlnculaç&o de.ta à seguridade Social

S.qut..nc. GoelAl de u'" i:.t.do Contt,st. ....nte. ter.§à dit'elto a .... l.tônci.

"'dlcs no 6utro ·!:.tado eM qu.' re.idem •

3.. O titul.o:. de UJla pensão nu renda. devlda exclusiv,u~nte.,o

abrigo da leglslar;ão ae WI E.tado Contra.tante. bem como os seu:I

depentjentes. r.onnervario direlto à a:l.ist~ncia t:lédiCa quando

tranat'erire.. a sua. r.,id~\'l.ci. para o t@rritõrio do outro Estado.

4. Ao .xt.o.ia _.. r-odalJ.dad•• dA assistência médica pre.tad.

pela entidade qe.tora do Estado que cone.de as pre.staçóes, nOIl termo.

do. par.grafo. anteciores. Ger.io loSetl!!rminadA' em conformidade co", a

l e 91a1AI;io d ••t. E:.tado. Nio obatAnte. a ducac;.o d. A.sl.tinela médiclt

.e~i. pr.vi.ta p.la Leqi.laçio do Eslado li CU). S.quridad;. Social ou

s.quraJl~~ SocJ,aL ••t_ja vinculado o int~rf!.,.ado.

5. A. d••p.... r .. l.f;{v•• i <'l"!l1..!ltel",:L~ m~dlc., 11" 4ue tr .... ta ...."te

..u;c1qo fic.....io p':lr conta ri .. oentldadft 9_stcol"a ~ CUln rC'1í n,. P:Jtt" lA

vinculado o interessado. Ao toc",a de indenl2:.ar ~S!la5 OeSpCjdS e l1e

d~tertflln.r o U!U ('listo st!'rÃ fixada. tl:e comurn .Jcordo entre t\S autor1.di!d~s

cOftlp.etentes contorme o e.tlpulado t!nI Aju!&teo Admini"'trativo ao prf'!>ente

Aeordo. As autoridade" {'omp~t.. nte!'ll poder.io. i'lu<'llmcnte, renUnciar. na

todo'oli eiir ·parte. AO teerabol.o da. ret.rid"s dft.pesas.

1. Para at.jto. d. dar por cumprido o prLlodo rJ. q"-r~ci. ou dt!:

q.r .. ntLA. COtll.. v.l,t.« • AQuhicio do direito .l. pr"'taçõ•• ~cW11.iria..s. por

doenca "mateotnidlld.. t.rlflO. d.. 1.ql.la.tio de -Uni. r:.t..\d.(J·
Cc.,t.ratante. ,~t.io tlJo. tlln conta, na lIIedltjA do n.c•••irto, o. peritrllbll

d.•••quco cumpr: ido. no Outro E.tado.

'),1\.1 ~(OOJ"'ua (-illfll tl'nh.- co:ropll!tado num r.:s~.,dõ l"on(rattlnt. 'I

<l" ·.,rronf·i, .. ,' "fIO '!l'Irltntia n.,rt'O'!\aArIO ,\ ~·tln'·""!I.'i.o d ...

~" .... r .. ·... ~ f'. _,.nl 't l .. " r"c .!::r""~" ... ll'l.'llt~r"t.~ ••J.. ","nt"r~ n" outro"'l 1:.ttH!ll

I.J d"· .. lr.tI .~ ""11<1; ll'P..t.,ci)~•• .salo,;o 'UI" ''r:"f"r{eJ. p~S50" llv\lt' dIreit.o·

.. l·' ..... t.'r;ó .... " lden':.i':','•.n"", tt'Ot""". da leqlslaçâo de. te üLtimo E.tado.

I. r'H' .-t,.\'"("'" dI! .sVllCllcão do) le'liBlaci.., portu'fur:'(,t um", pc~'oa

~. ' .. '" · ..... rrt 1" rCt(cJo5 ,)e :;cquco . iob a ~9j,qc tJ.l~ l\l'li1\J.dr;ões de·,.
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, '. 1 .,~ f 1\ "\"-; ',llI'U;..t .",lItt"_ ~.'fr5 ~13'Jelll" pl)G'iQd~" t.tH•• L\;\.41J~", p"C'II..

..... '-I'J lu t'[C,tolr.Qe'1 dt'I..·9t"runt.~5 r!. lnVA1J,dlu. ~LhV':ft l!t. ,Mrte""

·:u~l,d" "5tiv~IC" J'J4t.l''S':'n!t .. .,. .ta. :r::~nuU.QÕllt5.... t. .. b,·1.IJ4da•• pO.lI

'. I" !i, 1~~1.1.,ç~o. ~:U.. '" que h.,. n..cvlJ.ld.d. d. r.eor:rcr • tot",Llzaçio.

ARTIGO 11

l. Sempre que a. entidad•• g.stora. dos

tiver.", d. cuncedw:r pr •• t.çõ.... pecuniirl••

Acordo, fi-lo-ia e,. moeda do ••u pr6prl0 paI••

Contr.tante.

do pre••nt.e

2. Para efeitos d. al'l~ic..,çi.o d. l.qt.. l.:tção brasi Lelra.

pfl~ "','" que haJl r llJTIp CIdo. ~~t iorto~ dI'!: ~l(~g~ro ,ob a ~q ide d"5 l,:!q t, l.açõot.

•,~.' .,mbl,.'" "1 F:tt.htC"'S C')ntr.,t.u,t:f!~. trr.i "J'l"•• pC'rtolln~ t<')t,Ll1"'\~"1 ~'.'[ ..

I. r"'nce"u3o d.'. prest.,çot!'. d:.coccent:f"1I d~ invalldez. v"lhicu f'! multO.

2. (.Iu.nde o p.ga..nto for efetuado na -eed.. do outro paIs, •

conv.r••o seri feit.a i Menor taxa de cilabio oficial "igente-no E.íado

CU). entidace q~.t.ora efatuar o pa9...r.to •

l'RTIGO 19

J. Nu 4u. ". reCor. concf" ••.in dA apolllent.,dror14 Pll( t:crnpo d"

s.rvic:o. o. período!! dlt t"mpo d~ ~C'rvl~o "eriftc.1dn.. no "rastl "leria

lqu.1Xlente tbtãU'Zado!l r.0"l ml periodos de .eoguro ,=umprldos 50b a eqide

da. l09isl~c:ão portuque:!l;1., desde que ~!se:l periodos corrc":pfmda~ AO

exereieio efetivo de uma atividade proHn.il3nal e. Portuqal.

1. As illPnçôes de direito., d.e tax.. de imposto.,

~.t"brl~cidaE ~rr matéria de Sequridade Social ou Seaurança Sacial ~la

leOl'5h;lio de Uni l:.tlldo Çonlrlltante, .plicar-se-i.a também para efeito

,1'1 ~r".~rt~ 1\.-:-ordc.

I. o .. j"t·thdolll. docwnento. ~ r~cur.o.. apr ••f"ntar perante' uma

lnatltutçlln ou lurJ.~dl<,;io cn'l'lDt"lentf" dp ~In ·r... tadb Contrat.ntp ... rfto

tid(.'. COIr'\'J ",p,".c·nlado. ellJl tempo. mf!'lIl'fto qu.ndo 10r.I'II rl"rantp. •

inst ltuicão (lU }uri:r.diçio C'orrr'l'lpondr-nte do outro r.st.do, seft'lpre que a

aprr.pnt adio for efetu.d. .!potro do prazo .'st.lIeJecido ('''!14

ieql.laçi.~ do rslado C'o.pelt'nt.e,

T~",kr, JS atol e documL'ntos que tivlHelft de ser produzidoll e.

1'1.. 1'1. '.f·nte A,C"ordr, {le .... .., ispnto$ d~ vistC'ls e leg&li%a~io por

,),.1\..'11dlld... dlplolftlttira'i r consurare: e de registro público,

,~'-..~ t~'lh.,m tra.Üt.do lX"'r UM" das enthiade. gestor•••

~

aplicação do prel'lf!ntr ",cardo••• autor!.dMd.D

qftstc-t'a" (loll FStddu~ ("out ratantes C'ofTlunicar-

SI (l. b.nll"! r lC'iir-io. ou .eu•

I·at. f" lei\.o. de

c~",~et.~r.t~!õ " ,)..~ elltid4ldes

...-áu \'lIlHar:'U':'ll. entre

.'
Para efeitos .la concessão das prcstacóes f.aI\i.U.a.res e do.!

auxilios natalidade Cuner .... l "relli5tos. rll!spqctl.va~nte, .R••"

l<?ql~l.'lçoe!s bt:a~iL'!ir,) p f")rt'.J1uesa, ctld<l I:::stado Cont,rat.olnt-..l! terÃ .• I"I"

conta. na medida do nec(O:;l)ário. os perí"ldo!s da se'1uro .cumprJ.Jos lNJ!1

"luteo Estado r:ontratante.

L. Um" pcssoa vinculada 4 Sequridade SociaL ou :"''1ur",nça r,t)cilll

de eat.l.do Contr<ltant., lncLuindo o titular: de Urtld Pl!fl5dO 'JU rendll

devida exclusiv<1mente ao .1brlgC) -ia leqisla<;J.o de UI1'l f.stold., -<:ontr lt'lnte,

fi! CUj05 dep.ndente!'l r.!'Iidem ou recebel1'l êducal,;áo no terrltórlo do outro

E:st~do. tem direlto, em relação ao. referldo. ll.pcnd... ntl~c;. ~l() ,),)ono ri.

f.lIlill. 0'* !lIalirto~tA",il1. dM:'':.eordo ~dlh ft leqtstllç.\rJ (111 prlm~l~o

Estado.

l'RTlOQ 1),.

2. U",a (Jes!!ioa residente no cérrltóei6 dt! om Estat10 Con~tat;]nt. 4

quem toi aplicada a leqislaçio do outro Est ...do em coofotmtdao@ COm "!'t
disposiçóes do presente Acordo. tem direito ao abono de família ou

salário-fa.ilia ao abrigo da le9i~la:cÃo. .do ültltaO Estado.

MTIGQ 15

StI. para avaliar o grau de incapacidade em caso de acidente

dlt trabalho ou de tIoença profissional, a leqislaç;;'o d~ '.Im dt)s Est ..dl)1I

Contr03t.o1J1t•• preceituar que ~u,jaM tomados em con~idrr.lr,\n '1=' .c1defl~~5

d. trllbalhl') e a. doenças profissionalll anteriormentll"! "lcorrid"", si-lo

ia tambiJll o. acidfmtes d. trabalho _ as doen;;,lS prflf1.55ionals

aat.erlotmente ocorrido. ,ao abrlqo da.lé~t.l"clo dó outro P,1t"tio r.=omo SfII··

t1w...... ·6eg.. rldo, soa; • ·'leql.laçio 'do ~rlJHlf.rol t"ftt.do.

2. O 1"'y,'rrLtaento d. pr •• taçõ"ll no. terl"o. do presf'nte "("ardo •

• prt!'ttenlatJo Ulfta entIdade ":Ir.tnzA de um E.t.,do C~ntr.t"ntp.

•• 1....Qu.rd. oa tlintllo. do l ..qUf!'I ..nt .. no. trffftOa da J<-.,ialacio do outrn

t:at.atlo. d••die qu" o 1nl.I'••••do ao)lCltllP que tal .e':1u.ri..nto ••).

("on.id~r.do nu. h'CMOa da l ..qul.~io de.te úllt..-o CaU.c)o.

J. S. Urtl rpqu"l'pnte .pre••nta. o pll!'dido d. rll"~t.c~. i entidad..

q•• tor. de u. l.tado Contratante C';" nio f.,alr!nQlr f""p.cifleo....ntp o

~dido d.. I""r..sta~õ.. l.qlsl.çio d« ••1I!' EslAdo. rpqu.. run~nto

... lv.gulndA t 41",1,,;, .. DIJ dir.itos do int.r ••••do noa.ter7ftO.. da leQl.l.;io

do c>utro rat..40.

l'RTlGO 15.

1. Aa aodall.dad.. de: aplicaçÃo do pre••nte Acoldo serão ob;eto

d. U. Aju.te AdJdni.trativo •••tabelec.r pela. autoridade. co.pet.nt••

do. E.tado. ContratAnte••

A••utorida4.. consular... du. E.tado. Contratante. poderio

repre••ntar, ••• Nndato .Ip.c:!al. o. nllelonaia do aeu próprio E.t.do

per.nte... Autoridade. cOllptttent.. li: a. entidad•• 9•• tora., ....teria

de Eilt'quridade Social ou Segur.nç. Social do outro E.tado.

2. na autoridade. cO'II'lpetent•• do. Estado. Contratante. infor..r
8e-ia reciproc.~ntlft .obr. a.. JMldld•• adotada. para a .plicação do

pre••nte Acordo • a. alterações que sejam introduzid•• n•• respectiva.

legislações eIS rnatéria de S@:quridade Social ou Segurança Soci.l.

l'RTIGO 17

Aa autoridad... co.petente. dOI

re.olverio. de COftlU_ Acordo,' 'AI divergência.

aurgir.. na .plic.çio do pre.ent. Aeord04

EltAdo. Contratant••

R eontroviral111 que

1. ,.. autor idad.. competente. e •• ent1.dade. g••tor.. do.

tatado. Contratant"!!. preet.r-ae-io a••i.têneia recIproca para •
aplieaçio do presente Acordo.

2. o. eXolUllca nllédlco. solicitado. pele entidade 9f!stora d. UN

E:"tado Co~trlltant.e, rel.tivalMtnte a benefici&rl0. que se encontreM no

território do outro E.t.do, serão levado. iIl eíl!íto pela entidadf'

qe.tora de. te últilno, a pedido e por conta dAquela ..

Para faciLitar a aplieaçio do pr••ente AcordO, ai autoridad••

ca-pcttent.. dOI !o.taeSoa Cont.r.t.nt~. d••19n.rio O. organla-.oe 4e

119&;;'0 que j.Jlgar•• convenient.•• , •• Aju.t. Adainl.tratlYo.
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c.da uma da. Partes notificari a oulr. elo cUl'npri~oto da.

rll!'.p~ctiv•• formaUdadea 1~9.i. internas necl!' ••ária!l i. entrada e. vlqor

do prl!st"nte Acordo. A qual !'lI! dari. c(lncomitftnt(>m~nte Ajuste

Ad~lni~tratIvo, trinta di•• após • d«ta de rec..bÍln("nto da sequnda

d~.\ÕiU noti ficacõl! ••

....~TlGO 26

1. O prro,u~nt~ Acordo t ..r.i .. dur.a"io. de U~ ano, contJdo 11 partir

da datA dt' .'JlI ~ntt,')d" pm viqor. Considl!"rar-.~-i taCllomp.ntf' f'rOl:ro~.,tjo

por iqunls pcríC'do~. aalvo denúncia notilicada por vi. diptom~tic. 1'1'10

Gt')Vf'rno de qualquer um dOIl ":.tado. Contratantes, pelo rn~noll tr-i. mes••

ftl"lt,." .1.. p)(piu'll:i.o.

-. r.m c.,t>o de dt'!nunclA, ,'!I d1sp05,lri';p. do pU·.~nte Ac:-ordo. do

AI\Jstt" hJrnnlstrAllVI) e Normar'l de l'roce-dt","nto qut" reqIJlarnel'ltem

conrlnuftrÃo _... vlqor CO"", r ••peito .0. di ... l\.o••dquJ.rido. _ ."" vias da

aqui"lcâo.

C' prrkellt.~ Acordo .ub.t~tu1 o Acorde d. rrev!dc-nci. ~oci.l.

celebrado rnt.r,. o tooverno da ~~lnjtJl1.c. Fedel'au.v. do Br•• l1 a o Caverna

da Pp;.lública Ponu9u... 11 dI" outubro d. I"'''. ficando

... h·nq" .. rd.ar.!". OI direit.o••dqulIltJoa conat.ltu!do. lia .urJqo do Acordo

ora aulalituldo.

do R\é. de -.io d. 19U,

lI", t101a "x"'lIIpl.sr~.. n. llnqua portuQu"". ..ndo ..-.001 OI t •• toa

lquallft4:ntr .aul.ntlcoI.

d~ \ ih~1ração d::l C,:)f~0r{'8g0 N.:.cl.onal Ot; termos do Acordo de

Sequridade SocLd ou Segurl'!lnça socil'!ll celebrado entre o Governo

brasilei.ro e o da Rept1blica Portuguesa~assinado em Brasl1ia no

dil'!l 7 de maio de 1991.

Na comissão de Relações Exteriores o toxto do rêf~rido

ftcClI'do interndc!onal toi aprovado no seu rnlfr.tto, jA que

çonsidprado como "capaz de possibilitar a substancial melhoria da

situação de brasileiros em Portugal e de lusitanos no Brasil, no

que respeita à. seguridade social". Não se disse, entretanto, nem

no parecer da Comissão de Relações Exter lares, nem hâ qualquer

rt?(erétH.-ia no texto do acordo, se o instrumento serA igualmente

r:ap;,z de resolver a humilhante situ;,.ç;;o em que se encontram

milh~res de brasileiros, principalmente profissionais de

odf'ntoloqin, que estão intpE"didoS de tr.,balhar. muito. at6 prenom

pe-llt!l autor,ldlld4"lI portu9ues4l!l1. Tudo 1sso li despeito dos acordos

d(> reciprocidade e igualdade de direitos para portugueses no

Rr;v=dl e brasileiros em portugal, e dos constantes proteetos

''"'ntl'a (.>~Sll odienta discriminação, inclusivA atrav6& dê encontro

! -:;'1 m,ll de gt upo de deputados bras! leiros liderados pelo deputado

A'H lsr.Jn Mata com o Primeiro Ministro Cavaco silva por ocasião de

tP'~PTltf' visita ao Brasil do Chefe de Governo de Portugal. Também

de nada tem adiantado a justa indignação do deputado Jos~

l.ollrenço na sua condição de português e brasileiro a um s6 tempo.

A 1·r>rr.I:!quiçào a esses brasileiros prossegue em Portugal.

'ELO (.J.'vr.P~(t r,A ·".r.rê::i1tÃ'~·-
\

rWl.JV,T 1VA PO BAA511..

rr ..nclliC'O ftez.k.

\."0" ~.~ .ALISO.

rEI.O r;()V~~HO l>A JlrrOtJLJCA

I 'OhT~lf;lltSA

Joiu de Ofou.. ~lnh.1.lJ

Ma<; ('5Sa, questão eSCi'lpa às competências da Comissão de

.t ltlli-. \tl (' ltl!'tiÇd P Rf'd.u;ão da Câmara do!'l Deput.,do8, e não é

·"'l~t.,·,t.l? ,do texto do lratado sob apreciação desta Casa' do

E", ~o de' junho Je 1'l'1I .
f;: fI Ht'dntOt 10.

Tenho I hf,"r.1 tle enr,llT'tnh;lr :t e"'-a St'crCf:lrt:l :1 Mcn".1~t'f11 di)

;"I;elenll\..imu "iC'nhM VICc:·Pre"!tkn'e l!;:t ReplIhl'o no e'(errk'IO dn {"ar~'l !le Prl:'o;ll1c'''e

• Repuht'(,;I. ~tllrllJl"nh;lcJ:l ti" f '(p<I".Ç,IU l.k M/lli"'lI" Ofl S~nhur MIl1\ ,Im c!~ r o;::tJl1 11,lt

! ~~'1 {'..,tflm,." ,("!ativ.1 .!lI h:tlfl tln Acordo de 'le;.:m.ulúe St/UJI ,lU 51:'r.trran.. ~

,:;;11 enlrr I' (io...('rnn d.1 Rep'lh1Jc:1 FC'(lcr~,i\':1 dn.Rr.I.II e (1 Gnvernn doJ Hcp..hll.· ...

~IUCs.J..

Af'lul'\'eiIO • oportunid~de plIrft rcn<war. VO!l'\& Excell!nci3 pt'fltt"lm

~:c:v~a c\1iml1 e CflMuJerm;::\o

I '(,..("l~'nçl·lll ~(,"htlr

I.ln lN(l( I N((O cll IVrlRA
1I1lr-:rtl ~('t'ret,1t :1' dJ l .!lU.H.' dU'. lk-PUI:,ulll<;

II·I.LUL

Para exame desta comissão, nos tRrmos do art. 32, :11,

lia", do ReqJmento Interno, temos o I?rojeto de Decreto Legislativo

na 104, de 1991, como conclusão da Mensagem nO 300/91 do

Excelent1ssimo Stmhor Presidente d~ Repüblica encaminhando para

o Projeto de Decreto Legislativo est~ formulado

Cl.ll rptarnente. 10. mensagem que lhe deu origem cumpre a exigência

cemstant@' do art. 49, r, da Constituição:

"Art. 49 - t. da competência do congresso Nacional:

r - reso 1ver def initivamente sobre tratados,

ar-CJrdo5 e atos internacionais que aCllrretem encargos ou

compromissoS qravosos ao ptlltrimOnlo nacionl'tljll

" proposição é, portanto, constitucional. De igual

modo ê jurídica e atende A. boa t~cnica legislativa.

J - ·/briJ Pv ~ ",.ui 70'<" •

Nosso parecer é, pois, pela admissibilidade. Já

exami nado no ml!ri to pela Comissão dê Rel"ções F.xter Jf)re~,

seguindo o novo rito de tratllitnção estabtl:lecido pela R@Boluçào nO

10, está em condições de ser aprovado por êsta Comissão de

cosntituição e Justiça e Redação.

{: o pal"'eCêr.

. ;'~ , , " ..
deputado Prisco Viana

Relator
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1\ ~om15·.• n(1 d~' ~O/l':>tJ tult;,l1o

Hf'daç~o. E'0l u'uldtlll (''ldlIIÁria ll'Atllada hoje,

mE'llIE'utf:' pp.la (onstituciondlldade, Jurldlc1dade

gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO

termos do parecer do Relator.

jlJ', t I ~ i' 'Ir

opinuu urdll-i.

e técrdc.a 1('

l04i91, nos

Titulo 111- Disposições Diversa!'.

AL' t'.Hlu uoio 21 at l I"'flS • 1\ c1Ul iH;,iO fH'rà de! um a··

flQ, a <.."C1nlar da Jata de l'nl rada t'nl Viq01', consldernndo-sl' til

cttamente prorrogado o Acordo, por iguais lJerlodos, salvo

denúncia not i f icada por via diplomát ica, 1-1:'10 menos com trêr;

nlt"J=<es de antccf'dencia.

José Luiz Clerot - Presidente, Benedito de

Figueiredo, Cleopâncio FOI"\SeCB , Jesus fa5r8, Roberto Magéi

lhnes, Tonl Gel, Tourinho Oantas, Jo~é Outra, .Jc'sé Thomaz

Nanõ, Luiz Carlos Santos, Luiz Soyer, Mendes Ribeiro, uJlson

Gibson, Renato Vianna, DFiTCio Vnr,lp, Sérgio Cury, ArJyl",orJ

Motta, fde ... alf.!{J Alveo:, da SJIvil, Gf'I~on rer!!"'-,· lhlshlrll

Abi-Ackf:!l, MUIonl Torgan, Osvaldo ME'lo, Edésio Passos, Hélio

Bicudo, José Genoíno, Sandra Starling, ':arlos kayath, Gas~

tone Righi, Robson lUl'l8, Wil<;orl MOller, RodrIQue'i', P:J1mi'l,

Rl'dltárlo l'::,:p,<~nt, lull PlatJhyllnr,. Prflf(l V,lladt.l'I''', f',"do

Pu.Hlu, I\ntún!lI dI: 1~c,lJ':t, Luil Tadeu Leilp., valter flt'rp.lr'l.

Arolda Góes, Ede~lo Frias, Magalhães Tehelra, Osm~nio Pe

reira e Mário Chermont.

;'" '" 'f~l:~·t((/}ld11aA~íS//~P.19~·:;lt.
De utado 1o~É Luhl qLYROt I'

Presidente ~

. //ef<"7C/;;1 /._
/v /-v(~

[)f;'putarlo f'~)z(O YIM~A

Refator

r/
IÚI('I".I' /J9

f:O~I~S-'\.9_.Q!:_S~U~lDAlH; SOCIAL E FAMtLIA

:L.- RELAT6RIO

1\0 examinar a Mensagem yresidenclal n9 300/91,

a douta Comissão de Rela.ções Exteriores manifestou-se favo

ravelmente ao seu conteúdo e formulou este Projeto de Decr!::

to Legislativo pelo qual "é aprovado o texto do Acordo de

Seguridade Soclal ou Segurança Soclal, celebrado entre o GÇ!

vcrno da República Federativa do Orasil e o Governo da Rep!!

blica Portuguesa, assinado em Brasília, em 7 de maio de

1991". Estabelece a proposição, a inda, que "f iCdm SUjei tos

à aprovação do Congresso Nacional qUi! isquer atos que possdm

resultar em revisão do presente Acordo, bem como quaisquf?r

ajustes complementdL"es que, nos termos do .1rt ig0 49, incjso

I da Constituição 1"(' •.1l'r.,l, .:tcarr(.'l('l11 f.'In:.lf"lJ(IH ou COTllI1rflmJH

50S gravosos ao patrimônio nacional".

A matéria foi distribuida, COfTl tramita.ção urgE'!!

te, à análise desta e da douta Comissão de ConstituiÇão e

Just iça e dé Redação"

As disposicões do Acordo são bastante claras e

r'lotcgPTll adf'qu""clmC'nte tanto portUqul'5C'5 qUi1nto brasi leiras.

ran'm partt> dl" tr..'da urna e~tr,"l;"Jta dlplom'lllca, desenvolvi

da pelo!> resp~ct ivos Governos, busc~'lnrlo sobretudo uma TTwlho

t'ia dt' padrão de atC'lldtmr-nto no ("L1.lT1PO da Sf.\iUrldadc social.

("trio l}U(' .1ft ntlrm:t!': IJilI'ttJat.1as dl'vf"m Sf"r "prov;l.!las p~lo r.1.tl,'"

menta brasileiro.

DIJ\l\'1'F. no FXPOSTO, voto I'f"l .., aprovação (lc!'t.e T'r~

)('tt' til" f'l('C't"t" T.t"oliFõL,tbo nÇl 11l4, d," l.q(n~

Sala da ComiJisáor e.tIl

Jii-- ~PARECER DA COlllSHo

A Condssao de Seguridade Social e Fi3rní1i~. em

reunião ordinãria realizada hoje, opinou unanimemente pE:la

aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nQ 104, de 1991,

nos termos do Parecer do Relator, Deputado Delcino Tavares.

Compareceram os Senhores Deputado::.: nobr-rtlJ

Jefferson, Presidentp; José linharrs e Nilton Billdlw. '!,rf"

Presidentes; Oelcino Tavares, Relator. Gt'orge Taldmolo, Tvâ

nio Guerra, Jose Egydio. Antônio Faleiros, Jóril) de B-Jrros.

Said Ferreira. Sergio Arouc.a, libE'r.1to Cilboc10, Paulo P',rtu

gal. Jal1dlr/J ff'3hI'1It. Gf~raldu Alr~lIlln 'llhrl. M/lr"l rc·",ll."",

Alle.-,tfl Allllt:ida, JUdqulm SU(l'lIil, ltlu<itd{j JlJrgl' ••1(ld(' ~"llllh,

José Augusto Curvo p Jamil Iladdad, nH,rnhros titul,'n", r.rl!'ll

do Faria de Sã e Pinga Fogo de Dlivelra, l:lembras fjulJle"t,·~

Sala da (omissào. em ti de dezembro de 1991

PROJETO DE LEI NQ 3.225, DE 1992

(Do Sr, Onaireves Moura)

o Congresso Nacional decreta:

ao Projeto de Lei n Q 1.664.

Nos termos regimentais do art. 32, inciso XI, .!!

llnea "a", deve agora este nosso Crg50 Técnico pronunciar-se

quanto ao mérito do projeto em debate.

o referido Acordo tem por final idade "melhorar

a situaç~o dos nacionais dos c1c.is países e, em conseqUência,

aper!eiçNlt" o Acordo de rrevidência SocIa] de 17 de outubro

de 1969, nomeadamente pela harmonização desse Acordo com as

novas di.sposições i.ntroduzidas nas legislações de 5egU3:idade

Social e Segurança Social", estando dividido em três TItulos:

Dispõe sobre a destinação
ção obtida em cada teste da
portiva Federal, e
providências.

(Apense-se
de 1991.)

da arrecada
Loteria Es
dá outras

TItulo 1 - Disposicões Gerais e Legisl-"cão AplJ-

cã\"(!'l;

Titulo 11- Disposições Relativas às ~r~stações e

Art. 1 Q A arrecadação obtida pela Caixa
Econômica Federal. em cada teste da Loteria
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::'5p.J~Cl\ia

destlnação:
a Se;:lulnt,,= PROJETO DE LEr N" 3.2'27, DE 1992

(Do Sr. Werner Wanderer)

I - 45~ (ouarenta e cinco por cento) para
pagamento de prémlcs. lnciuso no percen~ual

o respectlvo recolhimento do Imposto sobre a
Renda:

11 - 20% (vinte por cento) para a Calxa
Económica Federai. sendo 10% (dez por centol
para custear as despesas dos servlços da Lo
terla Esportiva Federal e 10~ (oez por cen
to) para o pagamen~o aos revendedores;

111 - 10 (dez por cento) para pa~amento da
contribUlção destlnada à Seguridade socla1;

Libera o Fundo de Garantia do Tempo de ServiçO-FGTS

para construção de imóvel residencial ou aquisição

de imóvel residcr.clal usado.
(APEijSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 ~17, DE 1991)

o Congresso Naclon~l d~cr.tal

Art. 12 O .rt. ~. da LrJ n2 8.e3h, d. 11 d~ _aio

de 1991, pa••a & vilt,.. co. o &cr••ci~Q do~ stguintes Inciso XI

• J 611:

Art.2' •••••••••••••••••••••••••••

IV - 17% (dezessete por cento) para o f~

tebo 1. senda:

a) 10% (dez po~ cento) para as entidades oe
prátlca de futebol profissional. fl1iadas à
lA dlvisão nos Estados e no Distrito Feoe
ra l

bl 4j (quatro por cento) para as Federações
de Futebol prof1ss10nal e não-profisslona;
nos Estados e no Distrito Federal;

XI Constru,io d. tMóy~l

residencial ou aqulsiç~O dr l~óY~l

r •• ldencial usado.

J ~g Ha hlpótt•• do Inci~o XI. o

terreno •• q~t ser. ~cita a constru~ão

ou o l.óv.l por s~r ~dquirldo dey~m

te,. "scritura ptibl ic&t dcfln~,t iva

Inscrita no r ..gi~t:ro i.obill"rio.~.

c) 2.6% (dois e seis déclmos por centol
para a Confederação Brasl1eira de Futebol;

Art. 212 Esta lei lrntra •• vigor no. data de sua

publicaçio.

Art .. 312 Rl!'yo5l".-se' o.s dispo. j ,õrs ,,,. contr"rlo.

JUS T I F I CAçlO

usado).

TItulo I

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTi\JS

de 1992

Art. 1.' A Rcvú!Jiica FedertiliVIl d:; BraSil. forrnad.a peI.3 unlAo
Iod~""úvd 00:, b1..'l<:\os e f!i.U!1kip1v$ e do Dtstrlto Federcl: coos
1Jtui-5e em~ DemocrtItico de Ú1r~lto e tem como funda.
ment=

"LEGIStAC}\O C n ,,:.,\ ~NEXADA P"'LA
COORDENAÇAo D':' E.::. IUúGS LECISLATIVOS· C.OI·

o ~~t. lQ,. inclsn 111, da Con5tituiçSo F~dcral

Incll.41 a dignid~dlt da Pt5~oa hUMana COMO um dos ·princífJlos

biillsililrrs do Estil:do ar OirC'lto.

Não se podr prtsclndlr do dir~lto à h~bita.io ou

& .oradia COI.'O u. dos rIr.rntos const itutivos do concelto de

dllnidadr d. p~s~oa hUMana.
EssW' dtrrlto,. allás. Intrgra os concrltos d..

5tgurança e proprirdadr, que, ao lado do dirrito à vida .. à

llbrrdadr, constitui UM dos direitos funda.rnt~l. do ho•••

(art. 5Q, ·caput-, da Coostltull;i\o Frd ..ral).

Ora, se- o FGTS t«M COMO flnalldadr pr.c(pua d.~

s.,gurança ao tr~b.lh~dor, nada ~als justo qUr perMítlr o uso d.
tal v.rba para con.truç~o ou aquisição da casa própria ('_6v..l

Justificação

Com a apresentação do presente projeto de
lei. o que se pretende é que um montante ex
pressivo dos recursos oriundos da loteria
esportlva seja destlnaoo às entldades de ad
minlstração e prátlcas do futebol. que em
última anállse. geram os resultados 00 clta
dO concurso de apostas. através de jogos de
futebol lntegrantes ~os campeonatos oflclais
que rea11zam.

f) 0.1% (um déclmo por cento) para a Asso
ciação Brasileira de Trelnadores de Futebol;

e) 0.1% (um déclmo por cento) para a Asso
ciação 8raslleira de Cronlstas Esportivos;

Sala das Sessões. 22 de setembro de 1992.
Deputado Onaireves Moura.

gi 8~ (oito por cento) para o esporte de
formação e promoção social. trelnamento e
transporte de atletas nas competições nacio
nais e lnternaclonais constantes do
calendário oficial de cada entidade.

Parágrafo únlco. A distribuição dos re
cursos aos órgãos e entidades envolvidas com
o esporte. promovida pela Secretaria dos
Desportos da Presldência da República.
tomará. por parâmetro. no caso das
alíneas a e b do item IV deste artlgo. a
renda bruta do Campeonato Estadual oa Pri
meira Divlsão do ano anterior.

d) 0.2~ (OOlS déclmos por cento) para o
~undo Naclona1 de Desenvo1Vlmento Desportivo
- FUNDSP;
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, - 11 sol:-er~liii>.

li -- ;. r.j(t~c"r:;:'

lU - 11 àiqnld... t~,'. -=1 ;. ~Sfr," 'lUM :all:

rv - os valores SOC~;s do t,.:;bamo e 011 IM'" t"'-::';,íl.,,;
V - o pluraJis!T''> I.""'r',,:::,,
Pl1rágr6,'-' iJllico. Todo o poder emllna do povo, que o

exerce por melo de representantes efeitos ou diretamente. nos
'.ermos desta Constituiçho.

Título n

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5- Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qual.
quer natureza. g':lr.:lntindo-sE' ·;lOS brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pais a inviolabiiidade do direito a vida. a lIberdade.
à igualddde, á segurança e à prof"riedade, nos termos seguintes:....... ~ ~ ..

LEI N!! 8.036 - DE 11 DE MAIO
DE 19901

Disp6e sobre °Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providências

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

Art. 20. A conta vinculada do trabalhaciof no
FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situa
ções:

I - despedida sem justa causa, inclusíve a
indireta, de culpa reciproca e de força maior, com·
provada com pagamento dGs valores de que trata o
art. 18;

11- extinçAo total da empresa, fechamento de
qu'aisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agên
cias. supressão de parte de lOas atividades, ou
ainda falecimento do empregaciof individual sempre
que qualquer dessas ocorr6ncias implique rescisão
de contrato de trabalho, eornpravada por declaraçAo
escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por
decisão judicial transitada em julgado;

111 - aposentadoria conoedida pela Previdên
ciaSocial;

IV- falecimento do tratialhador, sendoo saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundoo critério ado
tado para a oencessão de pensOes por morte. Na
falta de dependentes. farAo jus ao recebimento do
saldo da conta vinculada os seus sucessores previs
tos na lei civil, indicados em alvaré judicial, expedido
a requerimento do interessado, independente de
inventário OU arrolamento;

V - pagamento de parte das prestaçOes de
correntes de financiamento habitacional concedido
no âmbito 'do Sistema Financeiro da Habitação 
SFH, desde que:

a) o mutuário coo;.e com o mlnimo de três anos
de trabalho sob {(> regime do FGTS, na mesma em
presa ou em empre.sas diferentes;

b) o valôl' lSToqueado seja utilizado, nomSnimo,
durante o prazo de doze meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máximo,
oitenta por cent;J do !1'liJntante da prestação;

VI -liquidação ou amortização extraordinária
do saldo devedor de financiamento imobiliário. ob
servadas as condições estabelecidas pelo,ConseIho

Curaciof, dentre elat; 8 de que or~a~to ~ia
c:onc:.fdido no âmbito do SFH e haja IflterstlclO mlmmo
de doinl'\O$l*a cada movifnentaç..~;

VII - pagamento total OU parcial do preço da
aquisiçAo de iTlOl'edia própria, observadas ac lfIgUin
tec~:

a) '" mutuário deverá contar com o mlnimo de
três anos de trabalho wb o regime do FGTS, na
mesma empresa 00 empresas diferentes;

b) seja l!l operação financiável nas condições
vigentes para o SFH;

VIII- quando permanecer três anos ininterrup
tos. a partir da vigêncij! desta Lei, sem crédito de
depósitos;

IX - extinção normal do contrato a termo.
inclusiv':! o dos trabalhadores temporários regidos
pela Lei n2 6.019, de:3 de janeiro de 1979;

x - suspensão lolal do Irabalho avulSo por
perlodo igualou superior a noventa dias. comprova
da por declaraçãO do sindicato representativo da
categoria profissional.

§ 1P A regulamentaçao das situações previs
tas nos incisos Ie 11 assegurará que a retirada a que
faz jus o trabalhador corresponda aos dep6sitos
efetuados n~ conta vinculada durante o perlodo de

vigência do último contraIo de trabalho. acrescida de
juros e atualização monetária, deduzidos os saques.

§ ?" O Conselho Curador disciplinará o dis
posto no inciso V, visando a beneficiar os tra~alh~·

dores de baixa renda e a preservar o eqUlllbno
financeiro do FGTS.

§ 311 O direito de adquirir moradia com recur
sos do FGTS. pelo trabalhador, SÓ poderá ser exer
cido para um único imóvel.

§ 4\> O imóvel objeto de utilização do FGTS
somente poderá ser objeto de outra transação com
recursos.do Fundo, na forma que vier a ser regula
mentada pelo Conselho Curador.

§ 52 O pagamento da retirada após o período
previsto em regulamento, implicará atualização mo
netária dos valores devidos,

... , , • , D " '" " , ..
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PROJETO DE "lEI Nº 3.228, DE 199:l!

(Do Sr .. Werner Wanderer)

Altera o art. 24 do Decreto-Lei nQ

3.200, de 19 de abril de 1941.

(Apense-se ao Projeto de Lei nQ 1.632,
de 1991.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1 Q O art. 24 do Decreto-Lei nQ 3.200,
de 19 de abril de 1941, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 24. Os encargos educacionais de
vidos nos estabelecimentos de educação
pré-escolar ou de ensino fundamental, mé
dio ou superior, serão cobrados com as
seguintes reduções para as famílias com
mais de um filho: para o segundo filho,
redução de vinte por cento; para o ter
ceiro, de quarenta por cento; para o
quarto e seguintes, de sessenta por
cento. "

§ 1 Q Para fazer jus a estas reduções,
demonstrará o interessado que dois ou mais
filhos se encontram matriculados no mesmo
estabelecimento de ensino.

§ 2 Q No caso do ensino superior, o dispos
to no caput deste artigo se aplicará apenas
aos filhos de até vinte e quatro anos de i
dade, desde que comprovada a sua situação de
dependentes, tal como definida na legislação
tributária.

Art. 2 Q Esta lei entra em vigor na data de
sua pub 1 i cação.

Art. 3 Q Revogam-se as disposições em
contrário

Justificação

O presente projeto de lei tem como princi
pal objetivo o de garantir um dos mais im
portantes direitos do cidadão: o do acesso à
educação, de acordo com suas possibilidades
econômicas.

É fato que a ConstitulÇão de 1988 consa
grou o dever do Estado em oferecer o ensino
fundamental público e gratuito e a progres
siva oferta, em condições semelhantes, do
ensino médio. Mas é igualmente verdadeiro
que o acesso à educação, para largos contin-
gentes da população, só pode ser efetivamen
te obtido através das escolas mantidas pela
iniciativa privada. No caso do ensino supe
rior não é preciso maiores comentários:
quas~ 2/3 das vagas são oferecidas por ins
tituições particulares.

Do mesmo modo, inúmeros estabelecimentos
privados de enSlno gozam de uma :érie d~ be
nefícios que vão desde subvençoes SOClalS,
bolsas de estudo pagas com contribuições so-

elai!, como o salário-educação. até isenção
de vários impostos. É verdade que nem todos
os estabelecimentos partlcu1ares são contem
plados com tais benefícios mas. nestes ca
sos, é sabidamente conhecida a significativa
margem de lucro que auferem.

Nada mais justo, portanto. do que garantir
às famílias brasileiras melaS concretos de
proporcionar a educação de qualidade a seus
filhos. sobretudo quando se observa que os
custos da educação se tornam elevados, senão
proibitivos, em relação ao poder aquisitivo
da população. Por tal motivo, este projeto
amplia a incidência dos descontos a todos os
níveis de educação. do pré-escolar ao
superior.

Finalmente, a nova redação proposta para o
art. 24 do Decreto-Lei nQ 3.200, de 1941,
encerra de vez com a po1émlca hoje existente
sobre a sua vigência. restaurando a eficácia
d~ um tradicional dispositivo da legislação
brasileira que certamente beneficiará a um
importante contingente de famílias do Pais.

Estas são as razões que lnsplram a presen
te proposição, cuja relevância com certeza
motivará os ilustres Pares a emprestarem-lhe
o indispensável apoio~

Sala das Sessões. 23 de setembro de 1992.
Deputado Werner Wanderer.

VLEGISLAÇAo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI v

DECRETO-LEI NQ 3.200, DE 19 DE ABRIL DE 1941 (O")

Dispõe sobre a organização e proteção
da família.

CAPÍTULO X
Do Ensino Secundário, Normal

e Profissional

Art. 24. As taxas de matrícula, de exame e
quaisquer outras relativas ao ensino, nos
estabelecimentos de educação secundária,
normal e profissional, oficiais ou fiscali
zados, e bem assim quaisquer impostos fede
rais que recaiam em atos da vida escolar
discente, nesses estabelecimentos, serão co
brados com as seguintes reduções, para as
famílias com mais de um filho: para o segun
do filho, redução de 20% (vinte por cento);
para o terceiro, de 40~ (quarenta por
cento); para o quarto e seguintes, de 60%
(sessenta por cento).

Parágrafo único. Para gozar dessas redu
ções, demonstrará o interessado que dois ou
mais filhos seus estão sujeitos ao pagamento
das citadas taxas, no mesmo estabelecimento.



23328 Sábado 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

Art. 25. Nas j~tern!tos of:ciais de anino
secunoário. normai e protissional, serão re
servados. em caDa ano. havendo candidatos.
10% Ide:: po" '_;er.tol (;:'5 lugar",::, oara matrí
cula de filhos de fbmilia com ~ais de d~is

filhos. e nue preencham as condições pedagó
gi cas e:', 1gi das.

CAPÍTULO XI
Dos Servidores do Estado

PROJETO DE LEI Nº 3.229, DE 1992

(Do Sr. Osmânio Pereira)

Institui o dia 27 de setembro de cada
ano como "Dia Nacional dos Vic::entinos".

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto: e de ConstituiçâQ e J4stiça e
de Redação (art. 54 - art.' 24, 11).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1"" Fica inst1tuído o dia 27 de setem
bro de cada ano como "Dia Nacional dos
V1 cent 1nos I' •

Art, 2~ Esta lei, entra em vigqr na data de
sua publ1cação.

Art. 3 Q Revogam-se as dispos1çõesem
contrár10.

Justificação

As gravíssimas dificuldades que têm asso
lado nosso País. nos últ1mos anos, provoca
ram um aumento significativo da massa de
brasileiros miseráveis que apenas sobrevive,
em condições subumanas, à margem de qualquer
conceito de cidadania.

Para essa parcela da população, é grave a
falta de perspectivas de vida d1gna. A con
d1Ção econômica interfere - e até mesmo se
sobrepõe - à sua condlção humana. cassando
lhe o bálsamo que caracter1za a esperança na
vida do homem cristão.

Diante de uma situação como essa. obras
que visem a resgatar um pouco que seja dessa
dianidade humana devem merecer total apOlO e
re~onhecimento por parte da soc1edade, inde
pendentemente de considerações sectárias so
bre ideolog1as ou d1vergências religiosas.

E entre os organismos que se preocupam com
tal problema, encontra-se a Sociedade de São
Vicente de Paulo. Trata-se de uma assoclacão
funaada em 1883. na França. por um grupo de
Jovens cristãos. liderado por Antonio Frede
r1CO Ozanam. preocupados em seguir o prece1-

to bíblico de corresponder com obras à fé
que professavam.

Os "vicentinos", como passaram a ser co
nhecidos os membros dessa sociedade, ~o~àram

como patrono de suas atividades São Vicente
de Paulo, um padre que viveu entre 1581 e
1660 e que flcoU conhecido na Igreja Católi
ca como o Pai da Car1dade, por sua dedicação
aos pobres. aos infelizes e sem fé.

Os vicentinos estão hoje espalhados por
todo o mundo - no Brasil contam mais de 150
mil. Organizados em grupos, em suas comuni
dades, paróqu1as ou bairros. estão sempre
dispostos a ajudar a todos aqueles que ne
cess1tam de algum apoio. Doentes, idosos,
pessoas com probl~mas familiares, sociais ou
econômicos. alcoólatras, drogados e desajus
tados de toda sorte, todos se incluem no rol
das preocupações dessas pessoas, homens e
mulheres que escolheram viver por essa forma
a mensagem de Cristo no Evangelho.

Em face da importânc1a de seu trabalho,
principalmente em uma realidade como a bra
sileira, castigada ainda tão duramente por
problemas sociais dos mais graves, fica evi
dente a relevância da instituição de uma
data comemorat1va que represente um momento
de reflexão a respeito dos benefícios da so
lidariedade fraterna.

A escolha da data recaiu sobre o dia 27 de
setembro como homenagem ao fundador da So
ciedade vicentina, Antonio FredericoOzanam,
já beatificado ~el~ Igreja Católica, por ser
esse 'o dia em que se comemora a sua festa
religiosa.'

Com base nos argumentos expostos, encare
cemos o apoio dos nobres Deputados para a
aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, 23·de setemoro de 1992.
Deputado Osmânio Pereira

PROJETO DE LEI N° 3.230, DE 1992
(Do Sr. Victor Faccioni)
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Pará,,;:rn flJ Pr imp t rn ,.- :,,' rI" :-,!' n:IJ~t~'; ,., .'-. : ~;:~ ~', ..tl(t';l t.; :\':',,"~

pr,:,t"i;';·.3.1','n,lL~ I't'f,:·l'\·'j":·:,, n.·';"~"\ 1.0::>1 -'I JI'1I.1'1:11 ..\,.,:.\,-'1\' FN·:';.\.\.~~",



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 24 23329

matricula de seus dipl,omaa na ASSOCIACAO BRASILEIRA DE

IlNOLOGIA:

b) no exterior,. em inBtitui~õea de formar;ão oficial em

cursoe regulares de Enologia e Viticultura e. após matricula

de seu diploma na ASSOCIACAO BRASILEIRA DE KNOIJJGIA;

c) no Brasil. os que. embora não diplomados ou

diplomados em outros cursos de ensino médio e superior. com

cinco anos ou mais de atividade profissional nesta lei

referido. apôa regular comprovação do disposto nesta al1nea,

perante a ASSOCIACAO BRASILRlRA DE KNOLOGIA. recebendo, na

matricula. o reconhecimento do titulo de KNOLOGO.

CAPITUrn Ir

XIII - estudo da viabilidade técnica e técnico

economica no ãmbito da atividade de ENOLOGO;

XIV -" conduzir trabalhos sobre conducão e protet;ào doe

vin~edos na composicão e qualidade dos vinhos e derivados;

ri - exercicio do magistério e/ou treinamento em

matarias técnicas utilizadas no campo da ciência Enológica,

-::om ,) fim rte it)rmar JJrofiasionais do '~ue ~t'a-.:.a .;" aiinea c do

artilio lQ. Gapi"ullJ I. Promover .;, '.'':'nw::'~:'me::nt.) do vinho
entre os consl..lmidor"?s.

Parágrafo Primeiro - Aos profissionais compreendidos na

alinea o:: do Capitulo I do artigo lI:!., compete:

111 -' desempenhar cargos e funcões técnicas em sua área

de atuacão.

II - operar equipamentos e instalações utilizadas no

processo produtivq de vinho e dez:ivados conduzidos por

profissionais também compreendidos nas .a~ineas a e b, acima;

DO EXERCICIO PROFISSIONAL DE ENOLOGO

Art. 20. - O exercicio, no Pais da prófissão de ENOt.dGO

·c alínea a e b do artigo 10.. Capitulo '1),

observadas as exigências legais. compreende as seguintes

atribuicões:

I - os trabalhos de fabricacão sob seu controle e

responsabilidade de produtos industrializados e alimenticios

a partir da uva. vinho e seus derivados ou misturas com

out.raa materias, i>r·imas. , decorrentes de processos

quimicos/biológiCos:. e asae,gurar, ~ua boa conservação.

ey".....cer funcõea executivaa

intermediária. no campo da atividade

subordinados à 0rientacào técnica dos

compreendidos nas alineas a e b. Capitulo I.

indústrias de vinhos e zeus derivados:

de supervisão

profissional,

profissionais

artigo lo., naB

11 - ~ontrole de qualidade. normatizacão de matérias

primas. processos produtivos e ins~os (produtos) e dos

efluentes reaultante's destes;

111 - 8.ssistencia técnica às empresas- especializadas na

producão e comercializacão de equiplUIlentoa destinados à

utilizacão no processo indut;Jtrial;

IV - a orientaçKo tê,cnica e adm~nistrativa do processo

de fabricacão, a' coordenação de!3t,a, supervisão.

prQgramacào. assessoramento e responsabilidade té~nica sobre

o p1;'oduto e gestão de _ sistemas, 'i~iciada na -recepção e

controle das matérias-primas utiÜ.z~ciaa até o produto final

acabado e pronto para a comercializaoão.

v - efetuar análises microbiológicas, fisicos-quimicas.

enoquimicas e orsanolépticB.s dos vinhos e avaliação e

interpretaoão dos conseqüentes resultados.

VI - a organização empresarial da distribuição e da

comercializacão dos produtos vitivinicolas, compreendendo os

aspectos da comunicacli.o. Marketins e da imagem.

VII - organizacão de cursos de desuatar;:ão, desustaoão

dirigida e concursos de degustaoão.

Parágrafo Unico - aeriam reconhecidos oficiais apenas

os eventos realizados sob a chancela da ASSOCIACAO

BRASILEIRA DE ENOLOGIA.

VIII - elaboraoão de pareceres. relatórios. planos.

projetos, arbitragens. orçamentos, vistorias, avaliacões.

periciaa e servicos técnicos que exij am conhecimentos

próprios do exercicio profissional:

IX - realiZlI.cão de ensa.ios e pesquisas em geral e

deeenvolvimento de sistemas e produtos;

x - conduc;ão de operações, de todo processo

industriaL incluindo o de trabalhos t~nicos de montagem.

reparoa e manutenç&o;

XI estudos, planej amentoa e especificações de

equipamentos sistemas relacionados com o campo

profissional nesta lei referido;

XII - assistência e oonaultoria no âmbito de suas

atribuicõea;

Artigo 3a. - Aa empresas pràdutoraa de vinhos e

derivados deverão manter nos processos de fabricaçio,

profissionais compreendidos no artigo 'la, inciso a, b e c,

Capitulo r. da presente lei.

CAPITlILO IrI

DA DIlNotIIIlAÇAO DE IlNOLOGO

Artigo 40. E reservada exclusivamente aos

profissionais referidos nesta lei a denp~inaoão de ENOLOGO.

ou outras denominacões como enotécnico e técnico em enologia

e vh.icultUra.

Parágrafo Onioo - Poderão ser acrescidos ao titulo

outras designaoões relativas a curso de especialização.

aperfeicotimento "u pós graduacão.

EXPOSIC1\O DE MOTIVOS

1. O prel3ente Projeto de Lei que dispõe sobre o

exercicio da ?rofiasao de ENOLOGO é instrumento cotejado e

amplamente analisado. da mais alta significacão social.

resultado de esfort;o .Jenodado e consciente de um exercicio

profissional';il:lê. nosso Pais. contribui para

desenvolvimento cient~ ico e social da nação brasileira.

2. O disPÇlsitivo de lei. ora em aprecv. disciplina .)

exerci<:'lc. da at.ividade proJ:issional de ENOLOGO no Brasil. a

exemplo da regulamentação n06 o\ttros paises, na ámbi to das

indústr~.as de vinho t3 derivados. objetivando de forma

decisiva a manutencão e o desenvolvimento da tecnologia

nacional para ~: ela.boracão de produtos de aignificativa

importãncia. tanto nutricional. quando econõmíca. para °
mercado nacional e internacionaL destinã.doa· a alimentlLo;ão
humana.

3. Após desenvolvimento industrial brasileiro.

obs,ervado nas duas últimas décadas e agora. a pa.rtir de

marco de 1991. com a promulgacão do Código de Defesa do .

Consumidor. maiA c-on~umidores têm constatado a necessidade

de aprimorar seus conhecimentos a respeito dCla pt"odutae. por

eles consumidas. principalmente os de origem vegetal.

apresentados sob li. forma de compostos. conservas.

engarrafados. enlatados. desidratad~s. congelados,
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:l..l.eteti.::Cos. fI!.":- ••• :)óC' óu'tro ladu. deBtaca-se a preocupa_boo

.;los inàustria15 no aI:'. imor;,..mento da tecnic.a de prod~"ão e..

den":re !'·e"'éI!". ~ a.:. lndustr.l3 do v~nhos e .:Ierlvados.

.=..l:.,H!1..i.VllOdo iiL't.inglr t!p~rÍelC<:léLmento ,lo i5r<'l.u de ... n,:;t.rucãú le

::;eu!', :omr.>eténtes o.;.u";'!ilbv~3-dOreS Jiretos. qu€o ~·rogram.am

..:;:nr-.E:'-: ltrlent·.:, j'6:-r.iN.. EnolólZicCl

A l,e-:~ss:.:iade- .Jas ::.n,ju.:.tl'i.~ii -i"" 'til.he,;: ~ lerlvadoe •.ie

... tuQ.';' ... .::b.l' '>. ';.>l!Cn..:..i. ...·iSl.a. 1:.usc·~ndo no e:-:tert"l' •.:;atraves de

.::'únt~at ~r;."ea ",i-'~U env.:.o ·1e- ':e...nicús brai.lllelrcs para

fre~t.:~nt'!l.r ;Ut'SD3 ,Je eepecializaob.w Ç: a "reo.::upacão em

assegurar para futuro do Pais. continuidade Je

utiil=i;r."~" Jt:' ..:.olab.;.radores sernl=-r'e altamente es?ec:..ali::ado3

e com'f'etentes. Ob.lêtiva ·~ue sejam asaegurlldos:

I:l. excei~nc~a das materia.s-pr~mas utili::;adas:

- àS ;;uab.d.ade6 fisico-quimic.as .:>rgllnolêpticas dos

ç,rodutos c:-laboradoa:

efetivo respc..naável ;:-cntrole de:.s ""ditlvoa

conserva.n'tes:
- F.LS melhores condi.;:óes biol&gicas doa Pl'odutos ~laborados:

- as mais riQorosas condil;:;)ea hig1.énico-~anit.il.ria das

instalac:õeg induetriaJ.3;

cabal atendimento doa dispositiVOS legais vigentes.

4. Pretênde-ae que atravês da rellUlamentaç;ão da

profissão de ENQLOGO. estej am oe óraãoe aovernamenta.ia

comPf'tentea eeauros quanto a uma perene e permAnente.

vigilância sobre o processamento industrial da uva e ,dos

produtos deles orisinari,os. de forma a ga.rantir-se' o total

cumprimento das variáveis indic<'!das. tendo como benefic.iário

direto as indústrias e a eociedade ~m aeral. DO!5tacamos como

decorrência direta do exercicio profissional de ENOLOGO 015

seauint~e pontol! de vital importância para a Naç;ão e, a

Sociedade Bral!ileira.

5. Na defesa do coO!,umidor: a saúde humana preservada

atrave$ do atendilnento aoe dlspoal tivoe lea:ais viaenteB e da

util.Lzacão e aplicacão responaàvel deconhecimentoa tllcnicoe

e especificos. A economia popular será preeervada. poi!!

esta.rão postOIS ao consumo público produto de qualidade

decorrente da aplicação eficaz dos conhecimentos

tecnolósicos atravea ·los profissionais altamente

qualificados. ,) enquadramento dos produtos fabricados· pelos

prof:lss:lonais abaixo referenciados lt.a novas exiaências

lf'!gais do (;ódigo de Proteção e Defesa do Coneumidor.

6. No aspecto social: manl,1tencão. formação

adest.amento de mão-de-"bra especializada. atraves do repasse

de conhec1.mentos atualizados técnicos-operacionaie dos

ENOLOGOS. Deci3iva contribuicâCl para desenvolvimento

nacional. ,",-traves do responsável desempenho profi6~ion&l,dos
ENOLOGOZ ·-!Uf: pos~3J.bilita. com tE!cnica~ 4tuali::;ada. e Know-~ow

indu8t.r1.a1 brasileiro. a geraçào de novos emç.regoa. diretos

e lr.d1.ret.os. pois os produtos elaborados continuarão li. gerar

recursos t:rovenien'te~ de arreca.dacão do IPI. necessário a

consecuç,à,) doa planos e meta.!!! governamentaJ.s.

7. Em termos econàmicos: com a utiliza.;:iio de miio-de

obra pr6pria. ~ualificada no exercicio profiseional do

Técnico em EnoloBia e Viticultura. a indústritl. de vinhos e

der:lvadoe poderá racionalizar a producãú ·lualitativa e

quantita.tiva t? assim. gerar novos aumentos de arreca.dat;:Ko

Federal. que re?resenta elevado percentual e conseqüente

circulacao aos ~t"árJ.os publicos. da União e das Estadoe. do

que decorre substancial ..;:antribuiclo para se alcançar os

pt'ioritarios ob-1etivo~ nacionais. Também experimentarã o

mercado interno extraordinério formidável avanco

quantitativo equitativo. quanto a imensa aamEi de ineumos e

mater:laie intermediarias de prClduç;ão. necessários

processos de elaboracão. embalagem. 9anitizl1o;:ão. controle

técnic.o. transporte. distribuicio e consumo de uva e

vinho.No merCAdo externo. o regular exercicio da atividada

profissional do ENOLOGO compettmte e vigilante. contribu1.rá

tnduLitavelmE:nt.e para que oa z:.rodutos brasile.iroe. no ramo

da lndúatria. de vinhos e derivados. sejam mals competitivos.

l:anto no mercado interno. qUanto no internaciona.l. tornando

"a b.pt.os ao à't:endimento dos m8.J.s exigentes consuaudores com

o conseqtlente aumento de ·:1':'111.:3<,;\.'3. mot.l·Jado i='e!,a ·::,:o10~a~ão ;ie

produtcs ':ie walidade. .::om atenctlmento :1os çadrôes

internàcionai3 exigidos.

8. A preservacão. ;;,. manutr:ncáo a ~onseqt1ente

consolidat.::ão do exercL;::lo profisslonal do ENOLOGO e. pOJ.S .

um compromisso de mala alta sl.Q:nJ.ficac:ãu. jevendo utilizi3.r

se doa mel.Os de toda ordem de ·~ue dispõe a sociedade

brasileira. para garantir um aperfeiçoament.o ,,::"ntir.uo .:io

prOCel!580 evolutivo industrial. imprescindivel ,,;,bjo'=tlvo de

progresso de toda nal;:i'io h-'oli~J.ca !Ô! socJ.almente desenvolvida.

F'~r ,. .entender .aer ,justa a ~ t"etenaau ·ie regu~ar li.

~t'0tisaau ,de Enôlogo. e ·,aue acolhi a. ::mgest.ào proposta pelo

Dr. Werner Schumacher. Presidente da Asaoc:lação Braeiletra

de Técntco em Enolog1a e Vit'ivinicultura. com eede em Bento

Goncalves-R5 e submete. ia apreciação desta Casa.

Sala das Ses8l3ea. elO 5!Yde 4 ~ L i.. \ (.{ o de 1992.

c~ -J4),~i--;'1 Ctl;;. .... ,
Deputado Federal VICTOR FACClotII I

o Sr. Nilson Gibson, § 2? do art. 18 do Regimento·
"ln"terno, deixá a cadeira da presidência, que é ocupada
pelá Sr. João Paulo, 4q Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

'Tem a palavra o Sr. Nilson Gib.soil.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revlsao
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejo fazer
um registro especial. Já havíamos apresentado requerimento
para a realização, em 5 de outubro, de sessão de homenagem
ao ilustre jornalista Assis Chateaubriand. No entanto, no mes
mo sentido foi apresentado requerimento para que essa home
nagem se desse em reunião conjunta do Congresso Nadonal,
em 15 de outubro. Infelizmente não foi possível realizar a
sês~ão, em face do trágico desaparecimento do ilustre homem
público Dr. Ulysses Guimarães.

Em nome do partido a que sou filiado, presto hoje home
nagem ao jornalista Assis Chateaubriand com um destaque
muito especial: os Diários Associados são a única empresa
jornalística do País constituída pelos próprios servidores da
quela Casa. Posso destacar ainda que é diferente de outros
grupos empresariais como o Estado de S. Paulo, "a Folha de
S. Paulo e O Globo, constituídos pelo poderio familiar, contra
o qual não tenho qualquer divergência, pelo contrário, até
o louvo por demonstrar as qualidades daqueles que integram
esse vínculo.

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, há cem anOs nascia
em Umbuzeiro, na Paralba, Francisco de Assis Chateaubriand
Bandeira de Melo. Não é exagero atribuir-lhe um lugar entre
os dez brasileiros mais importantes deste século que está termi
nando. Fundador do mais forte império jornalístico que há
houve no Brasil, é impossível falar de Chateaubri,and sem
falar dos Diários Associados, a cadeia de jornais, .emissoras
de rádio e de televisão cuja atuação foi determinante para
as duas ascensões e as duas quedas de Getúlio Vargas do
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cargo de Presidente da República e também para a posse
de Juscelino Kubitschek, denunciando o golpe que contra
ele se armava. Sob a batuta de Chateaubriand, os Diários
Associados denunciaram ainda a renúncia de Jânio Quadros
como uma tentativa de golpe, bem como orientaram a opinião
pública a apoiar a posse e a posterior deposição de João Gou-
lart. .

Aos jovens que ignoram a influência que os Diários Asso
ciados e seu principal acionista exerciam sobre o Brasil, lembro
que em 1968, quando morreu Chateaubriand, o condomínio
empresarial controlava 35 jornais diários, presentes do Acre
ao Rio Grande do Sul, entre eles o Estado de Minas, o Correio
Braziliense, o Jornal do Comércio e o Diário Mercantil; além
disso, foi proprietário das revistas A Cigarra e O Cruzeiro,
este último o periódico de maior circulação na América Latina,
além de 16 outras revistas, 25 emissoras de rádio e 18 emissoras
de televisão.

Mas enganam-se os que pensam que a única importância
de Chateaubriand foi ter sido um grande magnata da imprensa.
Sua atuação cobriu, virtualmente, quase todos os campos da
vida nacional deste século, das artes à aviação, da puericultura
ao indigenismo, da economia à literatura, das relações exterio
res à política agrícola. Suas gestões pelo aumento da produti
vidade agrícola incluíram a implantação de várias fazendas
modelo (as chamadas Fazendas Associadas), e suas iniciativas
no campo agropecuário fazem-no também constar, obrigato
riamente, como figura de destaque da história rural brasileira,
tendo lutado pela reforma agrária, pela criação de uma classe
média interiorana e pela auto-suficiência brasileira na produ
ção do trigo. São dele as palavras:

"Se quiserdes ver ás funerais da burguesia priva
tista e do capitalismo individualista, ide às nossas fazen
das paulistas. Somos ,fabricantes,de clas~es médias gor
das, porque bem nutridas. Se o burguês brasileiro apo
derar-se da terra 'e souber dlvidi:la e' partilhar-lhes os
frutos com os homens dispostos a trabalhar, a burguesia
deste País estará salva. Até porque haveremos produ
zido, ao cabo de dez anos, vinte milhões de burgueses
caboclos. "

Preocupâdo com ~ exti~ção dos beija-flores antes de a
ecologia ,virar moda, ele foi o responsável ainda por uma
curta mflS incisiva campanha para a preservação desses pássa
ros, bem como por artigos e iniciativas em 'defesa dos índios
brasileiros: deve-se a Chateaubriand a 'demarcação do que
é hoje o Parque Nacional do Xingu.

Atuou também à frente de muitas campanhas em prol
da criança, construindo postos de puericultura em vários muni
cípios do País, do Acre ao Rio Grande do Norte, de Roraima
à fronteira com o Uruguai.

A yida dos grandes brasikiros não pode ser convenien
temente .r~latada em apenas um discurso, mas permito-me
fazer um ,breve esboço biográfico de Chateaubriand, para rea
vivar a memória dos mais velhos e dar aos mais novos uma
pálida idéia da dimensão histórica de nosso homenageado.

Vindo de uma infância com poucos recursos financeiros,
aquele qué viria a ser um dos homens mais poderosos das
Américas começou cedo sua carreira jornalística. Aos 14 anos
já escrevia' para o jornal Ó Pernambuco. Aos 16 anos, ingressa
na Faculdàdé de Direito de Recife, custeando seus estudos
com a venda de artigos para diversos jornais daquela capital.
Aos 21 anos, bacharela-se em Direito e toma-se o editor
.e redator:chefe do jornal Estado de Pernambu~o.

Dois anos depois, por meio de concurso público, assume
a cátedra de professor de Direito Romano c de Filosofia do
Direito na mesma faculdade que recentemente abandonara.
Aos 25 anos, estabelece-se como advogado no Rio de Janeiro,
tomando-se consultor jurídico do Ministério das Relações Ex
teriores. Excelente profissional, ganha, no Supremo Tribunal
Federal, uma causa da qual o renomado Epitácio Pessoa 
futuro Presidente da República - era o advogado da parte
contrária. Apesar de brilhar na carreira jurídica, o jovem
e bem-sucedido Chateaubriand permaneceu fiel à sua paixão
jornalística, comentando a política internacional no Correio
da Manhã, atividade tão bem desempenhada que lhe valeu
o convite para assumir o cargo de redator-chefe do Jornal
do Brasil, além de tomar-se correspondente do periódico ar
gentino La Nación.

Inicia-se a década de 20, e Chateaubriand viaja à Europa.
Essa viagem lhe renderia muitos artigos, publicados em jornais
brasileiros e estrangeiros, e um livro sobre a Alemanha, o
primeiro dos tantos livros que escreveria ao longo de toda
sua vida e que acabariam por levá-lo à Academia Brasileira
de Letras, onde era profundamente respeitado por seus pares.

A viagem reforçou-lhe também a idéia, comum a todos
os jornalistas, de ter seu próprio jornal. Trabalhando apenas
como advogado, Chateaubriand começa a organizar uma asso
ciação destinada a efetivar essa idéia, finalmente concretizada
em 1924 com Alexandre Mackenzie e Alfredo Pujol, que o
ajudam a comprar o matutino carioca chamado O Jornal.
Seis meses mais tarde, adquirem o Diário da Noite, em São
Paulo.

Vale ressaltar que o futuro império jornalístico começou
sem nenhum apoio governamental. Pelo contrário: o governo
nacionalista de Artur Bernardes era frontalmente oposto às
atividades advocatícias de Chateaubriand, defensor do livre
comércio e adverso a qualquer xenofobia. Digno de nota tam
bém é o fato de sua ambição pelo jornalismo não visar a
nenhuma glória pessoal, mas à integração espiritual do Brasil,
numa época em que os jornais eram bairristas e não existia
nenhuma rede nacional de telecomunicações.

Os Diários Associados começaram, portanto, com um jor
nal no Rio e outro em São Paulo, respectivamente a Capital
política e a econômica de um imenso e desintegrado País.
Logo depois, em 1927, o grupo funda a revista O Cruzeiro,
de saudosa memória. O Cruzeiro teria, nas seguintes quatro
décadas, importância equivalente à soma das atuais Veja, Is
toÉ e Manchete. Aquele avô ilustre dos semanários contempo
râneos nasceu defendendo o livre ingresso de capitais, braços
e tecnologias estrangeiras no mercado nacional, principalmen
te para ajudar os brasileiros a conquistarem a então inexplo
rada e inacessível Amazônia.

Em 1930, haveria eleições para a Presidência da Repú
blica, e o acordo tácito de revezamento entre São Paulo e
Minas Gerais à frente da Federação foi rompido pelos paulis
tas. Os mineiros, aos quais C,hateaubriand estava vinculado,
tentam uma aproximação com os gaúchos, dando início à
chamada Aliança Liberal, que propõe Getúlio Vargas como
Presidente e o paraibano João Pessoa como vice.

Chateaubriand apóia a causa dos descontentes com o
Governo e paralelamente compra o jornal Estado de Minas,
de Belo Horizonte, e mais dois periódicos, um no Rio e outro
em São Paulo; naquela época, como hoje, era sabido que
a imprensa funcionava como um poder paralelo, e Chateau
briand atuava politicamente através desse poder, tentando
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unificar as ilhas sociais e econômicas de que se consistia o
País, na época. •

A Aliança Libertadora perde as eleições, e instaura-se
a crise, reforçada com o assassinats> de João Pessoa. Os Diários
Associados acusam formalmente o Governo pelo crime e pre
gam a revolução como forma de se impedir a posse de Júlio
Prestes, candidato continuísta. Chateaubriand participa das
reuniões conspiratórias e vai a Porto Alegre juntar-se às fileiras
revolucionárias. Seu avião sai do Rio de Janeiro e é detido
pelas forças governistas em Florianópolis, mas logo liberado
graças à intervenção de Nereu Ramos.

A Revolução de 1930 tornou-se vitoriosa, mas, como
acontece com alguns movimentos, começou a mostrar seu
lado arbitrário. Com isso, Chateaubriand não podia concor
dar, e, ao lado de Raul PiIla e Lindolfo Collor, clamou pela
reconstitucionalização do País. Dentro dessa perspectiva,
apóia a Revolução Paulista, pedindo, entre outras coisas, que
se marcassem eleições.

Presente atrás de cada um dos mais de 30 mil artigos
escritos durante sua vida estava a meta de servir a comunidade
brasileira, educando-a. Costumava dizer, citando Sarmiento,
o grande educador e Presidente argentino: "O povo é sobe·
rano; eduquemos o soberano". Por causa de sua intransigência
em informar ao povo os desmandos revolucionários, são con·
fiscadas a sede e a maquinaria do principal órgão dos Diários
Associados, e o audaz idealista é condenado à deportação,
da qual escapa escondendo-se, por vários meses, no interior
do País.

Chateaubriand reaparece com a instalação da Assembléia
Nacional Constituinte, em 1933, que o reconcilia com o Gover
no. Todavia, a acentuação da postura ditatorial varguista aca
baria levando-o a novos desentendimentos. A implantação
do Estado Novo em 1937, entretanto, impede que tais desen
tendimentos venham à tona. Impossibilitado de usar seus arti
gos para criticar o Governo, Chateaubriand inicia uma série
de campanhas de âmbito nacional, visando a contribuir para
o progresso e desenvolvimento do País.

Tais campanhas não eram estranhas ao nosso homena
geado: afinal, durante os anos 20, escrevera inúmeros artigos
ressaltando a necessidade de alfabetização, e em 1930 lutou
pela necessidade de o Brasil produzir, ao invés de importar,
mercadorias como o trigo, por exemplo. Na maior parte da
década de 30, porém, sua preocupação foi a luta política,
para levar ao poder as pessoas que ele julgava adequadas
à conquista da soberania nacional. Enganou-se com o discurso
democrático de Getúlio Vargas, que ocultava intenções ditato
riais.

Embora o Estado Novo impedisse a atuação política inde
pendente, Chateaubriand não deixou de levar adiante outros
projetos, como a campanha a favor da aviação nacional, visan
do a transformar cada município brasileiro em um centro de
treinamento para pilotos civis. Durante a 2' Guerra Mundial,
quando o Brasil precisava de aviões para se defender das
intenções expansionistas da Alemanha, os Diários Associados
deflagraram o esforço nacional a favor da criação de aeroclu
bes e escolas de pilotagem.

Em tempo recorde, mais de 500 dessas unidades surgiram
por todo o País, preparando os ases que haveriam de garantir
a defesa de nossos mares e, mais tarde, cooperar na campanha
italiana da FEB. A campanha durou 10 anos, período em
que mais de mil aviões foram doados. Pode-se imaginar que
o surgimento da Embraer e o dos aviões com tecnologia nacio
nal sejam conseqüências tardias da iniciativa pioneira do Velho
Capitão.

Assim que o Estado Novo foi forçado a relaxar a censura.
os Diários Associados reiniciaram vigoroso movimento pelo
restabelecimento da democracia, vitoriosa, afinal, com as elei
ções de 1945. Restabelecida a normalidade democrática, Fran
cisco de Assis Chateaubriand dedica-se à memorável campa
nha da Redenção da Infância, que resultou em 480 postos
de puericultura em todo o Território Nacional. Muitos dos
cidadãos brasileiros devem a vida àquela iniciativa, que valeu
a nosso homenageado a alcunha de "São Francisco de Assis
Chateaubriand" .

Em 1947, fundou, com o auxílio de Pietro' Maria Bardi,
o Museu de Arte de São Paulo, o famoso e inestimável Masp.
A Europa, sem dinheiro após a 2' Grande Guerra, vendia
a preços baixos obras-primas dos grandes mestres da pintura,
e o Brasil teve a sorte de contar com um homem como Cha
teaubriand, disposto a gastar fortunas na construção de um
acervo para o País, até hoje insuperável em seu tamanho
e qualidade.

"Chatô", como era chamado pelos amigos, foi o respon
sável pela criação do melhor museu ao sul da Linha do Equa
dor e, aliás, o único grande museu de arte atualmente funcio
nando ilO Brasil, desde a desativação do Museu de Arte Mo
derna do Rio de Janeiro. Todavia, este País deve também
ao homenageado o Museu de Arte Contemporânea de Olinda,
o Museu de Araxá e pelo menos mais outras cinco instituições
do gênero, no Rio Grande do Sul, na Bahia, na Paraiba,
em Alagoas e no Maranhão.

Só em função do Masp, cujo acervo está avaliado em
centenas de milhões de dólares, o nome de Chateaubriand
mereceria ficar gravado para sempre na memória nacional.
Entretanto, ele foi um destacado mecenas não só nas artes
plásticas, mas também na música popular, na literatura e no
cinema brasileiro, onde a SUa sabedoria, generosidade e bom
gosto cultivaram centenas de amigos, como Pixingui'nha, José
Lins do Rego e David Nasser.

Francisco de Assis Chateaubriand foi, de 1952 a 1957,
Senador da República, uma vez pela Paraíba e outra pelo
Maranhão; elegeu-se também para a Academia Brasileira de
Letras. Como político e como jornalista, defendeu a posse
de Juscelino Kubitschek, contra os interesses da l)b,N, Em
1957, renuncia ao Senado para ser Embaixador na Inglaterra;
em tal cargo lutou por uma melhor colocação das matérias
primas brasileiras no mercado internacional.

Apesar de todos os títulos que conquistou durante sua
vida, o que mais prezava era o de repórter, com o qual identi
ficava sua profissão, nos hotéis em que se hospedava. O jorna
lismo foi a primeira, a mais constante e também a última
de suas atividades, depois que, em 1960, uma trombose o
prendeu à cadeira de rodas. A doença não o impediu, entre
tanto, naqueles tumultuados anos, de apoiar o candidato Hen
rique Lott, nem de fazer campanha contra o Governo Jânio
Quadros, cuja renúncia foi vista, pelos Diários Associados
e pela História, como uma tentativa de golpe. Chateaubriand
apoiou a posse de João Goulart. Mas, vendo excessivo esquer
dismo no Governo de Jango, fez de sua casa - a famosa
"Casa Amarela", em São Paulo - um dos centros da conspi
ração que culminaria no golpe de 1964. Nessa época, mesmo
sendo forçado pela paralisia a datilografar com apenas um
dedo, escrevia cerca de três artigos diários.

Nosso homenageado sabia que, apesar de ser' poderoso
e de ter idéias imorredouras, não escaparia do final de todos
os homens. Assim, antes de morrer, num gesto de grandeza,
doou o controle acionário dos Diários Associados aos seus
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auxiliares. Em 1965, seu estado de saúde agravou-se seria
mente, mas a morte só o alcançaria aos 75 anos, em 4 de
abril de 1968. Seu legado, todavia, permaneceu. Os Diários
Associados ainda existem, constituindo a única organização
empresarial da área de comunicação não pertencente a uma
família ou a um grupo de famílias. Do Masp ao Parque Nacio
nal do Xingu, passando pela Embraer e pela televisão brasi
leira, muita coisa definitivamente incorporada ao patrimônio
~acional deve sua existência ao gênio de Assis Chateaubriand.
E plenamente merecida, e até indispensável, todas as homena
gens que o Brasil tributa àquele grande homem no centenário
de seu nascimento.

Em nome do meu partido, o PMDB, presto reverência
a Assis Chateaubriand, que criou o maior sistema de comuni
cação do País, na época, sem "o objetivo de ganhar dinheiro",
única organização da área não pertencente a uma família ou
a um grupo de família.

Um grande brasileiro!
Era o que tinha a dizer.

O SR. HUGO BIEHL (PDS - Se. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesses poucos minu
tos que me são concedidos no Pequeno Expediente, desejo
tecer comentários sobre a reportagem "Preços dos produtos
básicos tiveram queda real de 50% nos últimos dez anos",
publicada na quarta-feira no jornal Gazeta Mercantil.

A matéria revela um estudo do DIEESE - Departa
mento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômi
cos sobre o comportamento dos preços dos produtos básicos
de alimentação.

DIZ A MA TÉRIA:

"O consumidor, com o salário defasado, pode não
se dar conta, mas os alimentos hoje custam bem menos
que uma década atrás. Os preços reais dos produtos
agrícolas caíram, sustentando a transferência de renda
do campo para a cidade e atenuando, desta forma,
o impacto da perda de poder aquisitivo dos salários.

Nos últimos dez anos, os preços reais dos alimentos
básicos recebidos pelos produtores durante a safra caí
ram à metade. O declínio teve início na safra 1986/1987,
após o fracasso do Plano Cruzado e a aceleração das
taxas de inflação e esses novos patamares de preços
consolidaram-se no Governo Collor.

Segundo dados do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE), no
período de janeiro de 1985 a julho último, a variação
da cesta básica do trabalhador - a ração de alimentos
essenciais - ficou 55,78% abaixo do Índice de Custo
de Vida (ICV). Otrabalhador só não conseguiu melho
rar seu poder de compra de alimentos porque os salários
também se desvalorizaram em face dos outros preços
da economia.

Nesse período o salário mínimo teve uma correção
58,8% abaixo do ICV. Por essa razão, na relação entre
cesta básica e salário mínimo, os alimentos tiveram
um aumento acumulado de 7,37% superior ao do salá
rio.

O beneficiário da queda de preços dos alimentos
para o consumidor, porém, pode ser constatado na
comparação com outros indicadores, como os salários
dos trabalhadores da construção civil ou da indústria
paulista, que tiveram perdas reais menores. A correção
da cesta básica de janeiro de 1985 a julho de 1992

ficou 31,23% abaixo do índice de salários médios da
FedeTi~ção das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP) e 34,02% inferior à variação dos salários dos
serventes acompanhados pelo Sindicato da Indústria
da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado
de São Paulo (SINDUSCON - SP).

Raros foram os produtos agrícolas essenciais que
não acompanharam essa tendência de queda de preços
pronunciada. Entre eles estão a carne bovina, que entre
os primeiros anos da década de 80 e os anos 90 perdeu
apenas 28,4% reais, frente à variação do Índice Geral
de Preços (IGP) da Fundação Getúlio Vargas.

Há também exceções em que a redução de preços
no campo não se repetiu no varejo, como os derivados
de trigo. Estes, ao contrário, tiveram os preços reais
ao consumidor majorados a partir de 1990 pela política
de retirada dos subsídios na venda do cereal aos moi
nhos e pela liberação do mercado.

Mas, em geral, o varejo repassou a queda sensível
dos preços agrícolas, que atingiu arroz, feijão, ou grãos
básicos para produção de proteína animal, como milho
e soja, ou carne de frango.

O valor da produção de vinte dos principais produ
tos vegetais caiu de US$36,8 milhões em 1985 para
US$17,9 milhões em 1990 e neste ano deve fechar em
algo próximo a US$21 milhões, segundo levantamentos
realizados pelo economista Fernando Homem de Melo,
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE)
da Universidade de São Paulo.

A desvalorização dos produtos agrícolas coincidiu
com o aumento dos custos financeiros em razão da
retirada dos subsídios ao crédito rural, nos anos 80.
Tal casamento só não quebrou o setor agrícola porque
a renda líquida do campo encontrou sustentação na
queda de preços de alguns de seus principais insumos
e nos ganhos de produtividade.

Dos cinco planos de estabilização econômica lan
çados a partir de 1986, quatro coincidiram com o perío
do de colheita da safra principal de grãos do Centro-Sul,
todos eles contemplaram algum tipo de controle de
preços no primeiro semestre do ano, com impactos'
sobre a desvalorização do produto agrícola no momen
to em que este se encontrava ainda nas mãos dos produ
tores.

A aceleração inflacionária após o fracasso desses
planos em conter a inflação impediu que mercados mais
competitivos, como os agrícolas, acompanhassem a
evolução dos demais preços da economia. A esse cená
rio acrescentou-se ainda a valorização do cruzeiro, a
partir de 1986, lembra Homem de Melo.

Entre janeiro de 1986 e março de 1990, a defasa
gem do càmbio - valorização da moeda frente ao IGP
- alcançou 58,48%. A partir do Governo Collor a
defasagem se reduziu, com a desvalorização da moeda
de 26,57% acima do IGP entre março de 1990 até
agosto último.

A valorização do cruzeiro derrubou a renda na
exportação de produtos agrícolas, da mesma forma que
o declínio dos preços internacionais de quase todas
as commodítíes que o País exporta.

Em contrapartida, a defasagem cambial tornou
mais baratos insumos que o País importa na área de
fertilizantes ou o diesel. Outro forte indutor de redução
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de preçàs dos fertilizantes foi a abertura de importação
e redução dás tarifas, a partir de 1990, observa o econo
mista Guilherme Leite da Silva Dias, da FIPE.

O preço médio da formulação 4-14-18 dos macro
nutrientes do adubo (nitrogênio, fósforo e potássio
NPK) nos anos 90 foi 47,6% menor que seu valor entre
os anos 1982 e 1985.

Forçado pelos preços declinantes e custos finan
ceiros elevados, o setor agrícola, tentando cortar custos
e melhorar produtividade, entrou num processo de
ajuste a partir de 1987 que antecedeu o movimento
no mesmo sentido desencadeado no setor industrial
em 1990.

Utilização mais racional de insumos combinada
a técnicas que geram ganhos de produtividade permi
tiram à agricultura um aumento na produção dos cinco
principais produtos da safra de verão do Centro-Sul
- arroz, feijão, milho, soja e algodão - de 355%
entre 1984 e 1992, enquanto a área cultivada no período'
caiu 1,16%. A produção cresceu somente por melhor
taxa de produtividade.

A redução dos preços no campo, derivada desta
queda de custos e melhor produtividade acabou che
gando ao consumidor em razão também da mudança
do perfil do varejo na última década, com o crescimento
no interior dos grandes supermercados, que trabalham
com margens reduzidas de preços nos produtos básicos
para atrair a clientela - que, ao percorrer a loja, tam
bém acaba seduzida por produtos de maior valor agre
gado e com margens de lucro maiores.

Na década passada, o número de lojas de super
mercados no País passou de 11.885 mil para 34.005
mil. Esse número caiu nos últimos t10is anos, mas foram
fechadas principalmente lojas de menor porte, enquan
to se fortaleciam as grandes cadeias com maior poder
negociaI.

A agricultura que está hoje trabalhando com esti
novo patamar de preços de alimentos parece ter dil1a- .
mismo suficiente para se reprQduzir em mais uma safra,
como a que está sendo plan~ada, com perspectivas de
aumento de área cultivada no Centro-Oeste e cresci
mento de 5% no consumo de fertilizantes. No entant~,

não há sinais de que a renda gerada no campo sej\
suficiente para financiar investimentos necessários na
reposição de máquinas para garantir a expansão do
setor.

A venda de máquinas agrícolas caiu de 66,3 mil
unidades em 1980 para 27 mil em 1990. No ano passadd,
foram comercializadas apenas 18 mil unidades e nest~
ano, de janeiro a setembro, 12,8 mil unidades, abaixb
das 14,2 mil vendidas no mercado interno no mesmll
período do ano passado."

Sr. Presidente, Srs.Deputados, este é um alerta J?~ra

a Nação e, principalmente, para esta Casa. Som<;>s .respon
sáveis pela feitura das leis; por isso, precisa~o~ dI?1Inmr. os
problemas do País. Não é possí~el qu: a Naçao m~eI~a aSSIsta
a esse empobrecimento, a essa dIstorçao e nada objetIvamente
se faça. Hoje, a situação do agricultor é ruim, mas se nada
se fizer ela ficará ainda pior que antes. Portanto, o seu futuro
é negro, pois o que se investe no Brasil para impedir que
o agricultor vá engrossar a já miserável periferia dos grandes
centros urbanos não é suficiente.

É este o meu registro, Sr. Presidente. Confio em que
a equipe do novo Governo possa o~har com atenção para
o problema do agricultor, sob pena de estarmos enterrando
cada vez mais a nossa economia.

o SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, o nobre
Deputado Hugo Biehl refere-se à matéria publicada no jornal
Gazeta Mercantil, a qual retrata muito bem a atual situação
da agricultura de nosso País. O nobre Parlamentar, ligado

,diretamente à agricultura, como profissional e técnico da área,
conhece mais do que qualquer um de nós a real e grave situação
em que vive o nosso homem do campo.

De minha parte, também a conheço bem, porque sou
um dos poucos Parlamentares que ficou efetivamente mo
rando no interior, sem me transferir para a Capital Federal
ou a capital do Estado. Por isso, em permanente contato
,com os municípios que represento, localizados na região no
roeste do Rio Grande do Sul, bem sei da difícil situação em
que se encontra o nosso produtor rural.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, os que plantaram trigo
só vão conseguir colocar o produto no mercado a preço vil.
Vejam V. Ex" que há 3 anos a safra de trigo do Brasil foi
de 6 milhões e 200 mil toneladas. Este ano, ela será de apenas
três milhões de toneladas, o que representa uma queda de
50% na produção. O trigo importado dos Estados Unidos
e que faz concorrência com o nosso é altamente subsidiado
naquele país. O Sul do Brasil, que poderia produzir duas
safras por ano, vai ter apenas uma, porque a atividade não
compensa. Se é para ter prejuízo, o agricultor deixa de plantar
trigo. Poderíamos citar ainda outros produtos agrícolas, aos
quais também se referiu o Deputado Hugo Biehl, que sofreram
queda nos preços.

Desta tribuna, apelo ao novo Ministro da Agricultura,
nosso colega Deputado Lázaro Barboza, ao Ministro da Fa
zenda e ao próprio Presidente Itamar Franco para que não
esqueçam li agricultura agora. Não podemos fugir de nossa
realidade. Apesar de o Brasil já ser grandemente industria
lizado, somos ainda, sobretudo, um País agrícola, pela grande
extensão de terras produtivas e férteis. Basta apenas uma
pequena atenção, e nossa produção agrícola poderá dobrar.

.Isso precisa ser feito, a fim de evitarmos o aumento dos gran
des cinturões de miséria ao redor das cidades. O pequeno
agricu.ltor está fugindo do interior em busca de emprego. Mui
tas vezes, porém, não o encontrando na cidade, passa a inte
grar o cinturão de miséria das periferias dos grandes centros.

Por que não subsidiar a agricultura? Aliás, o Governo
anunciou que queria subsidiar uma cesta básica para os traba
lhadores que estivessem recebendo até um salário rnJnimo
e meio. Achei boa a idéia, mas o melhor ainda seria subsidiar
a produção, porque, aí, sim, a mercadoria seria barata, já

I que o agricultor poderia produzir a preços menores.
Como seria feito esse subsídio? Primeiro, com a recupe

ração do solo. Hoje, a produtividade é mínima, principal
mente nas áreas onde o pequeno produtor não tem condições
de corrigir o solo com calcário e adubo, porque os juros são
muito altos, além de a correção monetária e a TR cobradas
serem vinculadas ao preço do produto, que também é reajus
tado. Por isso, ele não se arrisca. Se pelo menos o Governo
vinculasse os empréstimos para recuperação do solo e custeio
dos produtos, já seria um grande passo, um grande avanço.
No entanto, sequer faz isso, mas deveria. Se o produtor não
pode pagar os empréstimos ao Banco do Brasil; o Governo



DIÁRIOQO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 24 23335

poderia receber o valor da dívida em produtos, mas sempre
pelo seu valor real. Por exemplo, se o produtor fez empréstimo
pàra plantar o correspondente a 100 sacos de milho, vai pagar
o valor dos 100 sacos de milho e nada mais. Esse seria o
subsídio mínimo e não daria prejuízo ao Governo.

Alerto as autoridades que, assumiram o novo Governo
para o fato de. que chegou o momento de olharem para a
agricultura, para a produção, que significa mais alimentos.
Sabemos que 30% da população passam fome e não têm poder
aquisitivo, pois seus salários estão defasados. Isso prova que
o Governo tem intenção - e até acho louvável- de ajudar,
com um desconto de 50%, aqueles que não têm condições
de comprar alimentos.. Logo, deduz-se que precisamos produ
zir, único caminho para amenizarmos a situação difícil, tanto
dos pobres da cidade,' que não têm alimentação suficiente,
quanto daqueles que lutam no campo, hoje sem condições
de repor seu maquinário, porque estão totalmente descapita
lizados e, em sua grande 1naioria, "pendurados" no Banco
do Brasil, com dívidas enormes, que jamais conseguirão pagar.

Apelo, pois, especialmente ao Ministro da Agricultura,
para que S. Ex~ se empenhe junto à área econômica no sentido
de que o empréstimo agrícola seja vinculado ao preço do
produto. Esse é o primeiro passo. rodo o resto seria ainda
o lucro direto para os produtores, que estão reivindicando
isso com o objetivo apenas de produzirem com tranqüilidade
e segurança.

DISCURSO DO SR. PAES LANDIM - QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA
,FÔSTERlORMENTE PUBLICADO.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Concedo a palavra
ao Sr. Eliel Rodrigues.

O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
comemora-se, nesta data, o dia maior da aviação brasileira,
e, com ele, vêm as festividades da Semana da Asa. Faço
este registro para que constem dos Anais desta Casa as justas
homenagens aos nossos aviadores, à pessoa que é sua expres
são maior, o Exm9 Sr. Tenente-do-Ar Lélio Viana Lobo, Mi
nistro da Aeronáutica, e aos demais aeronautas civis ou milita
res que prestam relevantes serviços ao nosso País, enfrentando
diutumamente os desafios a que estão expostos em sua nobre
e patriótica missão.

Minha admiração por esses abnegados brasileiros tem
muito de experiência própria, vivida e adquirida na Amazônia,
onde, pela graça de Deus, juntamente com outros trabalha
dores, meus colegas, prestei serviços profissionais como Enge
)lheiro Ciyjl, integrando o Quadro Permanente de Pessoal
do Serviço de Engenharia do 19 Comando Aéreo Regional,
ali participando de trabalhos ligados à·parte aeroportuária
e de edificações, colaborando, desta forma, para o deseQ.vol
vimento daquela região.

Nessa tarefa, vivíamos ligados a.esses bravos e dedicados
companheiros de nossa Força Aérea, e constatávamos seu
meritório trabalho, em muito voltado ao atendimento da po
pulação carente daquelas áreas, num trabalho de integração
com civis e militares, inclusive no apoiamento à segurança
de nossas fronteiras.

Por outro lado, nossa aviação civil de pequeno e grande
porte também têm se constituído num marco de pioneirismo,
promovendo nossa integração tanto interna - unindo os vá
rios rincões desta pátria - quanto externamente - possibi-

litando um maior ,e mais rápido intercâmbior COla povos de
outros continentes, com o que se coloca entre as melhores
do mundo.

O senso de responsabilidade e a seriedade com que enca
ram suas missões, sejam nossos oficiais aviadores, sejam nos
sos pilotos civis - desde seu preparo profissional até o real
cumprimento de suas tarefas - bem os qualifica para esse
bom desempenho no transporte aéreo.

Nosso País tem grandes compromissos com a aviação,
desde os grandes feitos do brasileiro Alberto Santos Dumollt,
há mais de 50 anos, quando ençantou o mundo com suas
proezas aeronáuticas, comprovando a dirigibilidade do balão
e, posteriormente, fazendo voar um aparelho mais pesado
que O ar, o histórico "14 Bis."

Hoje a Embraer mantém nossos elevados padrões de
qualidade e confiabilidade no setor aeroviário, exportando
produtos que são disputados nos mercados internacionais, on
de·os nossos aviões surgem como alternativa viável, quer pela
operacionalidade, quer pela versatilidade.

Sr. Presidente, vale recordar os notáveis feitos dos aero
nautas brasileiros, seja em tempo de paz, seja nas agruras
da guerra, o que nos sensibiliza e nos enche de satisfação
ao prestarmos a esses patriotas esta singela homenagem, lem
brando, sem desmerecer o inolvidável esforço, a abnegação
e o vivo empenho dos demais integrantes das outras forças
militares, o célebre pensamento de alguém cujo nome não
me foi possível obter: "A Força Aérea (no caso a aviação),
leva mais alto a Bandeira do Brasil".

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados.

O SR. GILVAN BORGES (PMDB - AP. Sem revisão
do or~dor.) -----Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, reiteradas
vezes nos referimos, desta tribuna, ao problema de seíomarem
atitudes paliativas - verdadeiros remendos em roupa velha
-relativamente a questões sérias. O Brasil não procura discu-
tir com profundidade questões básicas e fund.amentais. _

Sr. Presidente, observamos recentemente o episódio dos
"arrastões", no Rio de Janeiro. E não é só no Rio de Janeiro.
Nas grandes capitais, nos grandes'centros \irbanos, observa-se,
um grande surto de banditismo, a que grande parte da popu
lação fica submetida, por falta de participação mais ativa do:
Estado, das autoridades, que não têm um planejamento mais
sério para tirá-la dessa situação.

Observamos, agora, na Í"eb~m, rebeliões de menores que
tocam fogo em prédios e equiparhentos, dando um grito contra
a situação em que se encontram. Milhares - não são poucos
- estão aí se preparando, numa escalada, para ocupar a Funa
bem, os presídios etc. São milhares de crianças abandonadas'
que já nascem marginalizadas, sem oportunidade de progre
dir, sem_d~~eito a e~cola, ~ saú~e1 a boa educação.

O Brasil discute o problema, Sr. Presidente, mas não
o resolve. Eu ainda não vi, em meus 34 anos de vida, um
Presidente da República ou outra autoridade qualquer dizer:
vamos descobrir as causas do problema, vamos trabal1J.ar, fazer I

um planejamento familiar, buscar realmente amenizar esse
quadro.

Nas maternidades, milhares de: crianças estão nascendo,
e a gente diz: vamos aparelhar a polícia; é um problema de
polícia. E a sociedade diz: são criminosos, são bandidos, são ~

pessoas que deviam estar mortas. A pena de morte é discutida,
mas não o problema mais sério, o que leva essas pessoas
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ao banditismo. Ninguém nasce mau. Estamos num laboratório
que produz o marginal, o bandido, e o processo se generaliza.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o tecido social real
mente está com câncer. E precisamos tomar providências.

Apelo ao Presidente da República para que procure de
senvolver uma política não-paternalista, não-clientelista. Gas
ta-se com a mídia milhões e milhões de cruzeiros. Tudo bem,
a mídia é importante, mas vamos fazer urna propaganda de
esclarecimento das pessoas. Só tem um jeito, Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, de estancar esse processo: pela conscien
tização. Ou o Brasil se levanta para combater as causas dos
problemas, ou esses problemas persistirão por décadas.

Tenho falado aqui também da diferença de posiciona
mentos ideológicos. Estão aqui três companheiros represen
tando o Ibama: Deputados Jair Bolsonaro, João Fagundes
e Ruben Bento. Eles compõem o time de porta-vozes do
eu não digo querido, mas preclaro Ministro do Meio Am
biente, Sr. Coutinho Jorge.

A sociedade pregou um avanço, e as comunidades indíge
nas conseguiram a demarcação de suas terras. Alguns, os
caçadores de índios, vêm com a Bíblia nas mãos e urna espada
escondida atrás. Eles acham, Sr. Presidente, que se deve rede
marcar a terra, rediscutir o que já está decidido. O País saldou
uma dívida de 500 anos com os povos indígenas, desde quando
Cabral aqui chegou. Aqui estão os discípulos que vêm da
Comissão.

São posições completamente diferentes, mas esse antago
nismo precisa ser avaliado: uns gritam que é preciso aparelhar
a polícia, fazer e impor a lei; outros acham que o problema
do Brasil é de educação, de esclarecimento. Polícia não resol
ve, Sr. Presidente, muito menos a espada empunhada pelos
perseguidores.

Quero fazer um apelo ao Presidente da República para
que procure estimular o planejamento familiar, atacando o
problema na sua base, trabalhando as suas causas. Já chega
de remendo em roupa velha.

Sr. Presidente, em nome das comunidades indígenas de
Uaçá, deixo aqui o meu protesto contra a atitude do Sr. Minis
tro Coutinho Jorge, porque das pequenas centelhas surgem
os grandes incêndios. Há três parlamentares aqui para tentar
tocar fogo, mas vamos procurar jogar água em cima.

O Sr. Ruben Bento - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Tem V. Ex' a pala
vra pela ordem.

O SR. RUBEN BENTO (Bloco - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de solicitar à Mesa, pela
segunda vez, que determine a retirada do meu nome da lista
dos componentes da Comissão destinada a investigar possíveis
irregularidades no processo de privatização da Vasp. Não faço
parte da Comissão, mas no avulso consta diariamente o meu
nome. Já houve até urna confusão: o jornal Folha de S. Paulo,
numa reportagem, citou meu nome corno membro da CPI
e defensor do Sr. Wagner Canhedo. Não sou membro da
CPI, tampouco defensor do Sr. Wagner Canhedo, que nem
conheço.

Gostaria que a Mesa determinasse a retirada do meu
nome do avulso. Se um dia me tornar membro da Comissão,
realmente dela vou participar ativamente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Deputado Ruben
Bento, a Mesa tornará as providências no sentido de que
seja atendida a solicitação de V. Ex"

Concedo a palavra ao Sr. João Fagundes.

O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta
Casa, com inteira justiça, tem prestado sucessivas homenagens
ao nome honrado e à memória de Ulysses Guimarães.

Com esse mesmo propósito, Sr. Presidente, quero hoje
pedir a transcrição nos Anais da Câmara do voto de pe,ar
formulado pelo Ministro Aldo Fagundes e inserido em Ata
do Superior Tribunal Militar.

A homenagem adquire um colorido especial, conside
rando a proximidade existente entre o autor e o homenageado,
pois o Ministro Aldo Fagundes teve sua atividade política
intimamente ligada à liderança de Ulysses Guimarães, do qual
foi também o braço direito na criação e na direção do PMDB.

Por esta razão, Sr. Presidente, peço a transcrição nos
Anais desta Casa da manifestação de pesar formulada pelo
Ministro Aldo Fagundes, do Superior Tribunal Militar.

Trata-se de matéria que sintetiza de forma magistral a
enorme figura de Ulysses Guimarães, cujo desaparecimento
deixa todos nós, nesta fase difícil da vida nacional, sofrendo
na orfandade de sua liderança.

'"A bandeira do Brasil está a meio mastro e de
luto também estão os brasileiros. Até o clarim soa tris
te, no seu toque de silêncio, em memória de um grande
líder.

Ulysses Guimarães é morto.
Faz algum tempo, na pregação de inadiáveis mu

danças na vida do País, ele sacudiu a nação, popula
rizando estes versos de Fernando Pessoa: '"Navegar
é preciso, viver não é preciso" ...

Sua voz corajosa ecoou nas coxilhas rio-grandenses
e nos sertões nordestinos. Esteve na Amazônia e nas
cordilheiras de Minas. Andou pelas favelas e pelos cam
pos. Esteve nas cidades e nos centros industriais. An
dou pelo Brasil, como luz que orienta a caminhada
de um povo e como esperança que aquece o coração,
na expectativa do futuro.

Mas, sobretudo, ressoou na tribuna, porque a tri
buna parlamentar é a tribuna que o povo levanta para
ouvir os seus escolhidos, nas ruas e nas praças. De
fato, a tribuna foi para Ulysses Guimarães o sonho,
a luta, o amor. Foi a glória e a fé. Foi a própria vida.

Rigorosamente, a palavra foi o seu instrumento
de trabalho. A palavra que ele sabia usar como nin
guém. Nele, mestre consagrado da eloqüência, a pala
vra era, a um só tempo, bela e profunda. Falava às
elites e ao povo, na linguagem que todos entendiam.

Não surpreende, por isso, que, com o passar dos
anos, tenha se tornado o mais antigo Deputado do
Brasil. Em 1947, foi eleito para a Assembléia Legis
lativa de São Paulo c, em 1950, para a Câmara dos
Deputados. Desde então, não interrompeu o mandato
nunca, pois o povo renovou-o consecutivamente, ao
longo de doze Legislaturas, a partir da estadual, ou,
para ser mais exato, 45 anos de representação parla
mentar. .

Nasceu em Rio Claro e era eleito por São Paulo,
mas se fez o mais brasileiro de todos os membros do
Congresso Nacional.
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Presidiu a Cúplara em diversas oportunidades e
engrandeceu a AssembléÍ'a Nacional Constituinte, em
1986. Coube-lhe presidir o ato solene da promulgação
do novo Estatuto Político do Brasil, em 5 de outubro
de 1988. na expressão' de tantas esperanças, na pleni
tude do Estado de Direito, com a ordem democrática.

Do seu vigor, do seu entusiasmo, de sua paixão,
a história parlamentar do Brasil registra um fato origi
naI, um verdadeiro prehicio para a Constituição, onde
ele escreveu:

"Diferentemente das sete Constituiçóes anterio
res, esta começa com o Homem.

Graficamente testemunha a primazia do homem,
que foi escrita para o homem, que o homem é seu
fim e sua esperança. É a Constituição cidadã.

Cidad,10 é o que ganha. come. sabe. mora, pode
se curar.

A Constituição nasce do parto de profunda crise
que abala as instituiçócs e convulsiona a sociedade.

Por isso mobiliza, entre outras, novas forças para
o exercício do Governo e a administração dos impasses.
O Governo sení praticado pelo Executivo e pelo Lcgis
lativo.

Eis a inovação da Constituição de 1988: dividir
competências para vencer dificuldades, contra a ingo
vernabilidade concentrada em um, possibilita a gover
nabilidade de muitos.

É a Constituição coragem."
Senhor Presidente, pronuncio estas palavras com

um toque pessoal de emoção. É que, no meu tempo
de militância politica, fui de Ulysses Guimarães correli
gionário e discípulo. Convivi com ele e servi-o como
assessor, em momento especial de minha vida pública.
O que digo, pois, é fruto de alma e sentimento. É
testemunho público. É lembrança de diálogos e ensina
mentos.

Do seu conceito de política, por exemplo, não
vou me esquecer. pois valia ontem, vale hoje e vale
para sempre:

"Política não é técnica. É a captação do possível,
o recenseamento das circunstâncias, a atrevida semea
dura de conquistas futuras, o consórcio da lógica com
a imaginação. o convênio da razão com a utopia, o
risco de prever para prover. a consciência de que não
é o poder que corrompe o homem. mas é o homem
quem corrompe o poder. É. enfim, a trabalhosa e fasci
nante busca da verdade, pela meditação, pelo estudo,
pela discussão. pela persuasão, pela transigência e pela
resistência. "

Eis assim traçado. Sr. Presidente, um rápido perfil
do notável Político, cuja memória enalteço, neste voto
de pesar.

Administrador de crises e indicador de soluçóes
e rumos, ele se tornou o artífice maior da obra de
'engenharia política que tem sido a construção do Brasil
contemporâneo. Organizado, sabia distribuir bem o
tempo, para produzir, afirmando sempre a supremacia
do trabalho. É ilustrativo este pensamento dele: "Di
zem yue tenho estrela, mas, por segurança, eu a lustro
diariamente, a partir das seis da manhã, para que bri
lhe".

É difícil lamentar a sua perda sem repetir o óbvio.
Mas conforta sentir que, se o Congresso Nacional não

tem mais a sua presença. o seu talento, a sua energia,
a sua voz, o seu gênio criador, o Brasil e os brasileiros
têm o seu exemplo. Seu nome é legenda e sua vida
pública é inspiração.

Rendo minhas sentidas homenagens também, Sr.
Presidente, à memória de sua mulher. solidária na vida
e na morte, Dona Mora, bem como aos seus amigos
e companheiros na tragédia, o eminente Senador Seve
ro Gomes e sua esposa, Dona Henriqueta Marsiaj Go
mes.

São estas, nobres Srs. Ministros, as palavras do
meu pesar. que peço serem transcritas na ata da sessão
de hoje. Um momento de saudade e reflexão. na exalta
ção da memória de um grande brasileiro.

Ulysses Guimarães, homem de Estado, com o no
me definitivamente inscrito na História.

Ulysses Guimarães. um líder que usou o tempo
que lhe foi concedido a serviço do povo, na defesa
dos valores que permanecem: a Justiça e a Liberdade!"

Subscrevo inteiramente as sábias palavras do eminente
Ministro Aldo Fagundes nesta homenagem à memória do
grande líder desaparecido.

O SR. CLOVIS ASSIS (PDT - BA. Sem revlsao do
orador.) - Sr. Presidente. Sr'" e Srs. Deputados, ocupo esta
tribuna hoje para tratar de algumas questões importantes.

Como Vice-Presidente da Comissão Mista de Orçamento
e Fiscalização. quero externar algumas preocupações.

Inicialmente quero dizer que a Comissão passou mais
ou menos 30 dias sem convocar reunião. Após esse período,
foi convocada uma reunião para ontem, mas não estavam
presentes os membros que tanto lutaram para fazer parte
da Comissão. Com isso, mais uma vez, ficaram prejudicadas
votações importantes.

O que nos preocupa é que o Governo anterior, de Fernan
do Collor de Mello. que caiu porque estava em chagas, porque
estava doente, deixou centenas de créditos especiais para se
rem analisados na Comissão de Orçamento. O que ocorreu?
Alguns Deputados. preocupados com a situação, solicitaram
ao Presidente da Comissão que fosse ao Governo pedir a
retirada desses créditos especiais para, depois de uma análise
mais precisa, sem a preocupação da existência de corrupção,
concluirmos se os créditos solicitados pelo Governo anterior
estavam realmente de acordo com as perspectivas do novo
Governo. Infelizmente não conseguimos isso. e os créditos
permanecem.

Chamo a atenção dos partidos de esquerda, que têm
maior obrigação de fiscalizar o Orçamento da União, para
este fato.

Nós, do PDT, não vamos aprovar, na Comissão Mista
de Orçamento, créditos que julgarmos que o Governo anterior
não podia solicitar. Já fincamos a nossa bandeira: só aprova
remos créditos que beneficiem o trabalhador, o servidor públi
co, como os destinados a cestas básicas, a convênios que visem
à melhoria da saúde. etc. Os créditos que visem beneficiar
os que apoiaram o Governo passado, que não respeitou o
Orçamento, não aprovaremos. Deputados do meu partido
apresentaram emendas que foram ignoradas. O Governo pas
sado administrava o Orçamento através de créditos especiais
e suplementares, não respeitando o trabalho dos Deputados
no plenário, a não ser quando os Deputados aprovavam crédi
tos destinados a beneficiar este ou aquele compadre do Go
verno.
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A escolha, para nós, está realmente difícil. O Governo
retirou o Orçamento, a fim de estudá-lo. Vejamos o que virá
de moderno agora.

Sr. Presidente, o PDT não pretende parar o Governo,
como dizem aqueles que querem ahocanhar os créditos como
se fossem donos do dinheiro púhlico. O PDT quer, sim, lisura,
transparência. O PDT não aceita de forma alguma que créditos
especiais do Governo anterior sejam agora votados sem ao
menos terem sido lidos pelos Ministros recentemente empos
sados.

É necessário que o Governo recolha tais créditos, anali
se-os e mande novos, se assim o desejar. porque os que aí
estão são uma vergonha nacional. uma desonra para os Depu
tados, e nós, do PDT, não os aprovaremos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) -Concedo a palavra,
pela ordem, ao Deputado Jair Bolsonaro.

O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, neste
momento gostaria de saudar essa parcela da juventude estu
dantil que, por feliz iniciativa dos seus professores e da direção
de sua escola, nos dão a honra de sua visita. (Palmas.)

Essa atitude nos estimula a lutar cada vez mais por um
Brasil melhor, por um futuro melhor para essas crianças, que
bem o merecem. Meus cumprimentos à diretoria da escola
cujos alunos nos visitam nesta manhã.

A Sra. Maria Luiza FOlltenele - Sr. Presidente, peço
a palavra pela Liderança do PSB, para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Tem V. Ex' a pala
vra, pelo PSB.

A SRA. MARIA LUIZA FONTENELE (PSB - CE. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
esta semana a Comissão de Educação marcou um grande tento
na luta em defesa da educação pública, em defesa de uma
educação voltada para o povo, em defesa da verdadeira demo
cracia do ensino em todos os níveis.

Por 11 votos a la, aquela Comissão determinou que na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Capítulo V, fique
estabelecido que a gestão democrática seja condição neces
sária para o desenvolvimento da educação no País. Portanto,
rompendo o caráter restritivo de que a gestão democrática
se refere apenas às escolas públicas, a Comissão definiu gestão
democrática como condição necessária ao desenvolvimento
da educação em qualquer setor, seja público, privado ou esta
tal, diferença esta que foi estabelecida por um dos nossos
Deputados. Há anos ocorria uma polêmica a respeito na Co
missão de Educação, desde a Legislatura passada. Tentava-se
criar uma dicotomia, como se o princípio educativo na escola
privada pudesse ser outro que não o princípio fundamental,
ou seja, que o aprendizado é uma tarefa de alunos, profes
sores, pais e comunidade. O processo educativo não é apenas
a transmissão do saber pelo professor. Ele implica a partici
pação de toda a comunidade, a livre manifestação de todos,
inclusive na escolha dos dirigentes da escola. Este, aliás, pare
ce ser um dos pontos mais difíceis, porque o setor privado
não aceita a escolha livre, pela comunidade, dos dirigentes
dos seus estabelecimentos de ensino.

Se esta questão vinha arrastando-se há quase 4 anos nesta
Casa, e agora obtivemos a vitória, é porque chegou àquela
Comissão esse movimento que tomou conta das ruas do Brasil,

o que significa fundamentalmente o exercício da cidadania,
a participação, a conscientização dos indivíduos na condição
de sujeitos da História. É impossível haver indivíduos sujeitos
da História sem uma educação com espírito democrático.
Aliás, não só na escola, mas em todos os níveis.

Acredito que a sociedade está exigindo - e as manifes
tações dos jovens de caras pintadas demonstram isso - mu
danças na forma de expressão, mudanças de valores e até
de identidade. Há uma tentativa de se reverter o quadro das
relações estabelecidas nas escolas e também nas famílias. A
idéia de que o diretor e o professor devem definir, mandar,
dar ordens, estabelecer princípios está sendo questionada,
e o mesmo ocorre no âmbito familiar. Os jovens e as crianças
desejam dar suas opiniões, questionar as relações estabele
cidas na sociedade, que está cada vez mais podre.

Essa questão foi claramente exposta ontem por jovens
de uma escola de Brasília, onde estive debatendo a LDB.

Em audiência com o Ministro da Educação, transmiti
a S. Ex~ a preocupação desses estudantes: que os recursos
públicos sejam destinados às escolas públicas; que a gestão
democrática seja um princípio a nortear as ações no Brasil
não só na área da educação.

Registro isto, Sr. Presidente, na certeza de que há necessi
dade de a juventude ir para as ruas novamente. A Comissão
de Educação discutiu apenas o Capítulo V do projeto. Temos
muito ainda a discutir, e a matéria deve ser votada ainda
no presente ano. É impossível que o sucateamento da educa
ção, a cobrança abusiva das mensalidades, o pagamento de
salários aviltantes aos professores e uma série de outras aberra
ções não sejam eliminados do processo educativo brasileiro
através da nova lei, que deve ser votada este ano.

A minha fala hoje, além do sentido de divulgar essa con
quista, tem também o sentido de conclamar a população brasi
leira a fazer um amplo movimento para que esta Casa aprove
a Lei de Diretrizes e Bases e, mais do que isso, ao aprovar
a lei que vai nortear a educação brasileira, o faça dentro
das exigências e das preocupações da comunidade, que quer
uma escola capaz de atender aos interesses dos filhos dos
trabalhadores e de propiciar uma educação que seja transfor
madora e formadora de uma opinião crítica nas crianças e
na juventude brasileiras.

O ~R. PRESIDENTE (João Paulo) - Concedo a palavra
ao Sr. Elio Dalla-Vecchia.

O SR. ÉLIO DALLA·VECCHIA (PDT - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
começo cumprimentando o Sr. Ministro da Justiça pelo retor
no do índio Mário Juruna, único Parlamentar indígena brasi
leiro em 500 anos de resistência desses povos, ao seu emprego,
do qual havia sido anteriormente demitido pelo atual Presi
dente da Funai.

Neste momento em que se renovam as esperanças em
meio a tantas dificuldades para o povo brasileiro, neste con
texto histórico no qual também vivem, as etnias indígenas,
naufragadas na falta de saúde, educação e produção, experi
mentam o pior de seus momentos. Grave é a questão das
terras que deverão ser demarcadas até outubro de 1993, de
acordo com a Constituição (art. 67 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias), e para tal faltam recursOs. São
de suma importância para o País essas demarcações. Só assim
saberemos até onde nós, "não-índios", poderemos chegar com
nossas vontades individuais no que concerne à ocupação física
do território nacional.
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Não questionamos, como alguns que se utilizam do tema
para fins promocionais, a demarcação da reserva dos ianoma
mis. O tamanho da área é aquele já definido há mais de
uma década, quando o indigenista e então Presidente da Funai
interditou cerca de 9 milhões de hectares de terras em favor
desses índios. Depois vieram as dificuldades com as invasões,
a criação das ilhas garimpeiras, as florestas nacionais, tudo
em cima da reserva. Em 19 de abril de 1991, as reservas
garimpeiras foram extintas, com grande participação de indi
genistas da Funai.

A área foi desocupada e presumivelmente demarcada.
Hoje, porém, com algumas denúncias de irregularidades na
demarcação, o fato ainda não está consumado, e aproxima
damente 3 mil garimpeiros já retornaram à área indígena.
~arece que estamos nos anos 1.500.. como conta a História.
E preciso parar com isso.

O que eu quero esclarecer, contudo, é que a maior parte
dos recursos destinados à Funai foram consumidos, com exce
ção de sua folha de pagamento e demais custeios, com os
ianomamis. Os resultados não estão concretizados. E os outros
grupos? Como ficam? São mais de 500 reservas, aproxima
damente 200 povos, e, para muitos, a miséria campeia solta,
colocando-os no rol dos cidadãos mais desprotegidos deste
País. Onde estão as lideranças indígenas que antes ocupavam
seus espaços políticos na interação com a sociedade não indíge
na? Onde estão os indigenistas há tantos anos envolvidos com
esta causa? Onde está a prometida assistência aos índios?

Tenho recebido inúmeras reclamações dos índios, cujas
comunidades me ajudaram no sentido de que eu chegasse
a esta Casa. Dizem eles estarem vivendo uma crise sem prece
dentes. Uma crise não só de recursos, mas de atitudes que
acabam comprometendo o conjunto. Nesse sentido, pagou
caro a Funai a reestruturação implantada no órgão por livre
iniciativa, respaldada pelo Governo Collor. Pergunta-se:
quem paga o preço?

A Funai foi centralizada em BrasJ1ia, concentrando dema
siadamente o poder, e as Superintendências Regionais foram
extintas, caindo para o nível de administrações regionais, toda
via, sem finalidade, porque não há índios a elas subordinados
para serem assistidos. '

Os funcionários dessas unidades permanecem ociosos,
desde o início do ano, e a manutenção dessas organizações
específicas fica por conta do Erário. Dever-se-ia, de pronto,
ter dado destino àquelas estruturas. Quem é o responsável?
O atual Presidente da Funai, mais ninguém.

Bem disse o Procurador da República do Estado do Mato
Grosso, em setembro último, a respeito do roubo de man
deiras em terras indígenas em troca de recursos para as comu
nidadescarentes, com influência do narcotráfico entre elas:

..... reflexo este mais grave, quando se vê e se
constata que a Funai, hoje, após a reforma adminis
trativa implantàda, está simplesmente à deriva, ou mes
mo naufragada, vez que o Executivo não possui nenhu
ma política indigenista a respeito."

E continua o Sr. Procurador da República:

"Ademais disso, impõe-se urgentemente a reestru
turação da Funai, que está acéfala, desconectada, ante
a completa ausência de política indigenista governa
mental para o setor."

Todos sabiam, à época, inclusive o Sr. Presidente da
Funai, que não cabia fazer naquele momento a reestruturação

do órgão, pois seria cercada de insucessos, sem dispor de
orçamento para tal finalidade.

No meu Estado, o Paraná, Deputados Estaduais subscre
vem documento dirigido ao atual Presidente da Funai, solici
tando a manutenção da divisão de assuntos fundiários do órgão
no Sul-Sudeste do Brasil, devido ao fato de ainda existirem
muitos problemas de terras a serem resolvidos. Especifica
mente no Paraná há o litígio da Reserva da Mangueirinha,
as ações na Justiça, com 5 familiares de colonos na área indíge
na Pinhalzinho, a questão da área indígena de Ocoí com a
Itaipu Binacional, com constantes tentativas de invasões, que
exigem fiscalização e vigilância contínua. Assim mesmo, a
Superintendência Executiva Regional de Curitiba foi extinta.

Nesta hora, concluímos que para a Funai são necessários
recursos, que a ela foram delegadas a proteção oficial e a
assistência ao índio brasileiro e que, portanto, é sua a coorde
nação de todas as atitudes nesse campo; que são n~cessárias

mudanças na Funai, na busca de um indigenismo mais mo
derno e compatível com o comportamento atual das comuni
dades indígenas. Mas também e muito mais é preciso que
o Presidente da instituição tenha visão da questão específica
sem perder a noção do conjunto, para o que se exige mais
preparo do que aquele a que estamos assistindo.

O pronunciamento que faço se deve ao compromisso que
tenho com as comunidades nativas de meu Estado, principal
mente com a reserva indígena do Guarapuava, de quem sou
representante nesta Casa, e caracteriza uma realidade que,
a pedido de lideranças indígenas, necessita ser imediatamente
mudada. Nossos índios representam uma força viva e a primei
ra da Nação brasileira e precisam ser respeitados como tal.

Sr. Presidente, estamos aqui como representantes das
comunidades indígenas do Sul do Brasil, para que a Presi
dência da Funai tome as devidas providências e adote uma
política efetivamente indigenista, para que solucionemos defi
nitivamente esses problemas.

O SR. RUBEM BENTO (Bloco - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, queremos trazer hoje a esta Casa
alguns conceitos de política indigenista que, no nosso enten
der, devem ser adotados no País.

Temos lido nos jornais que as autoridades estão se voltan
do para a complementação da demarcação das reservas indíge
nas, como determina a Constituição Federal. Como represen
tante de Roraima, um dos Estados onde não se concretizou
ainda a demarcação das terras dos índios, faço um apelo ao
Governo Federal para que providencie o mais rápido possível
a demarcação daquelas reservas, a fim de que possamos, jun
tos, trabalhar. Queremos apenas que as autoridades exami
nem com mais clareza e firmeza a extensão dessas áreas e
sua influência nos Estados onde serão localizadas.

Quero, mais uma vez, deixar registrado o meu protesto
contra o exagero da demarcação da reserva janomami em
meu Estado e leio, para que conste dos Anais desta Casa,
manifesto assinado pelo Pastor Silas de Lima, Missionário
da Missão Novas Tribos do Brasil, uma organização que vem
trabalhando entre os índios e procurando preservar a sua cultu
ra, ajudando-os na manutenção das suas tradições, da sua
língua e dando-lhes atendimento todo especial, principalmente
a oportunidade de escolherem o que desejam.

MANIFESTO SOBRE LEGISLAÇÃO
E POLÍTICA INDlGENISTA

Reconheço que é uma tarefa complexa a de formu
lar leis que sejam ideiais para o índio no Brasil.
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A grande heterogeneidade das tribos brasileiras,
a falta de p~rt~-vozes qu,:, sintetizem fielmente as aspi
raçoes dos mdlOs, a mampulação de índios não politi
zados como "porta-vozes" do seu povo e as barreiras
lingüísticas e culturais são alguns fatores que dificultam
esta tarefa.

Urge reformular a Lei n? 6.001 adequando-a à nova
Constituição e à realidade atual do índio e do Brasil
É apreciável que esteja sendo providenciado isto. .

Preocupa-me, porém, o fato de que a liderança
atual da FUNAI tem uma forte postura antiintegra
cionista, com atitudes muito críticas e até radicais con
tra o atendimento oferecido aos índios, principalmente
pelos missionários.

Isso, aliado à enorme falta de informações reais
sobre a situação indígena, pode favorecer a elaboração
e o sancionamento de leis que venham a prejudicar
as comunidades indígenas tão sofridas.

Com o pequeno conhecimento da causa indígena
que tenho e interessado no bem-estar do índio, ouso
fazer estas considerações:

I - O que pensam os índios?

Mesmo sendo difícil, na prática, reunir as informa
ções sobre o que os índios pensam, e que nem todos
os grupos indígenas têm conhecimento suficiente para
opinar sobre leis, será que não seria razoável sondar
um pouco o que pensam, antes de fazer leis para eles?

Levando em conta o pensamento de tentar isolar
o índio, deixando-o com sua cultura intocável e inalte
rável - o que à primeira vista parece um alto zelo
preservacionista - será que o índio quer isto para si
e sua posteridade?

Será que o índio deseja ficar à parte do desenvol
vimento tecnológico que todos procuram? Deseja real
mente o índio perpetuar-se no obscurantismo?

Será que se fosse possível fazer um plebiscito entre
os índios eles iriam escolher a segregação - o isola
mento - ou a agregação, possibilitando-lhes uma inte
gração paulatina e sustentável?

No que temos visto por aí, não é a "cultura de
fora" correndo atrás, procurando adeptos entre os ín
dios, mas sim o índio pouco a pouco ir adotando coisas
da cultura de fora para si-éo processo da aculturação.

Um antropólogo chegou entre os Ayoreu na Bolí
via e estava lastimando a mudança de vida ocorrida
entre eles. "Puxa!" - dizia - "Que pena que vocês
mudaram de vida. Vocês eram nômades e era tão boni
to andarem pelas matas; agora vivem sedentários aí... "
E o índio interrompeu-o dizendo: "Você sente pena
por isso? Ora, hoje nós vivemos muito melhor. Vivía
mos fugindo de outros, passando fome, sofrendo, doen
tes, magros. Hoje nossa população cresceu, vivemos
em paz, sem medo, jamais quero voltar ao que era
antes... "

Existe o período de se dizer: "O índio deve ser
assim e assim. Isto é melhor para ele". Sem lhe pergun
tar: "Como é que você quer ser?"

O índio não é um infantil ou mais um irracional
sem escolha própria.

11 - Deturpação da História

É comum os defensores do segregacionismo exage
rarem alguns fatos e oferecerem a seguinte tese: "O
índio tem sido vítima de etnocídio, "deculturação" e
desestruturação sócio-cultural. Vejam que no Brasil
havia milhões de índios e hoje se tem cerca de 300
mil índios. "É preciso isolar o índio como uma forma
de preservá-lo". Esta é a tese e a proposta.

Mas será que é isso mesmo? Se havia tantos índios
e, só temos poucos, onde estão os outros? Será que
foram vítimas de genocídio? Não. Não houve genocídio
assim.

Pensamos um pouco: Quem somos nós, os
150.000.000 de brasileiros atuais?

Ora, a população brasileira é pluriétnica. A misci
genação das raças é fato histórico. Nossas raízes são
euro-afro-indígenas.

O, termos mulato, mameluco e cafuso não foram
criados para designar casos raros; eles marcaram e ain
da marcam a formação de nossa gente.

Sinto-me honrado em dizer que uma de minhas
tetravós era índia.

Mesmo que quiséssemos negar isso, nossa herança
cultural é um forte atestado de nossas origens. Basta,
por exemplo, comparar a língua portuguesa de Portugal
e a do Brasil; nosso vernáculo está marcado de vocá
bulos indígenas. Se analisarmos os nomes de locali
dades e municípios brasileiros grande parte são indí
genas.

A gnnde São Paulo, por exemplo, traz as marcas
da história da sua origem; muitos bairros ali têm nomes
indígenas. A etimologia de Anhangabaú traduz "rio
dos malefícios do diabo".

Ainda é válido questionar a eficência do isola
mento. Será que ele garante a sobrevivência e o cresci
mento vegetativo de um grupo? É duvidoso. Um cuida
doso estudo histórico dos dados demográficos prova
que geralmente não. Estes dados das tribos mostram
geralmente um abalo demográfico e este quadro é re
vertido para crescimento, com a assistência e o relacio
namento ínter-étnico.

111 - Etnocídio ou Aculturação?

Há uma excessiva preocupação com a "cultura".
Alega-se que a política integracionista e principalmente
a assistência missionária são fatores etnocidas isto é
abalam e destroem a cultura dos índios, e que a'cultur~
deles jamais deveria mudar.

Seria interessente ponderar se mesmo um grupo
isolado e arredio sempre permaneceria com a mesma
cultura.

Já por definição sabe-se que a cultura é dinâmica
e não estática. Cultura é o conjunto de fatores que
forma a maneira de ser e viver de um grupo e jamais
um padrão fixo, obrigatório e imutável.

Esse processo que querem definir pelo neologismo
"deculturação" é, na realidade, aculturação. Acultu
ração é a "influência recíproca dos elementos culturais
entre grupos de indivíduos". Foi isso que ocorreu e
ocorre no Brasil até hoje.

As culturas estão se conformando às novas situa
ções, e isso é uma resposta positiva do homem ao meio
onde vive.
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Os grupos tribais fazem aculturação com seus vizi
nhos e também como o homem branco.

Posso dizer que meu conhecimento de vida foi
enriquecido com a convivência com os índios. Assimilei
muito do deles e creio que lhes transmiti do meu tam
bém.

A aculturação lenta, sem imposições, coações ou
predomínio é um caminho viável para o índio.

Se Pedro Alvares Cabral ao desembarcar na Bahia
tivesse dito aos índios: "Desculpem, devo voltar para
a Europa e não incomodá-los mais ou será que vocês
gostariam que eu trouxesse meus patrícios e vocês fa
riam aculturação com eles, e formariam o Brasil de
1992"? Qual teria sido a resposta?

IV - Dá para "estacionar" uma Cultura?

Estão quase que "sacralizando" a cultura e dizen
do que ela é imexível. Se ela foi mudada, alguém foi
culpado pela mudança. A proposta é que o índio está
em função da cultura e não a cultura em função do
índio.

No que tenho visto, quanto mais exótico ou extra
vagante o fato cultural, mais status ele ganha de certos
preservacionistas. Assim elaboram-se teses e teoremes
para explicar a achar fundamentos nos hábitos, até
nos mais grotescos. Assim defende-se por aí o infanti
cídio, a escravidão da mulher, o vício, a vingança, as
deformações físicas, que, em certos casos, são mutila;
ções etc., com especulações teóricas e fantasiosas. E
o culto, à cultura. em detrimento do homem que a
possui·

E claro que há motivos para se estabelecer certo
hábito cultural. Dizer, porém, que aquilo não pode
mudar é reprimir a liberdade, tanto quanto forçar al
guém a mudar sua conduta.

Acho tão bom que a cultura dos povos tenha muda
do. Se não devíamos crer até hoje que a Terra é uma
plataforma em forma de disco, que nosso sistema solar
é geocêntrico e em tantas coisas mais nas quais creram
nossos antepassados ...

Quando chamamos nossa galáxia de Via Láctea,
não é por crermos na cultura helenística que explicava
a cosmogonia da mesma como sendo uma cabra enorme
and;mdo e gotejando leite, e cada gota formando uma
estrela... Esta é a origem do nome Via Láctea - cami
nho de leite.

Cultura não pode ser estática. Cultura existe por
causa do homem e não o homem por causa da cultura.
Cultura é transitória.

O que é que muda a cultura? Será que o contato
com o branco é responsável por todas as mudanças?

Não. Já mencionamos que a cultura em si é dinâ
mica e que a aculturação é feita em contatos intra e
extra-étnicos com qualquer outro grupo.

Quero mencionar um fato observado na aldeia
Ytuwasu, em 1990.

A comunidade hospedava seus parentes Waiãpi
que tinham vindo da Guiana Francesa visitá-los. Certo
dia uma visitante limpava uma caça no rio. Isto causou
enorme espanto em todos, era a violação de um dos
maiores tabus culturais do grupo local. Todos comen
tavam admirados e a índia mais idosa local não se conte
ve. Foi conversar com a visitante, que tranqüilamente

limpava o animal no rio e deixa o sangue ser levado
pela água. Veja o diálogo:

Hospedeira: "Escuta, por que você está fazendo
assim, limpando a caça aí no rio?"

Visitante: "Ora, para mim é normal fazer isto!"
H: "Você faz sempre assim lá em Oiapoque?"
V: "Sim, fazemos assim."
H: "Então você é pajé?"
V: "Não. Não sou pajé."
H: "Mas então você sempre sofre tonturas e dor

de cabeça após fazer isso?"
V: "Não, nunca senti nada. "
H: "Ah, não é possível! Será que em Oiapoque

é diferente? Aqui você vai sentir-se mal..."
V: "Será? Não sei por que ... "
Realmente nada de anormal lhe aconteceu nos

dias seguintes.
Creio que na mente do pessoal ficaram muitas

dúvidas a respeito do tabu que observavam com tanto
zelo. Abriu-se para eles a possibilidade de mudar. Foi
algum branco que fez isso? Não. Foi uma índia da
mesma tribo.

Ora, se todas as culturas mudam, por que só os
índios não podem mudar? Aliás é pura utopia o ideal
de isolar o índio para proteger ou preservar a sua cultu
ra de mudanças.

V - Protecionismo ou Paternalismo Padrasto?

A proposta de isolar o índio em seu mundo e cultu
ra vem com a aparência de protecionismo, mas será
que realmente é proteção?

Será que consideraríamos "proteção" se o Go
verno brasileiro determinasse, por exemplo: "Não va
mos adotar a informática; ela não é parte da cultura
brasileira, ela viria mudar a nossa cultura, é uma impo
sição de fora ... " Teria sentido?

Ora, iríamos protestar dizendo que isso seria uma
mentalidade retrógrada, não é?

Assim vejo o segregacionismo não como "prote
ção" ao índio, mas, quem sabe, como manipulação
e politicagem que encobre interesses mesquinhos....

Alguns antropólogos consideram um verdadeIro
paraíso a vida do índio no recesso das matas, seus
exóticos costumes etc. Gostariam de presevar esse "pa
raíso", quem sabe, permaentemente, ou pelo menos
até concluírem seus tratados acadêmicos sobre a cultura
em foco. Certamente nem todos eles pensam assim.

De fato há muita coisa bela na vida do índio na
mata, mas há muita coisa triste também.

O índio não é um espécime que faz parte de uma
ecologia ameaçada. Jamais! Ele é um ser humano igual
zinho ao branco e, em alguns aspectos, até superior.

Nem sempre ele pensa da sua vida como o paraíso
que certos antropólogos apregoam... Muitas vezes sen
te necessidade de mudança, outras vezes não. O segre
gacionismo é injusto porque tira-lhe a possibilidade
de escolha.

VI - É justo fazer do índio vítima de preconceitos
ideológicos?

O que ocorre é um forte preconceito ideológico
de antropólogos contra o trabalho assistencial das mis
sões.
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Eles até admitem que as missões prestam um bom
trabalho de assistência social, mas criticam a assistência
~spirit~âl que ,as missões, principalmente as evangé
lIcas, tem procurlldo fazer. Sem conhecimento de cau
sa, acham que as missões fazem um trabalho de coação
e imposição religiosa sobre o índio.

Sua crítica é que as missões desrespeitam os valo
res do índio e os suplantam com uma "nova religião".

Ora, isso é crítica infundada, pois tal tipo de impo
sição seria até descrédito para o trabalho que as missões
tencionam realizar.

Na realidade as missões vêem o índio como todos
os seres humanos, com necessidades espirituais e ofere
cem-lhe uma nova opção para suprir estas necessidades.

A assistência é visando todas as necessidades: físi~

cas (saúde, desenvolvimento comunitário), acadêmicas
(educação bilíngüe etc.) e espirituais (tradução da Bí
blia como uma alternativa para orientação espiritual).

Não há coação. Há trabalhos de muitas décadas
sendo realizados com poucas respostas à mensagem
bíblica. Se as missões manipulassem ou coagissem os
índios, certamente não seria assim. A resposta deve
ser espontânea e natural.

Já confrontei antropólogos e lhes pedi que, se de
fato o trabalho missionário é tão nocivo como querem
dizer, que elaborassem informações de casos onde isso
acont.eceu. ~u dis~e: "~presentem-me provas de que
o ensmo bíblIco fOI nOCIVO para alguma comunidade".
Até hoje não recebi estas informações...

Minha experiência pessoal é que principalmente
alguns antropólogos estrangeiros são mais radicais e
i~to, devo confessar, mexe com meu sentimento patrió
tICO. Pessoas que não têm índios nos seus países chega
rem querendo impor como devemos tratar nossos ir
mãos indígenas... E como imposições externas sobre
como o Brasil deve agir com a floresta amazônica...

Para traduzir a Bíblia os missionários analisam e
es~~dam pro.fundamente a língua e a cultura do grupo.
AlIas, o maIOr volume de pesquisas lingüísticas feito
aqui no Brasil tem sido feito por missionários.

Contudo, como a direção da Funai está bem "an
tropolizada", estão tentando deturpar o trabalho das
missões e impedir a continuação do mesmo.

Sei de fatos em que a comunidade indígena sofreu
prejuízos reais - inclusive com a perda de vidas huma
n~s -:- e~.conseqüência do preconceito ideológico anti
mISSIonano.

E interessante que o preconceito é diretamente
contra a assistência espiritual, mas é apresentado em
nome de preservação da cultura.
. Tenho observado, porém, antropólogos que enfa

tIzam ta~t~ a pres~rv~ção cultural introduzirem grava
dores, radIOs e ate vIdeos nas aldeias defenderem o
ensino em português para grupos em su~maioria mono
lí~gües, estimularem o serviço de garimpo para os ín
dIOS etc. Será que nada disso afeta a cultura?

. Biblic~I?ente sabemos a razão desta oposição ao
~n~m~ espmtual, mas as razões que alegam são injusti
ficaveIS pela sua própria conduta entre os índios.

Até quando o índio vai ser vítima de puro precon
ceito ideológico?

A reformulação da Lei n9 6.001 tem como um
dos objetivos obstar a atuação das missões.

As missões fazem um trabalho altruísta, sem ne
nhum ônus para o governo. Já foram alvos de investi
gações da Polícia Federal, CPI do Congresso Nacional
e provou-se a falsidade das denúncias de espionagem,
mmeração etc.

Agora estão sob uma guerra ideológica, e a vítima
é o índio.

AteS quando?

VII - Não seria viável uma política de integração paula
tina e sustentável?

De tudo que tenho observado, creio que o caminho
mais viável para o índio é uma política de integração
paulatina.

Creio que tal política deveria permitir ao índio
dizer:

Não a um colonialismo dominador;
Não a um capitalismo desumano e frio (capitalismo

selvagem);
Não a um falso protecionismo ineficiente e injusto;
Não ao predomínio e imposição estrangeiras para

ele, quer sejam ideológicas, sociais ou econômicas;
Não à imposição de uma escala de valores extra-

étnica.
E por outro lado dizer:
Sim a novas oportunidades e opções de vida;
Sim à lilterdade;
Sim à dignidade da pessoa humana;
Sim à cidadania e à emancipação;
Sim à aculturação;
Sim a um intercâmbio inter-étnico que lhe propor

c~one benefícios .reais e relevantes do seu ponto de
VIsta.

Como me disse um conceituado cacique, Sr. Ge
raldo Lod, em Oiapoque:

"Essas pessoas (antropólogos) vivem querendo
que voltemos a ser como eram nossos antepassados.
Por que elas também não vivem como seus antepas
sados? Que vão elas andar nuas, viver em choças, usar
machados de pedra como querem sugerir prá nós!

Pensam que somos irracionais, que não sabemos
escol~er o que achamos melhor?"

E hora de tratar o índio com um mínimo de respei
to e dignidade!

o SR. LOURIVAL FREITAS (PT - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna. como tenho
feito nos últimos dias, para reclamar e até expressar o senti
mento de revolta e de indignação do povo do meu Estado
com relação à falta de energia elétrica. Enquanto não tivermos
resolvido este problema, o meu assunto não pode ser outro.
Virei aqui todos os dias para expressar exatamente o senti
mento de indignação e revolta do povo e, acima de tudo,
denunciar o descaso, o desmando e a irresponsabilidade dos
governantes, que não foram sensíveis ao planejamento e ao
investimento necessários que deveriam ter sido feitos há dez
anos, deixando o Amapá sem perspectivas de futuro .

Um. Estado que não tem geração de energia elétrica,
Sr. PreSIdente, não pode almejar dias melhores para os seus
filhos. A indústria, o comércio, as escolas, os hospitais, hoje,
no Estado do Amapá, estão totalmente paralisados. Sabe-se
que temos apenas nove horas por dia de energia na capital
do Estado e nas outras cidades médias do interior.
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S,r. Presidente, é uma situação insustentável, fruto da
grande irresponsabilidade dos governantes passados - e nesse
sentido faço um alerta ao Senador José Sarney, que, durante
a campanha, dizia no Amapá que teria resolvido o problema,
mas foi principalmente 'na sua gestão, quando detinha o co
mando da Eletronorte, que se deixou de fazer os investimentos
que a própria companhia de eletricidade apontava como neces
sários.

Já se previa, há dez anos, o que está ocorrendo hoje
no Estado do Amapá, e nenhum investimento foi feito. Primei
ro tivemos o Governador Barcelos, nomeado pela ditadura
militar, que permaneceu no governo por seis anos; depois
tivemos o Senador José Sarney como Presidente da República,
e nenhum dos dois olhou para a Eletronorte, que estava sob
o seu domínio. Relatórios mensais e anuais apontavam a ne
cessidade urgente de se fazer inv~stimentos, de se construir
pequenas hidrelétricas, já previstas, no interior, e de se am
pliar a capacidade de geração da Hidrelétrica do Paredão.
Nada disso foi feito. Durante a campanha, travou-se uma
verdadeira luta entre o Governador Barcelos e o Senador
Sarney, com o objetivo de mostrarem à população que os
dois seriam o pai da criança e que estariam dispostos a resolver
a grave situação de abastecimento de energia e água no Estado
do Amapá, quando foram, na verdade, os principais, talvez
os únicos, responsáveis pela situação em que vive o nosso
povo.

Sr. Presidente, ontem já houve manifestação da popu
lação do Estado, na capital principalmente, e o final da história
é imprevisível, devido à revolta da população diante dos fatos.
A paciência de nosso povo já chegou ao limite, ele não suporta
mais esse estado de coisa. Esta Casa não deve surpreender-se
se fatos graves ocorrerem naquele Estado. O Governador,
que agora acionou a polícia para reprimir as manifestações,
pode estar dOando sua contribuição definitiva para que a situa
ção fique ainda pior. Além da falta de água e de energia
elétrica, existe agora a violência da polícia contra a população.
E a população não vai tolerar nenhum tipo de violência. Sua
tendência é invadir o Palácio do Governo e expulsar aqueles
irresponsáveis, derrotados na eleição passada, que ainda tei
mam em afrontar, amedrontar e violentar a população do
Estado. '

No momento em que se vai discutir o Orçamento, digo
à Casa, principalmente aos Deputados que sempre defendem
o envio de verbas para os seus Estados e afirmam que as
verbas vultosas que vão para o Norte e para o Nordeste são
desviadas, que realmente não há uma verdadeira fiscalização
quanto aos recursos que o Governo Federal aplica nas regiões
Norte e Nordeste. Mas a população que lá vive não pode
padecer pelos pecados dos corruptos que se apoderaram da
qlJ,'~le dinheiro e não beneficiaram a população.

,. Trago aqui o clamor do povo amapaense, para que o
Congresso Nacional seja sensível ao seu apelo e para que
o Governo, que tem a iniciativa de mandar, providencie inves
timentos na área de energia elétrica na Região Norte, princi
palmente no Estado do Amapá.

Faço parte da Comissão de Orçamento e não aceitarei
qualquer tentativa de discriminação dos investimentos neces
sários para que o povo tenha melhores condições de vida
e alguma perspectiva de futuro.

Os Parlamentares do Sul e do Sudeste sempre reclamam
que vai muito dinheiro para o Norte e para o Nordeste, mas
não podemos esquecer a grande dívida externa contraída com
investimentos, pesados nos Estados do Sul e do Sudeste. Não

sou contra esses investimentos, mas não aceito a discrimi
nação. A dívida externa, hoje, é o gninde mal deste País.
E no Amapá e na maioria dos Estados não foi investido um
centavo de dólar. Os investimentos foram feitos principal
mente nas grandes regiões que têm maior população. Mas
não devemos esquecer que nós, que moramos no Norte do
País, também somos brasileiros, merecemos ser atendidos em
nossas reivindicações, para que tenhamos o desenvolvimento
necessário, aJim de que de lá não saiam os últimos brasileiros
que resistem bravamente e se mantêm na região sofrendo
todos os males, enfrentando todas as dificuldades.

o SR, PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão de
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, os últimos
acontecimentos levam-nos a pensar um pouco sobre as pers
pectivas do nosso País neste próximo período. Ainda que
a tônica da discussão do afastamento do Presidente da Repú
blica não tenha sido política, mas, sim, de natureza moral
(estivemos mais para a reforma protestante do que para a
reação termidoriana, a despolitização da discussão do im
peachment e a sobremoralização dessa discussão com relação
ao seu significado para o nosso País e para a América Latina
pode dar a idéia de que essa substituição significa a possibi
lid~de da manutenção do estado de coisas, que é a matriz
que produziu o fenômeno que o Congresso Nacional extirpou
parcialmente e deverá consolidar na votação do Senado. O
que quero dizer é que não há nenhuma discussão de impeach
ment ou de substituição de um Presidente da República, como
o Presidente brasileiro substituído, que possa ficar, num País
como o nosso, situado neste Continente, somente no plano
moral, no plano da ética ou no plano da despolitização da
discussão substantiva.

A matriz da imoralidade, da falta de ética, do comporta
mento desviante, delinqüe"ncial do homem público brasileiro
é a forma como se articulam e de organizam os interesses
consolidados nos partidos políticos e nas legendas brasileiras,
convalidada por um sistema eleitoral por todos os aspectos
superado, um sistema eleitoral que não consegue refletir de
maneira clara a forma como o eleitor se relaciona com o
eleito, permitindo esse divórcio, essa separação entre a vonta
de do eleitor e, depois, o comportamento do eleito. Se não
tivermos a capacidade de superar isto, será difícil imaginar
que o Brasil possa sair dessa crise. Sai provisoriamente, num
Governo provisório. Em 1994, teremos outro Governo que
irá adiar provisoriamente os problemas brasileiros. Para isso,
são necessárias duas soluções que estão dentro de um processo
mais geral de reforma estrutural do Estado brasileiro. Uma
delas é que o País tem que começar a pensar na profissio
nalização e na permanência dos funcionários do Estado, se
quisermos implantar no País o sistema parlamentarista. Sou
parlamentarista, mas não acredito nesse sistema sem a idéia
da profissionalização dos funcionários do Estado, para que
possamos sobreviver às crises. Só assim iremos italianizar a
crise brasileira.

O Estado vai-se tornando quase que desnecessário, 'como
é na Itália, porque o corpo de funcionários' do Estado funciona
de maneira eficiente, independente da incompetência e da
bagunça do Governo, porque todo governo é incompetente
e bagunçado. Essa é a regra, na política. Querer colocar ordem
unida na sociedade civil não dá certo. Se desse certo, a socie
dade seria tirânica, e os regimes monoclassistas, unissexuais,
de natureza impositiva, militares, teriam predoninância sobre
os regimes de natureza deomocrática.
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Não se deve ter mlJit~ ilusão com o governo, mas com
a organização autônoma da sociedade. Para issQ, o segundo
ponto importante é imagina; a possibilidade de o Brasil ter,
um dia, continuidade administrativa,' ou sejam o que um go
verno faz não deve ser interrompido por um outro, pelo fato
de aquele governo que entra não ser o titular da idéia, não
ter iniciado o processo' àdrilinistrativo. Acontinuidade admi
nistrativa é uma das principais características da democracia,
porque o sistema eleitoral é aquele onde a desconfiança se
realiza de maneira periódica sobre os eleitos. De quatro em
quatro anos, o Deputado é submetido à desconfiança popular,
e o povo deposita ou não a sua confiança naquele processo
democrático. A administração pública tem que ter continui
dade pela confiança que deve ser a regra, assim como a descon
fiança tem que ser a regra na política.

Para implantarmos o sistema parlamentarista, nós, do
grupo pró-parlamentarismo, estamos nos preparando, porque
faltam seis meses para o plebiscito no Brasil. No dia 21 de
abril faremos a nossa opção pelo parlamentarismo. O Con
gresso Nacional já sabe, pela simples leitura do avulso que
está sobre a bancada dos Parlamentares nesta sexta-feira 
,é terrível permanecer em Brasília no fim de semana - que
foram constituídas duas comissões especiais: uma para apre
ciar a legislação eleitoral partidária, a inelegibilidade, a Lei
Orgânica dos Partidos Políticos, o Código Eleitoral e o sistema
eleitoral e uma outra para apreciar a Emenda Constitucional
n9 24, que propõe eleiçãodistrital municipal mista nos municí
pios com mais de mil eleitores.

SI. Presidente, temos que atacar o sistema eleitoral, ade
quá-lo à modernidade brasileira, enfrentar a matriz dos gran
des probelams que temos hoje na política. A reforma fiscal
é importante. Abro um parênteses para dizer que mais impor
tante que a reforma fiscal é a reforma eleitoral e partidária.
Vejam V. Ex~ que temos só aqui no Congresso Nacional
o PFL, PRN, o PSC, o PMDB, o PDS, o PDT, o PSDB,
o PT, o PTB, PDC, o PTR, o PL, o PSB, o PST, o PCdoB,
o PRS, o PPS, o PV, o PTR, o PSD e os "SP", que são
os sem partidos. Na sociedade temos mais 15 ou 17 partidos,
totalizando quase quarenta partidos. Há aqueles que dizem
que na Espanha existem 50 partidos. Tenho muita simpatia
pela Espanha... Aliás, sugiro àqueles que estão ouvindo o
meu pronunciamento pela Casa que assistam ao filme de Pedro
Almodovar, "De Salto Alto", em exibição em Brasília e no
Brasil, que é uma visão muito interessante da alma espanhola
e btina em geral. Trata-se de um Bergman de alma latina,
sem a sofisticação deste, é claro, segundo penso. Permitam-se.
fazer uma crítica cinematográfica menos competente, para
perceber mais as agruras da alma latina ou dos cidadãos da
nossa região do que a aparente não sofisticação, a secura

.e o kitsch de Pedro Almodovar. Observem que ele tem nas
múlheres uma visão positiva e agradável, enquanto nos ho
mens uma imagem negativa e terrível. As instituições latinas
são f!lndamentalmente masculinizadas. O poder é masculino,
é inipositivo, é autoritário. A visão do poder político é mascu
lina, A sociedade latino-americana é a mais absurdamente
impositiva. Para melhor avaliar isto basta associarmos o produ
to interno bruto da América Latina com suas condições de
renda.

O caráter impositivo da alma latina e sua visão masculi
nizada do poder não tem nos servido no ponto de vista político,
comercial, social ou comportamental.

Dizer-se que na Espanha existem 50 partidos polícos não
~os interessa, porque a forma como aquele País dirigiu sua ..

transição e seu pacto social foi completamente diferente da
nossa. Se o Brasil conduzir-se da mesma forma, então será
possível defender a existência de 50 partidos políticos. Mas
se o Brasil insistir em não enfrentar o problema dos partidos
políticos no que diz respeito à não-reprentatividade deles no
sistema eleitoral, não teremos condições de usar o exemplo
da Espanha para justificar a existência de muitos partidos
políticos.

Este dado leva-nos, ainda que num momento importante
para a representação parlamentar no Brasil, a refletir sobre
a necessidade da mudança da legislação partidária e eleitoral.

SI. Presidente, desde a Constituinte tenho defendido a
possibilidade de introduzirmos ne sistema eleitoral brasileiro
forma diferenciada de representação, porque vivemos numa
federação. Somos federalista e vamos continuar federalistas.
Não tem sentido, pelo trauma.provocado na República Velha,
imaginar a possibilidade de termos partidos regionais. Acho
um preconceito contra a República Velha a historicidade da
forma de emersão de lideranças locais e um preconceito contra
a possibilidade de futuro, que é a constituição de partidos
regionais.. E o que seria dos partidos regionais se não tivésse
mos a possibilidade de emersão de lideranças locais, munici
pais, regionais? Sem e.ssas os partidos não conseguirão entrar
no sistema nacional. E extremamente claro e concreto obser
var que existem partidos que tentam há muito tempo entrar
no sistema nacional. Só aparecem no sistema nacional através
de coligação proporcional. Isso a Europa fez e modificou há
SO anos. No Brasil, evidentemente, essas coisas custam a che
gar porque não há estudos, porque os partidos não têm condi
ções de entender esse tipo de processo. Mas quero crer, SI.
Presidente, que, ao enfrentar nestas duas Comissões essa dis
cussão, para o próximo ano teremos no Brasil representações
regionais e nacionais. Nas regiões não se disputa o poder:
ele é disputado no plano nacional, com reflexos na política
local.

Durante o discurso do Sr. Paulo Delgado, o Sr.
João Paulo, 49 Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Clóvis Assis,
§ 29 artigo 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Clóvis Assis) - Concedo a palavra
ao SI. Alceste Almeida.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PTB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
situada no extremo Norte do Brasil, a pouquíssima distância
da fronteira com a Guiana e com a Venezuela, Boa Vista,
sede administrativa e política do Estado de Roraima, é a
única capital brasileira que não é ligada asfalticamente ao
resto do Brasil.

Tal condição tem recaído negativamente não somente
sobre a cidade e o Estado quanto ao seu desenvolvimento,
que, ainda que progressivo, poderia ser maior caso tivesse
uma ligação rodoviária adequada com o resto do Brasil ou
com essas duas nações fronteiras, mas também, e sobretudo,
recai negativamente sobre a condição de vida do habitante
de Roraima.

Essa falta de asfaltamento rodoviário encarece sobrema
neira o custo de vida do nosso povo, fazendo com que os
produtos de consumo cheguem à nossa população em nível
encarecido e até escasso.

O que me traz a esta tribuna neste momento de modifi
cação administrativa no contexto político nacional, diante da
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nova equipe de trabalho que assume o comando da Nação,
é a necessidade de alertar que a capital boa-vistente precisa
de uma atenção especial do Governo Federal que a equipare
com as condições que todas as demais capitais brasileiras já
conseguiram no âmbito de ligação rodoviária. Que não conti
nue discriminada pela falta de asfalto, que a mantém, às vezes,
até interditada diante do resto do Brasil.

Quero, neste pronunciamento, alertar o Ministro dos
Transportes, bem investido na pessoa do Dr. Alberto Gold
man, e os Ministros da Economia e do Planejamento, também
bem representados nas pessoas não menos ilustres dos Drs.
Gustavo Krause e Paulo Haddad, no sentido de adequarem
uma condição orçamentária para o próximo ano que seja com
patível com esse importante atendimento. Já me dirigi a esses
Ministérios nesse sentido, e o faço também daqui do plenário
da Câmara Federal, para que esse pleito por Roraima ressoe
na esfera nacional e possa sensibilizar nossos administradores
do Executivo nacional.

É importante para o povo roraimense o asfaltamento
e a conservação da BR que liga Manaus a Boa Vista, bem
como das vias que ligam a capital roraimense à cidade de
Bonfim, fronteira com a Guiana, e à Vila Pacaraima (marco
BV-8), fronteira com a Venezuela. Leve-se ainda em conta
que o Governo da Venezuela já trouxe o asfaltamento até
aquela região fronteira do Brasil, atendendo acordo interna
cional, faltando a nós, brasileiros, o cumprimento da nossa
parte. São apenas 220 quilômetros de estrada que nos distan
ciam da Venezuela, 120 que nos distanciam da Guiana e 700
que nos separam de Manaus, dos quais 150 já foram asfaltados
através de convênio entre o Governo e o Exército brasileiro.

É preciso que seja majorada a dotação de recursos no
programa orçamentário do Executivo, o qual será oferecido
ao Congresso Nacional, e que haja maior sensibilidade por
parte do Ministério dos Transportes e da Presidência da Repú
blica. Esperamos que esse no.sso pedido seja atendido. Alme
jamos isso do atual Governo Federal, pois do Governo afas
tado quase nada obtivemos no ~mbito da malha rodoviária
do Estado. O povo de Roraima, que fnaciçamente pediu a'
mudança do Governo Federal e conseguiu ajudar essa mu
dança através do clamor das ruaS e dos votos de seus Parlamen
tares, espera ser atendido. Dessa forma: nosso Estado e sua
população não ficarão desassistidos e desconsiderados no que
se refere a esta tão importante obra pleiteada e necessária.
O heróico povo de Roraima, sem dúvida alguma, somente
pelo fato de ocupar a nossa quase deserta Região Amazônica,
merece maior desenvolvimento e progresso para suas cidades.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, agradeço
inicialmente ao companheiro Jair Bolsonaro por permitir que
eu fale em primeiro lugar, já que viajarei hoje, às 12 horas,
para o meu Estado, o Pará.

Sr. Presidente, venho à 'tribuna fazer comentários sobre
a nossa expectativa em relação ao novo Governo. O Sr. Itamar
Franco, hoje Presidente da República, conforme noticiam os
jornais, já completou a sua equipe e reorganizou a máquina
administrativa. E fundamental que o Governo Itamar apre
sente concretamente à sociedade e ao Congresso Nacional
o seu plano de trabalho e a sua proposta para a saída da
crise em que o País foi envolvido. A Nação espera soluções
para os graves problemas que têm afligi.do.o nosso,País nos _
últimos tempos, que se aprofundaram pnnclpalmente no Go-

verno Collor de Mello. O Congresso Nacional e a sociedade
anseiam por uma política de crescimento económico, para
que se diminuam as diferenças regionais e se realizem mudan
ças, chegando a uma nova concepção desenvolvimentista para
o País, especialmente para as regiões menos favorecidas. Tam
bém precisamos de uma política agrícola, uma política de
reforma agrária completa, que dê solução aos graves proble
mas do campo e que seja contra a violência sofrida pelo traba
lhador rural c= pelos líderes sindicais.

Por outro lado, é fundamental conhecermos a política
externa deste Governo, para que o País não sofra com a
sangria de exportação das nossas riquezas, o que traria graves
conseqüências, quer na área da mineração, quer na área da
produção.

É dever desta Casa chamar para si o debate sobre o
papel do Estado, sobre seu tamanho, sobre sua privatização
ou desprivatização do Estado. Esse debate, que espero se
dê nesta Casa, deve ser transparente, para que não ocorram
fatos como os verificados ontem na privatização da Acesita,
em que, de um lado, havia democratas, Parlamentares e líde
res sindicais protestando contra a forma como se está vilipen
diando o nosso patrimônio público e, do outro, o Governo,
que, de certa forma, conta com o apoio - pelo menos há
essa expectativa - da sociedade brasileira. Este Governo
tem de se comportar de maneira diferente e agir com toda
a transparência para administrar o patrimônio público do nos
so País e combater a corrupção e a sonegação. Esta é a atitude
que a Nação exige de um Governo nascido sob o signo da
moralidade pública. O Congresso Nacional e o Governo Ita
mar devem travar um debate franco sobre a administração
da coisa pública. O País precisa de uma política econômica
que resgate o poder aquisitivo do trabalhador. O novo Go
verno precisa consertar a máquina pública, fazer com que
o País saia dessa crise e projetar um Brasil melhor para os
brasileiros, tornando a Nação mais forte e desenvolvida e
gerando riqueza e bem-estar social para nosso povo.

O SR. B. SÁ (PTR - PI. Sem revisáo do orador.) 
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o jornal Folha de S.
Paulo, edição de ontem, trouxe uma pequena nota, perdida
num dos inúmeros cadernos, na qual o Ministro Hargreaves
chama a atenção para o excessivo gasto com publicidade no
Governo Collor. Aproximadamente 200 bilhões de cruzeiros
foram gastos de janeiro até agosto.

Nesta oportunidade, quero dizer à Casa e aos compa
nheiros que estão aqui no plenário, nos corredores e nos gabi
netes que 20 bilhões de cruzeiros são suficientes para segurar
no Estado do Piauí - e, por extensão, no Nordeste - cem
mil pais de família que trabalham na roça e hoje são vítimas
da grave seca que se instalou na região nordestina desde o
mês de abril e sobre a qual já falamos aqui. Todavia, o Go
verno passado, completamente insensível, não adotou provi
dência alguma. Há pouco, ouvimos um colega do Amapá
chamar a atenção para a grave situação daquele Estado. que
sofre a falta de energia elétrica.

Desta tribuna, mais uma vez. chamo a atenção para a
dramática situação do Estado do Piauí, cujo povo está mor
rendo de fome. São aproximadamente 2 milhões e 600 mil
habitantes, dos quais quase a metade vive na zona rural, e
o substrato da economia está na agricultura e na pecuária,
sobretudo na agricultura. São mais de 300 mil famílias pade
cendo os horrores da seca, do inverno irregular, da pouca
quantidade de chuva.
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O Deputado Lourival Freitas disse que no Amapá o povo
vai invadir o Palácio, derrubar cancelas e grades e botar gente
para fora. O Piauí, cOln fom~, ,nem coragem de protestar
tem, porque a fome é má conselh;eira e, sobretudo, não esti
mula qualquer reação~

Sr. Presidente; fazem-se q'ueixas quanto aos arrastões
que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Se observados o
fenótipo dos que estão fazendo as badernas e dos que enchem
as prisões daquele Estado, de São Paulo e de Brasília, vamos
ver que boa parte deles são da raça cabeça chata, da raça
nordestina. E muitos outros são descedentes de primeira e
de segunda geração dos que vieram do Norte e do Nordeste,
banidos por cataclismos como este da seca que estamos vi
vendo.

O mais grave problema social que enfrentamos hoje neste
País é o êxodo. E fiquemos muito certos de que ninguém
deixa o lugar onde nasceu porque quer. O telurismo, a apego
ao local de nascimento é muito forte na alma latina. Quando
alguém sai do seu lugar para tentar buscar a vida em outro
é porque a oportunidade não chegou lá. Temos que fazer
com que as oportunidades cheguem onde estão os necessi
tados, serião eles vêm buscá-las no sul maravilha e em outros
eldorados Brasil afora. Só que estes eldorados há muito tempo
já estão foscos.

Por isso, Sr. Presidente, quero mais uma vez chamar
a atenção das autoridades constituídas deste País para a grave
situação em que vive o Estado do Piauí e, também, boa parte
dos Estados do Ceará, da Bahia e de Pernambuco. Quero
deixar claro que nunca fui a favor de Collor como também
não sou a favor de Itamar. Estou do lado dos brasileiros
que querem fazer alguma coisa por este País. Não se aceita
mais nenhum Governo que se comporte de maneira insensível
ante graves problemas como os da região nordestina, que
seriam resolvidos com poucos recursos. Preocupo-me muito
com p Governo Itamar Franco ao ver esta arquitetura de
colcha de retalhos, porque enquanto durar a indecisão conti
nuarão os problemas do Piauí, no Nordeste e de várias outras
regiões .deste País. Não dá mais para esperar. Precisamos
de uma ação urgente, como já foi dito várias vezes no plenário
desta Casa.

Na próxima semana, estarei com o Sr. Presidente da Re
pública, acompanhado de outros Deputados do Nordeste, par
ticularmente do Piauí. Esperamos que S. Ex' seja sensível
e atue imediatamente para que haja uma solução para estes
problemas. Não se suporta mais esta situação. Governo se
faz olhando diretamente para a população e executando as
ações indispensáveis para que o povo possa. viver com mais
dignidade.

Deixo aqui, mais uma vez, o meu protesto, esperando
que o atual Governo, estuário das esperanças deste País com
balido, possa verdadeiramente se sensibilizar e saia desta situa
ção de indefinição, partindo imediatamente para as ações prá
ticas que todos desejamos.

O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o tempo é muito curto para
que me defenda das acusações, que estão se tomando constan
tes, do Deputado Gilvan Borges, do Amapá. Segundo S. Ex·,
eu e mais alguns companheiros seríamos os exterminadores
de índios do nosso País. Penso que quem tem exterminado
índios neste País são os demagogos como o SI. Gilvan Borges,
que defendem a demarcação de enormes áreas de terra nas
quais possam enclausurar os índios, quando eles não têm mais

condições de, após o contato com a civilização, viver isolados
do nosso mundo.

Infelizmente, os distúrbios sociais neste País têm se agra
vado a cada dia. No Rio de Janeiro - longe de defender
o Sr. Leonel Brizola, pelo qual não tenho a menor simpatia
- os arrastões nas praias e em prédios não são de exclusiva
responsabilidade do Governador, embora, no meu entender,
caiba a S.. Ex· a maior parte dessa responsabilidade. Não
se pode aumentar o efetivo da PM de modo a que venha
tomar conta de prédios. A segurança depende de cada um
de nós que estamos nos prédios, nas ruas, nas praias ou onde
quer que seja. Mas a responsabilidade do Sr. Leonel Brizola
está em não ter cumprido odispo{itivo constitucional que
trata da isonomia, em não ter concedido aos PM do Rio de
Janeiro isonomia de soldo com os companheiros das Forças
Armadas. É lamentável que um soldado da PM, que vive
arriscando a vida, ganhe importância inferior a
Cr$1.500.000,OO mensais.

Sr. Presidente, quanto ao episódio de Carandiru, em São
Paulo, não quero defender a PM paulista, mas acho que a
invasão foi apenas um ato enérgico. Não se pode determinar
que policiais entrem numa prisão com um buquê de rosas
para negociar com bandidos, com marginais, com pessoas
que não são cidadãos e não merecem o menor respeito de
nossa parte. Nunca vi a imprensa ou quem quer que seja
defender os órgãos e as viúvas que sofreram e sofrem em
éonseqüência de atos desumanos praticados pelos que morre
ram naquela instituição.

Convido a representante da OEA na Comissão dos Direi
tos Humanos para negociar na Febem de São Paulo a rendição
dos jovens marginais que ontem tomaram de assalto a institui
ção e acabaram com todo o patrimônio público lá existente,
destruindo tratores, a cozinha, a lavanderia e colocando fogo
nos prédios. Gostaria que não só ela, mas as pessoas que
têm atacado a PM de São Paulo se dirigissem àquela unidade
com um buquê de rosas e negociassem a rendição desses jo
vens, que infelizmente serão os futuros ocupantes da prisão
de Carandiru.

Parabenizo a cúpula e a tropa da PM e todos os que
até o momento não tomaram qualquer iniciativa. Espero que
a PM não seja acusada de omissão. Caso eu fosse um soldado,
um cabo ou um capitão da PM, jamais cumpriria uma ordem
superior para invadir um estabelecimento desses sem arma
engatilhada na mão ou apenas com uma arma contendo cinco
ou seis tiros no tambor. Tem que entrar realmente com metra
lhadora, porque é o tratamento que eles merecem.

Sr. Presidente, tenho estudado e espero brevemente estar
em cóndições de defender nesta Casa senão o controle, pelo
menos a contenção da natalidade neste País. Os problemas
sociais têm vindo desta ár~ª-. Gostaria que os companheiros
desta Casa fizessem a leitura do relatório da CPI muito bem
presidida pela nobre colega Benedita da Silva sobre a esterili-·
zação em massa das mulheres no Brasil. Obviamente, não
concordo com as sugestões do relatório final, mas os depoi
mentos estão muito bem fundamentados e com toda a certeza
servirão de base para que se implemente neste País uma polí
tica de controle efetivo da natalidade. Observamos no relató
rio da CPI que as mulheres que têm emprego ou são casadas
com cidadãos com renda familiar condizente já fizeram laquea
duras e alguns homens, poucos logicamente, fizeram vasecto
mia. E a parcela pobre da população, que infelizmente proli
fera de maneira exagerada, não faz essas cirurgias exatamente
porque não tem condições - elas custam alguns milhões de
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cruzeiros. Assim, as mulheres vão parindo, gerando cada vez
mais e mais habitantes da Febem e de Carandiru, por exemplo.

Devemos acabar com esta situação, cortar efetivamente
o mal pela raiz, e o controle da natalidade é a única política
possível para salvar este País a longo prazo, já que a médio
e curto prazos, creio eu, isso é impossível.

O SR. PAULO ·PAIM (PT - RS) - Sr. Presidente, o
Deputado que me antecedeu deixou-me preocupado porque,
ao longo do seu discurso, deu a entender que se combate
a barbárie com o.barbárie. É o jogo de quem tem mais força,
ao qual sou radicalmente contra. Todos nós sabemos que
se trata de uma questão social, de redistribuição de renda,
de educação, de saúde. Não vou contraditar o Deputado que
me antecedeu, tecendo outras considerações, pois poderemos
aprofundar essa discussão em outra oportunidade.

Sr. Presidente vou falar do TST. Pretendo fazer um dis
curso no Grande Expediente, se possível na segunda-feira,
sobre o TST e o Poder Judiciário deste País.

Nós sabemos que há corrupção no Legislativo. Já foi
comprovada. Sabemos que houve corrupção no Executivo,
comprovada com o afastamento do Presidente da República.
Mas ninguém fala do Judiciário.

Assisti ontem a um julgamento do Tribunal Superior do
Trabalho no qual o Pleno queria simplesmente extrair da
Constituição a figura do substituto processual. Disseram al
guns Ministros que o substituto processual tem que desapa
recer do art. 89, inciso 111, da Constituição. Esse fato é da
maior gravidade, e sabemos que por trás disso estão envolvidos
milhões e milhões de dólares, porque todos aqueles procéssos
em que os sindicatos entraram como substituto processual
serão arquivados, e os grandes empresários serão os grandes
beneficiados. O Ministro Marcelo Pimentel chegou ao absurdo
de querer voto secreto para essa votação! Veja-se onde chegou
o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho!

Sr. Presidente, vou dar mais detalhes, porque tenho a
gravação de toda a sessão, na próxima segunda-feira.

Quero prestar uma homanagem ao Ministro Orlando Tei
xeira Costa, paraense, que presidiu a sessão e a uma certa
altura da mesma afirmou: "Tenho mais de trinta anos de
sociologia. Aqui está sendo respaldaso, pela forma como se
encamin?~ a votação, o interesse dos poderodos, e eu não
vou partICIpar disso". Pediu demissão da Presidência da sessão
do Pleno do TST e se retirou, indo parar no Serviço Médico
tendo em vista a forte emoção e a revolta por tudo que ocorri~
naquela sessão.

Eu gostaria que se instalasse neste País uma grande CPI
para o Poder Judiciário e que se acabasse o sigilo bancário
para todos os homens públicos, inclusive do Judiciário.

Comprometo-me a, na próxima sessão da Câmara trazer
mais dados, mais números para aprofundar essa discu~são.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB - SC. Pronuncia
o s7guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf4' e Srs. Deputad9s,
maIS uma vez nos colocamos nesta tribuna para levarmos as
nossas considerações e os nossos cumprimentos à juventude
deste País, que está resgatando um importante período da
história brasileira.

De um lado a televisão mostrava a minissérie "Anos Re
beldes", e, de outro, milhares de jovens ocupavam as ruas
das cidades para protestar contra a falta de ética e a corrupção.

Gritando frases novas e diferentes das décadas de 60
e 70, quando se pedia liberdade e democracia, reclamaram

a ética e o impeachment do Presidente, pintando um novo
quadro da história brasileira.

Enquanto os adultos observavam os movimentos, os jo
vens, sem cerimônia, saíram às ruas com espontaneidade,
lembrando o que houve nos anos 60.

Esses adolescentes que voltam às passeatas, às grandes
concentrações, resgatando a importância do movimento estu
dantil e das próprias entidades representativas, criaram uma
consciência nova e deram grande importância ao momento
histórico que ainda vive o País.

N~o são jovens com "cérebro de minhoca", preocupados
exclUSIvamente com suas carreiras. São meninos e meninas
que apreenderam o noticiário do caso PC Farias e se deram
conta de que os ideiais de pátria e civismo estavam sendo
relegados a um plano secundaríssimo, em nome de uma devo
ção quase religiosa, da sociedade reclamada pelo Presidente
afastado. A resposta foi dura: o movimento, antes circunscrito
aos pátios dos colégios e aos campi universitários, voltou às
ruas com força total. Caras pintadas, canções alegres, palavras
de ordem por um novo Brasil.

Com o respaldo de suas entidades de representação 
como os grêmios estudantis e os diretórios acadêmicos, que
renascem com toda força -, esses meninos e meninas de
classe média dizem que o Brasil precisa ser passado a limpo,
custe. o que custar, para que nunca mais os votos depositados
nas urnas sejam considerados "inúteis" ou "errados". Porque
sabem que a situação de tantos outros l,ldolescentes que preen
chem os centros das cidades com suas aspirações básicas 
comida, teto - depende, basicamente, da construção de um
País que já foi melhor, teve mais dignidade e ofereceu melho
res perspectivas para todos.

O que se quer é viver, e viver parece o verbo conjugado
tanto por uns quanto por outros, mesmo que os significados
imediatos sejam diferentes, porque no final os interesses aca
bam comuns, enfeixados numa única palavra: Dignidade.

. O SR. DÉCIO ~NOP (PDT - SC. Pronuncia o seguinte
dIscurso.) -Sr. PreSIdente, Sr'" e Srs. Deputados, nos últimos
dias do mês de junho deste ano, recebemos uma correspon
dência da Câmara de Vereadores de Joinville, que nos relatava
o teor da Moção n9 159/92, após a devida deliberação pelo
Plenário daquela entidade. .

Esta moção refere-se a um problema sério, que vem se
arrastando há mais de trinta anos, para muitos cidadãos catari
nenses: antigos proprietários dos imóveis por onde passou
o traçado da BR-101, eles nunca foram indenizados pelo Go-
verno Federal. .

Tornou-se famoso em Joinville o caso do Sr. Adival
Scholz, que muito embora tenha tido um processo julgado
a ~eu favor, até hoje, 30 anos depois da desapropriação, ainda
nao teve pago, pelo Governo, o seu terreno de 22 mil metros
quadrados. A desculpa que lhe dão é sempre a mesma: falta
de recursos.

Não só este, mas vários outros proprietários de imóveis
parcialmente ocupados pela rodovia vêm enfrentando verda
deira via crucis burocrática para conseguir o que lhes é de
direito. sem, contudo, alcançarem sucesso.

Desiludidos, sem âcreditar na pretensa "falta de recursos"
eles já passaram a atribuir toda essa demora'à falta de interess~
ou à falta de prestígio dos catarinenses eleitos para a Câmara
dos Deputados e para o Senado.

A Moção n9 , 159/92, da Câmara Municipal de Joinville
conclama todos os representantes catarinenses a exercerem
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pressão junto ao Governo Federal para ser dada uma solução
ao caso.

Os proprietários ameaçam: se nenhuma providência prá
tica for tomada, oferecerão toda a resistência possível à libera
ção de novas áreas de terra necessárias à duplicação da
BR-I01.

Temos aí, Srs. Deputados, duas posições tomadas pelos
cidadãos que merecem ser analisadas por nós e pelo Governo.
Antes, porém, gostaria de tornar público, dirigindo-me aos
cidadãos catarinenses envolvidos nessa questão, o meu reco
nhecimento pela importância da atitude deles: ela revela um
amadurecimento da consciência coletiva, necessária, urgente,
ao povo brasileiro. A postura de cobrança das ações do Go
verno deve, sem dúvida, começar nestes tipos de causas, até
chegar às maiores, que configuram a crise política e moral

. pelas quais o País está passando. A solução das questões públi
cas passam, incontestavelmente, pela mobilização popular.

A primeira posição dos ciadãos catarinenses é uma co
brança que recai sobre nós, seus representantes no Poder
Legislativo. Essa cobrança nos confronta diretamente com
as posturas inadequadas, incorretas, do Poder Executivo.
Após anos de lutas para conseguir, sem êxito, o que lhes
é de direito, os cidadãos vêm exigir, com razão, uma pressão
de nossa parte junto ao Governo para se chegar à solução
do caso. Põem, ainda, em cheque o nosso prestígio.

Eu não sei, Srs. Deputados, quantas vezes os represen
tantes catarinenses no Congresso foram acionados, ao longo
desses trinta anos em que vem rolando esta pendência. Se
o foram várias vezes, pode até ser que realmente lhes possam
atribuir falta de prestígio ou eficiência. A nós, porém (falo
agora por mim), é esta a primeira vez que nos chega um
pedido de intercessão, o qual veio, enfaticamente, em forma
desta moção da Câmara Municipal de Joinville. Logo após
o seu recebimento apressei-me em tornar público, para todo
o País, este caso inaceitável. Acredito que o meu pronuncia
mento será apenas o primeiro passo da nossa escalada, até
vermos as pessoas prejudicadas serem pagas pelo Governo.
Estou certo de contar com o apoio dos demais Parlamentares
do Estado de Santa Catarina, na defesa dos direitos dos nossos
conterrâneos atingidos por este específico descaso do Governo
Federal.

A segunda posição tomada pelos Lidadãos reveste-se,
energicamente, de uma decisão obstinada de oferecer resistên
cia à liberação de novas áreas eventualmente necessárias à
duplicação da BR-I01, caso nada se resolva pelas vias do
Direito. Se essa determinação concretizar-se, o Governo Fe
deral encontrará sérios impasses pela frente, gerados tão-so
mente pela sua própria irresponsabilidade.

O exemplo dos cidadãos de Santa Catarina poderá ser
divulgado em outros Estados da Federação, e a reação de
cada coletividade a quaisquer projetos do Governo que envol
vam desapropriações, será, daqui para a frente, sempre nega
tiva.

O desenvolvimento urbano, nos mais diferentes países,
é uma área de atuação governamental em que a participação
da população é indispensável. Se a reação da população é
sempre contrária aos projetos do Governo, dificilmente se
avança neste campo.

Como o Governo brasileiro poderá levar adiante projetos
tão necessários, como, por exemplo, rodovias, se ele conta
com o descrédito da população?

A dívida do Governo Federal para com os catarinenses
que reclamam a indenização de suas terras, há mais de trinta

anos, é algo muito sério, porque já esta se confundindo com
calote! E isso é inaceitável pois, afinal. o Governo não perdoa
quem não paga impostos em dia. .

Srs. Deputados, para fazer um trabalho digno de confian
ça o Governo precisa trabalhar corretamente, através dos seus
organismos competentes. O Departamento Nacional de Estra
das de Rodagem precisa, urgentemente, empenhar-se no pa
gamento das desapropriações feitas em Santa Catarina, por
ocasião da construção da BR-lO 1. A atual direção deste órgão
não pode fugir às dívidas acumuladas por outras gestões se
quiser ganhar crédito junto à população e não ser importunada
pela divulgação de denúncias dessa ordem na imprensa nacio
nal.

Casos como este, Sr" e Srs. Deputados, mio podem conti
nuar se repetindo se quisermos ver este País desenvolvido
e o Governo respeitado, com uma imagem idônea, construída
com base na confiança estabelecida entre ele e os seus gover
nados.

Muito obrigado.

O SR. VIRMONDES CRUVINEL (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr' t~ Srs. Depu
tados, registro o transcurso do Dia do Cirurgião-Dentista,
evento comemorado, nacionalmente, em 25 de outubro.

Quero manifestar a esta Casa, a propósito do registro
que acabo de fazer, algumas preocupações que dizem respeito
não apenas à classe dos cirurgiões-dentistas, como ao proble
ma da saúde bucal, hoje ainda não considerada dentro dos
padrões de responsabilidades desejáveis do Governo para com
o povo.

O sorriso do brasileiro é a constatação da sua deficiência
quanto à saúde bucal. São raros os brasileiros que, ao exibirem
os seus dentes, revelam uma arcada dentária sadia, completa,
tratada condignamente. No geral, são bocas atacadas pela
cárie, submetidas a extrações excessivas ou desnecessárias,
portadoras ç1e defeitos absolutamente corrigíveis, reveladoras
de ausência de estética, fato que deforma a imagem c traz
constrangimentos que poderiam ser evitados.

Ao par disso, Sr. Presidente, a maioria da população,
desassistida pelo Poder Público no que concerne ao tratamento
dentário, serve-se de dentistas práticos, de curiosos, de pessoas
que não possuem o mínimo de responsabilidade ou de preparo
para o exercício da profissão, mas que se locupletam ante
a inércia do Poder Público, que os permite exercitarem crimi
nosamente um ofício para o qual não se encontram habilitados.

Assim se manifestou a Associação Brasileira de Odonto
logia em 29 de agosto de 1992, um mês, portanto, antes do
dia em que esta Câmara dos Deputados decidiu por afastar
o então Presidente da República, para que o mesmo pudesse
ser processado perante o Senado da República por crime de
responsabilidade, praticado exatamente dentro dos conceitos
negativos por ela mencionados.

Trago este assunto à tribuna, primeiramente, para deda
rar minha solidariedade à Associação Brasileira de Ondonto
logia, reconhecendo sua coragem em manifestar-se de forma
enfática e justa contra a corrupção, o desmando, a desones
tidade e a injustiça que vinham sendo as marcas do Governo
afastado. E ainda, Sr. Presidente, para registrar que a Càmara
dos Deputados, pela grande maioria de seus integrantes, deu
ouvidos ao apelo não apenas daquela entidade, mas de todo
o povo, providenciando os meios para que I) Goyemo de
então fosse impedido, como o que se devolveu País ao clima
de normalidade institucional, de há muito reclamado pela
população.
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Resta-nos, portanto, somente a expectativa de que o Se
nado venha a cumprir a sua parte neste processo histórico
que instala a moralização continuada e permanente e devolve
a dignidade e a esperaça ao povo brasileiro, nos termos do
recomendado e exigido pela Associação Brasileira de Odon
gologia.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

o SR. LUIZ PIAUHYLINO (PSB - PE. Pn...:mcia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
em comemoração ao Dia do Médico, transcorrido domingo
passado, as entidades da categoria em Pernambuco progra
maram uma série de eventos para marcar a data. Só que,
ao invés de promoverem reuniões festivas, os médicos se dedi
caram a fazer visitas a unidades de saúde e uma avaliação
crítica da situação dos hospitais públicos.

A conclusão é a de que permanece a precariedade do
sistema, cada vez mais sucateado, penalizando os médicos,
pessoal de apoio e principalmente os doentes. Os médicos
consideram que há flahas graves na política de saúde, com
o aprofundamento das distorções.

A atuação do Conselho Regional de Medicina, do Sindi
cato dos Médicos e da Sociedade de Medicina de Pernambuco
é altamente louvável sob vários aspectos. Em primeiro lugar,
leva o debate de um assunto fundamental para o meio da
sociedade, pois o resultado das visitas realizadas foi ampla
mente divulgado, identificando-se as condições de atendimen
to, suas causas e as formas como podem ser melhoradas.

Em segundo lugar, porque as entidades demonstram que
suas preocupações vão além dos problemas que envolvem
diretamente os médicos como categoria, ampliando as discus
sões e as denúncias sobre o modelo do sistema público de
saúde, alertando as autoridades para a necessidade urgente
de serem encontradas as soluções, para que a questão não
se torne cada vez mais grave.

Esse trabalho também é de grande importância na medida
em que conscientiza a população, principalmente a que mais
utiliza as unidades públicas, a de baixa renda. Assim, a própria
comunidade, além de tomar conhecimento dos diversos aspec
tos que envolvem a falência do setor, pode ser também levada
a participar de um processo que venha a modificar essa situa
ção.

A eficiente atuação das entidades médicas pernambu
canas merece as nossas congratulações, com a certeza de que
servirá de exemplo a outros segmentos profissionais, no sen
tido de que todos se integrem na busca de saídas para os
enormes problemas do nosso País.

Temos, também, mais esperanças, neste momento da vida
nacional, quando um médico competente e politicamente com
prometido com a questão da saúde passa a integrar o Minis
tério do novo Governo Federal.

As qualidades do Ministro Jamil Haddad, Presidente do
nosso p;:trtido, o PSB, nos dá a certeza de que todas as medidas
possíveis serão adotadas para recuperar o setor de saúde.
E para isso entidades como o Sindicato dos Médicos, a Socie
dade de Medicina e o Conselho Regional da Medicina de
Pernambuco poderão dar expressiva colaboração.

o SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
a presença de Walter Barelli à frente do Ministério do Traba
lho vem trazendo novo alento à situação desesperadora do

trabalhador brasileiro, notadamente daquele que sofre o dra-
ma do desemp~ego. .

Não se trata de um sindicalista de oportunidade nem
de um teórico inconseqüente. O Ministro Walter Barelli é
um técnico que estuda cientificamente os problema da relação
capital/trabalho, sugerindo soluções socialmente factíveis e
propondo medidas que se coadunam com o direito, com a
justiça social e com a realidade brasileira.

Por isso, Sr. Presidente, espera-se que todos os contornos
desta relação entre o capital e o trabalho sejam postos em
parâmetros absolutamente condizentes no que concerne não
somente à paz social, mas também, e sobretudo, à feitura
de normas que institucionalizem na área do trabalho os seg
mentos que se posicionam à margem da lei ou que já se encon
trem desprotegidos quer pela caducidade de seus sustentá
culos, quer pela inexistência de condições de sua sobrevi
vência.

Entre esses sistemas, Sr. Presidente, um ressalta como
de suma importância para o trabalhador. Refiro-me ao Siste
ma Nacional de Emprego - Sine, que há 17 anos existe,
sem, entretanto, assumir um padrão de funcionabilidade que
justifique os elevados propósitos de sua finalidade.

Sabe-se que o Sine, em algumas unidades da Federação,
tem existência realmente eficiente. Em outras, sua presença
não resiste a uma avaliação mais séria. O atual processo de
gestão do Sine, envolvendo a União e os Estados, é algo
que me parece absolutamente possível de continuar, desde
que dentro de padrões técnicos aceitáveis, observadas políticas
válidas que se direcionam para a solução do problema do
desemprego.

O Sine existe por força da Convenção nQ 88, de 9 de
julho de 1948, da Organização Internacional do Trabalho 
OIT, denominada Convenção sobre o Serviço de Emprego.
O Brasil, signatário daquele documento, ainda não se libertou
dos limites estruturais do Decreto nQ 76.403, de 8 de outubro
de 1975, que institui~, no País, o Sine.

Define-se o Sine, nos termos da convenção citada, como
"o sistema de emprego, público e gratuito, do País, cujo papel
principal consiste em informar a sociedade, o Poder Público
e, em especial, os trabalhadol-es sobre as condições do mer
cado de emprego, apoiá-los na busca de novas oportunidades
de trabalho, apresentar às entidades treinadoras as carências
de qualificação e reciclagem e igualmente incentivar a geração
de novas oportunidades de emprego e ocupação".

Não se percebe, no Brasil, que o Sine venha cumprindo
fielmente os seus objetivos, como ocorre em outros países,
entre os quais podem ser mencionados Espanha, França e
Alemanha. Neles o sistema público de emprego tem um supor
te institucional, indispensável, aliás, para que cumpra suas
finalidades e atribuições.

Entretanto, sabendo-se que o Ministro Walter Barelli
conhece bem este problema, é de se esperar a criação de
um suporte institucional mínimo para o Sine, objetivo este
que os trabalhadores estão perseguindo desde 1986 junto ao
Ministério do Trabalho, sem que tenham obtido maior su
cesso.

Ao que sei, Sr. Presidente, escusavam-se as autoridades
do Ministério do Trabalho de cuidar desse assunto, sob a
alegação de inexistir, no Governo, vontade política. Com o
advento do Governo do Presidente Fernando Collor de Mello,
mais ainda se caracterizou aquela má vontade política para
com esse problema. À política de recessão, que promoveu
desemprego aos milhares, não interessava a reciclagem ou .
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o treinamento de desempregados, pois, não oferecendo a
oportunidade ou a possibilidade de novos empregos, desejava
que o número de desempregados fosse cada vez maior.

Estou certo, Sr. Presidente, de que o Presidente Itamar
Franco e seu Ministro do Trabalho, Walter Barelli, satisfarão
a vontade de gerar políticas compensasórias que minorem
os efeitos calamitosos da recessão sobre o mercado de traba
lho, e, entre estas políticas, aquela que se relacione com a
melhor e correta aplicaçáo do seguro-de-.:>emprego, uma vez
que este pressupõe a geração de uma correta política de empre
go dentro de um sistema público e gratuito de emptego, subs
tantivado, no caso, pelo Sine.

O adequado funcionamento do seguro-desemprego pres
supõe, Sr. Presidente, a existência do sistema público de em
prego, tendo este um suporte institucional mínimo. No Brasil,
o seguro-desemprego não funciona, é pessimamente adminis
trado, e os seus recursos são emprestados ao Banco do Brasil,
ao INAMPS e a outros órgãos, desviados, portanto, de suas
finalidade, quais sejam, as de recapacitar o desempregado
para que retorne ao mercado de trabalho. A valores de hoje,
é certo que mais de 10 trilhões de cruzeiros do seguro-de
semprego foram repassados para finalidades estranhas às que
se destinariam originalmente.

Reclamar-se, Sr. Presidente, do Poder Executivo, pro
postas que visem observar o disposto no inciso XVI do artigo
22 da Constituição vigente, pois, se compete à União privativa
mente legislar sobre a organização do sistema nacional de
emprego, deve ela, via Poder Executivo, manifestar-se sobre
a reestruturação do Sine, observada a reserva legal de que
trata a alínea e do artigo 61 da mesma Constituição.

Trago este tema à discussão desta Casa para, no bojo
dele, requerer do Exm9 Sr. Ministro do Trabalho, Walter
Barelli, que assuma a responsabilidade de cuidar desta matéria
no âmbito do Governo, pois o Sine não pode continuar existin
do nas condições precárias e ineficientes em que se encontra.
Todavia, é de se registrar a existência daquele sistema há
17 anos, sendo sugado o tempo de se aprimorar sua organi
zação e funcionabilidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados.

o SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
o Bispo emérito de Belém, D. Tadeu Prost, completou cin
qüenta anos de feliz e abençoado sacerdócio, uma vez que
fora ordenado em 24 de junho de 1942. Na época, seria missio
nário na China, para onde não foi em razão de contingência
políticas que dificultavam o ingresso de sacerdotes naquele
vasto País. Veio voluntariamente para o Brasil, chegando a
Belém em 19 de junho de 1943.

Desde então, Sr. Presidente, D. Tadeu Henrique Prost
dedicou todos os seus dias à evangelização do Estado do Pará,
começando seu ministério às margens do rio Tapajós, onde
desenvolveu excelente obra catequética. Em 1948, foi nomea
do Delegado Provincial da Missão dos Padres Franciscanos
do rio Tapajós. Em 1955, foi para Santarém, onde fundou
a Primeira Casa dos Padres Franciscanos, ao tempo em que
trabalhava como Vigário da Capela de Nossa Senhora Apa
recida..

Em 1962, retoma a Belém, assumindo a Capelania do
Colégio de Nossa Senhora de Nazaré, sendo nomeado Bispo
em novembro de 1962. Educador, dedicou boa parte de seu
tempo para ensinar religião nos vários colégios da Capital

do Estado do Pará, assumindo, após sua sagração ao bispado.
a administração dos bens da Arquidiocese e o cargo de Vigá
rio-Geral das Religiosas.

Sua obra maior, Sr. Presidente, foi a construção do Semi
nário São Pio X, inaugurado há mais de vinte e cinco anos,
instituição de ensino teológico que já cedeu ao sacerdócio
paraense dezenas de novos padres. Para D. Tadeu Prost, suas
obras mais importantes foram este Seminário e o Centro Voca
cional Dom Tadeu, em Santa Izabel, "porque ajudam a asse
gurar o futuro da Igreja pela formação de padres".

O pensamento conservador deste Bispo emérito de Be
lém, sua humildade, sua crença em Deus, sua submissão à
fé e sua fidelidade à Igreja o tornam respeitado por todo
o povo, mesmo entre as pessoas que não professam a fé cató
lica, nem seguem os mandamentos da Igreja Apóstolica Ro
mana. D. Tadeu Prost é um exemplo para os fiéis e um incen
tivo às novas vocações, às quais dedica especial atenção.

Registro, Sr. Presidente, minha homenagem a este ho
mem de Deus, verdadeiro padre, a quem acompanho ao longo
de muitos anos, pessoa em quem o pecado jamais prosperou
e que soube ser sempre uma sentinela contra o mal e a favor
do bem.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr4
' e Srs.

Deputados.

O SR. BENEDITO DOMINGOS (PTR - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra

' e Srs. Deputados,
durante milênios, os homens viveram isolados em pequenos
grupos, que só se encontravam para guerrear.

Com o desenvolvimento da agricultura, nos albores da
civilização, surgiram os excedentes agrícolas. O que fazer com
eles?

O homem, sempre muito criativo, percebeu que poderia
ofertá-los a outros que não os possuíssem. Assim surgiu o
comércio, e (l contacto entre diferentes grupamentos humanos
deixou de ser meramente belicoso. Os homens passaram a
se entender melhor.

O comércio não só permitiu que os seres humanos se
alimentassem melhor, mas também propiciou uma troca inten
sa de traços culturais. Pode a humanidade desta forma enfren
tar melhor os desafios de cada dia pela troca não somente
de produtos, mas sobretudo de idéias e soluções. A rapidez
e a eficácia da resolução dos problemas ganharam grande
mente com o comércio.

As grandes culturas de nosso planeta puderam desenvol
ver-se graças ao comércio. Foi assim com egípcios, mesopotâ
micos, hindus, chineses, fenícios, gregos, romanos, italianos,
franceses, ingleses, alemães, norte-americanos, portugueses,
espanhóis, astecas, maias e quíchuas, entre outros.

Isto tudo verificou-se graças à visão empreendedora dos
comerciantes, mas. seria de repercussões ínfimas se não contas
sem com um vasto exército de coadjuvantes, os comerciários.
Nada é a abelha rainha sem as demais abelhas.

Comemora-se a 19 de outubro o Dia dos Comerciários.
Congratulo-me com eles nesta ocasião e solicito a meus pares
que nos debrucemos no estudo da difícil situação em que
vivem, a fim de oferecer-lhes condições mais condizentes de
vida.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

O SR, JOÃO PAULO (PT - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sra

' e Srs. Deputados, saudamos
o gesto do Presidente Itamar de receber no Palácio os repre-
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sentantes das centrais sindicais para discutirem a presente
situação nacional.

Trata-se de um gesto de alta significação, pois os últimos
Governos que tivemos jamais ouviram a classe trabalhadora
para formular suas políticas econômicas e sociais. Conside
ramos, portanto, um grande avanço esse diálogo direto entre
o Presidente e os trabalhadores.

O fato é que jamais teremos uma denúncia forte enquanto
a correlação de
forças políticas pender só para o lado do capital, como demons
tra nossa história recente e conforme se pode ver pelo próprio
perverso perfil da renda nacional.

O gesto de Itamar demonstra que o Governo percebeu
que não conseguirá a desejada estabilidade política no País
enquanto os trabalhadores estiverem marginalizados do pro
cesso político.

É obvio que, enquanto do total da renda nacional 70%
corresponderem aos rendimentos do capital (lucro, juros e
aluguéis) e somente 30%, porque inexistirá mercado consu
midor; conseqüentemente inexistirá processo produtivo.

A especulação financeira que sustenta a reprodução do
capital superacumulado está ofegante. Ela não tem duração
eterna, porque compromete a vida do Estado, das empresas,
sem contar a dos trabalhadores, que já estão em estado deplo
rável.

O Governo se endivida ininterruptamente ao manter ele
vadas as taxas de juros para sustentar o endividamento inter
no. As empresas,que ganham na especulação aplicando suas
reservas de caixa, em algum momento perderão fôlego porque
já não estão tendo para quem vender os seus produtos. Res
tam, como grandes beneficiários desse brutal processo especu
lativo, os banqueiros. Mas, mesmo estes, com uma economia
que caminha para a estagnação total, sofrerão as conseqüên
cias da total paralisia econômica.

É fundamental que o Governo Itamar Franco se alerte
para a necessidade de fortalecer o poder aquisitivo dos traba
lhadores como saída para tirar o País da estagnação econômica
em que se encontra.

Mais do que nunca, as classes trabalhadoras precisam
ocupar seu espaço político e ampliá-lo, porque as nossas elites
agora percebem que, sem haver mercado consumidor para
os seus produtos, sem haver trabalhadores bem remunerados
para garantir a reprodução do seu capital, não conseguirão
indefinidamente reproduzir-se na especulação sem levar a eco
nomia para o buraco, como já está acontecendo, e não será
possível retomar o desenvolvimento econômico.

o SR. DANIEL SILVA (PDS - MA. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, venho
a esta tribuna denunciar a pressão feita pelo Governador Edi
son Lobão e pelo Superintendent~ do Banco do Brasil no
Maranhão.

Pressionando de todas as formas, para que o Tribunal
Regional Eleitoral aceite as manobras do Governador do Esta
do, Edison Lobão, para mudar os resultados da eleição de
Prefeito da cidade de Imperatriz, o Sr. Dorian Rac Telles
de Menezes tem usado das mais espúrias artimanhas neste
sentido, mas mesmo assim não tem logrado êxito.

Acontece que a Justiça Eleitoral de Imperatriz é composta
de homens íntegros e de conhecimento do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, não se curvando às pressões do Poder
Executivo e do Poder da força financeira representada pelo
Sr. Dorian Rac Telles de Menezes.

Assim sendo, o Tribunal vem fazendo justiça, mantendo
o resultado democrático, fruto da vontade da maioria do povo
de Imperatriz, consagrando nas urnas o nome de Renato Mo
reira, Prefeito eleito democraticamente pela maioria de votos
nas últimas eleições de 3 de outubro do corrente ano.

Somos dabedores, Sr. Presidentes Sr'" e Srs. Deputados,
de que a Justiça brasileira vem mostrando sua independência
em razão das últimas eleições, do que não difere o Estado
do Maranhão, principalmente na sua Capital, São Luís, onde
o Tribunal Regional Eleitoral tem mostrado que não se enver
ga aos caprichos do Governador e não modifica resultados
para atender a pressões do poder econômico ou para favorecer
aqueles que pensam que manipulam a Justiça.

E, é bom lembrar, já que estamos no período de morali
dade pública e ética na política, é meu dever denunciar desta
tribuna e pedir providências à Presidência do Banco do Brasil
quanto ao Superintendente do Banco do Brasil no Maranhão.
Sr. Dorian Rac Telles de Menezes, a fim de que atitudes
desagradáveis como esta não ocorram futuramente. Atitudes
como esta só denigrem a imagem do banco perante a comuni
dade do meu município e do meu Estado. o Maranhão.

O SR. PRESIDENTE (Clóvis Assis) - Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Chico Vigilante.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero. em
primeiro lugar, tranqüilizar os companheiros que me estão
ouvindo, dizendo que não tenho a pretensão de ler os nove
volumes que aqui estão.

Sr. Presidente, fiquei muito preocupado na época em
que se discutiu nesta Casa o não pagamento dos aposentados.
As autoridades diziam que não pagariam porque não tinham
dinheiro. Fiz um requerimento de informações para ser envia
do ao Ministro da Previdência Social, pedindo a relação nomi
nal dos devedores da Previdência Social: empresas privadas,
clubes de futebol, sindicatos, igrejas, empresas públicas, go
vernos de Estado, Ministérios e Prefeituras.

Lavaram mais de quatro meses para responder a um re
querimento que deve ser respondido em trinta dias. Sempre
pediam mais um prazo, porque diziam estar catalogando infor
mações, cujo volume era muito grande. Cheguei à conclusão
de que o Governo não tinha a relação, e teve de montá-la.

Portanto, hoje pelo menos temos nove volumes, produ
zidos pelo Ministério da Previdência Social, com a relação
dos devedores de todos os Estados brasileiros. Até mesmo
empresas que não existem mais, como a Cabal, por exemplo,
continuam figurando como devedpra. Seu nome já foi até
mudado e certamente ainda não pagou. Empresas jornalísticas
que também já faliram ainda não pagaram, porque os nomes
ainda constam da relação.

Do documento encaminhado pelo Ministro da Previdên
cia Social, lemos .0 seguinte:

"Sr. 19 Secretário, em referência aos Ofícios n9S

8t2 e 838, datados de 26 de maio último, a respeito
dos Requerimentos de Informação n?xsr s 1.427 e
1.453/92, de autoria do Deputado Chico Vigilante, en
caminho a V. Ex' nove volumes, constando a relação
nominal das empresas, sindicatos, clubes desportivos
e Prefeituras municipais que estão em débito com a
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Previdência Social, com os respectivos valores de cada
débito.

Atenciosamente, Reinhold Stephanes, Ministro da
Previdência Social. '

A S. Ex~ o Deputado Inocêncio Oliveira, 1° Secre
tário da Câmara ~os I;>eputados."

Os funcionários do meu gabinete fizeram a seguinte rela
ção dos principais devedores de cada Estado:

ESTADO DO ACRE

Os seis maiores devedores:
- Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização 

Mobral: 97 milhões, 370 mil, 219 cruzeiros;
. - Tribunal Regional Eleitoral: 39 milhões, 77 mil, 345

cruzeiros e 91 centavos;
- Auditoria-Geral de Contas do Estado do Acre: 5 mi

lhões, 182 mil, 248 cruzeiros e 31 centavos;
- Incal Indústria e Comércio Amazônia Ltda.: 1milhão,

719 mil, 886 cruzeiros e 10 centavos:
- Governo do Estado do Acre - Secretaria de Educação

e Cultura: 265 mil, 657 cruzeiros e 7 centavos;
- M. Lima e Cia. Ltda.: 39 mil, 480 cruzeiros e 93

centavos;
Total geral da dívida no Estado do Acre: 143 milhões,

896 mil, 524 cruzeiros e 2 centavos.

ESTADO DE ALAGOAS

Os doze maiores devedores:
-Cia. Açucareira Usina Capricho: 1bilhão, 720 milhões,

72 mil, 280 cruzeiros e 73 centavos;
- Companhia Açucareira Central Sumauma: 1 bilhão,

21 milhões, 742 mil, 805 cruzeiros e 35 centavos;
- Câmara Municipal de Maceió: 796 milhões, 740 mil,

771 cruzeiros e 24 centavos;
- Centro Esportivo Alagoano: 552 milhões, 533 mil,

25 cruzeiros e 7 centavos;
- S/A Usina Ouricuri Açúcar e Álcool: 434 milhões,

913 mil, 371 cruzeiros e 40 centavos;
- S/A Leão Irmãos Açúcar e Álcool: 415 milhões, 734

mil, 923 cruzeiros e 70 centavos;
- Usina Terra Nova S/A: 326 milhões, 660 mil, 266

cruzeiros e 50 centavos;
- Cia. Açucareira Climério Sarmento: 305 milhões,

389 mil, 739 cruzeiros e 1 centavo;
- Cia. Agroindustrial Vale do Camaragibe: 264 milhões,

558 mil, 865 cruzeiros e 62 centavos;
- Usina Santa Clotilde S/A: 230 milhões, 685 mil, 906

cruzeiros e 14 centavos;
- Engeplan Engenharia e Planejamento Ltda.: 135 mi

lhões, 786 mil, 127 cruzeiros e 91 centavos;
- Prefeitura Municipal de Ibateguara: 129 milhões, 618

mil, 849 cruzeiros e 8 centavos.
Total geral da dívida do Estado de Alagoas: 13 bilhões,

737 milhões, 404 mil, 516 cruzeiros e 57 centavos.
V. Ex" podem notar que a maioria dos devedores é forma

da de usineiros, que tomam empréstimos do Banco do Brasil
constantemente. Entretanto, não pagam a Previdência Social,
e ninguém faz com que eles paguem.

ESTADO DO AMAZONAS

Os doze maiores devedores:
- Eletro Ferro Construções S/A: 2 bilhões, 146 milhões,

887 mil, 38 cruzeiros e 20 centavos;
- IceI Instrumentos e Componentes Eletrônicos Ltda.:

1 bilhão, 566 milhões, 982 mil, 184 cruzeiros e 65 centavos;
- Sociedade de Habitação do Estado do Amazonas: 1

bilhão, 39 milhões, 907 mil, 591 cruzeiros e 43 centavos;
- Soltur Solimões Transportes e Turismo Ltda.: 972 mi

lhões, 42 mil, 848 cruzeiros e 95 centavos;
- Indústria de Bebidas Antártica da Amazônia S/A: 893

milhões, 300 mil, 470 cruzeiros e 72 centavos;
- Centro de Apoio aPequ~na e Média Enpresa do Ama

zonas: 546 milhões, 262 mil, 975 cruzeiros e 92 centavos;
- Gethal Amazonas S/A Indústria de Madeira Compen

dada: 359 milhões, 477 mil, 608 cruzeiros e 29 centavos;
- Fábrica Lisboense Produtos Alimentícios Ltda.: 335

milhões, 882 mil, 587 cruzeiros e 1 centavo;
- Usina Terra Nova S/A: 326 milhões, 660 mil, 266

cruzeiros e 50 centavos;
- Moto Vespa do Brasil Ltda.: 286 milhões, 348 mil,

990 cruzeiros e 84
centavos;

- Câmara Municipal de Manaus: 35 milhões, 23 mil,
73 cruzeiros e 84 centavos;

- Superintendência,de Educação Física e Desportos do
Estado do Amazonas: 160 mil, 329 cruzeiros e 88 centavos.

Total geral da dívida no Estado do Amazonas: 13 bilhões,
585 milhões, 886 mil, 494 cruzeiros e 67 centavos.

ESTADO DA BAHIA

Os doze maiores devedores:
- Empresa Bahiana de Águas e Saneamento S/A 

Embasa: 23 bilhões, 52 milhões, 935 mil, 664 cruzeiros e 16
.centavos;

- Rede Ferroviária Federal S/A: 21 bilhões, 842 milhões,
283 mil, 358 cruzeiros e 62 centavos;

- Transpavi Codrasa S/A Terraplenagem Construções
e Dragagens: 5 bilhões, 455 milhões, 58 mil, 396 cruzeiros
e 58 centavos;

- Departamento Estadual do Trânsito: 14 bilhões, 479
milhões, 567 mil, 321 cruzeiros e 92 centavos;

- Prefeitura Municipal de Feira de Santana: 14 bilhões,
759 milhões, 356 mil, 144 cruzeiros e 78 centavos;

- Indústria de Papéis Santo Amaro S/A: 3 bilhões, 971
milhões, 851 mil, 520 cruzeiros e 39 centavos;

- Proende Projetos de Engenharia Básica e Detalha
mento Ltda.: 3 bilhões, 422 milhões, 885 mil, 83 cruzeiros
e 21 centavos;

- Prefeitura Municipal de Simões Filho: 3 bilhões, 313
milhões, 389 mil, 672 cruzeiros e 78 centavos;

- Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 
Coelba: 3 bilhões, 229 milhões, 855 mil, 924 cruzeiros e 22
centavos;

- Companhia Hidroelétrica do São Francisco: 2 bilhões,
184 milhões, 410 mil, 862 cruzeiros e 25 centavos;

- Empresa de Transportes São Luís Ltda.: 2 bilhões,
135 milhões, 397 mil, 339 cruzeiros e 83 centavos;

- Fundação de Assistência a Menores do Estado da
Bahia-Fameb: 2 bilhões, 105 milhões, 843 mil, 661 cruzeiros
e 28 centavos.

Total geral da dívida no Estado da Bahia: 179 bilhões,
933 milhões, 142 mil, 347 cruzeiros e 28 centavos.
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ESTADO DO CEARÁ

Os doze maiores devedores:
- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

do Ceará - Ematerce: 2 bilhões, 633 milhões, 249 mil, 503
cruzeiros e 55 centavos;

- Indústria de Pesca do Ceará S/A - Ipecea: 1 bilhão,
538 milhões, 114 mil, 42 cruzeiros e 53 centavos:

_ Unitêxtil União Industrial Têxtil S/A: 1 bilhão, 295
milhões, 991 mil, 552 cruzeiros e 11 centavos;

- Caucaia Inol S/A - Caisa: 1 bilhão, 229 milhões,
294 mil, 771 cruzeiros e .17 centavos;

- Prefeitura Municipal de Tauá: 1 bilhão,' 53 milhões,'
838 mil, 44 cruzeiros e 75 centavos; , .

- Náutico Atlético Cearense: 983 milhões, 899 mil, 333
cruzeiros e 32 centavos;

- Coopesca - Cooperativa Cearense de Pesca Ltda.: 851
milhões, 219 mil, 23 cruzeiros e 55 centavos;

- Amazônia Indústria e Comércio de Pesca S/A: 806
milhões, 703 mil, 472 cruzeiros e 42 centavos;

- Associação Qesportiva e de Educação Juvenil: 784
milhões, 9 mil, 777 cruzeiros e 30 centavos;

- Construtora Pinto S/A: 732 milhões, 741 mil, 166 cru-
zeiros e 65 centavos; , ,

- Tecnomecânica Esmaltec Ltda.; 558 milhões, 435 mil,
523 cruzeiros e 72 centavos;

- Prefeitura Municipal de Crateús: 688 milhões, 68 mil,
692 cruzeiros e 20 centavos.

Total geral da dívida no Estado do Ceará: 22 bilhões,
91 milhões, 548 mil, 894 cruzeiros e 64 centavos.

DISTRITO FEDERAL

Os dozes maiores devedores do DF:
- Sersan Sociedade Terraplanagem Construção, civil ~

Agropecuária Ltda.:
50 bilhões, 139 mil, 847 cruzeiros e 6 centavos;
- fUr;1dação Zoobotânica do Distrito Federal:
46 bilhões, 264 milhões, 802 mil, 818 cruzeiros e 93 cen

tavos;
- Caixa Econômica Federal:
10 bilhões, 969 milhões, 700 mil, 727 cruzeiros e 3 cen

tavos;
- Confederal Vigilância e Transportes e Valores S/A:
10 bilhões, 663 milhões, 880 mil, 989 cruzeiros e 46 cen-

tavos;
- En:'presa Brasileira de Correios e Telegráfos:
6 bilhões, 15 milhões, 550 mil, 63 cruzeiros e 17 centavos;
- C,ompanhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP:
2 bilhões, 535 milhões, 927 mil, 74 cruzeiros e 47 centavos;
---, frQylan Engenharia Projetos e Comércio Ltda.:
2 bilhões, 402 milhões, 834 mil, 198 cruzeiros e 32 cen-

tavos,;
- Cereais Colpo Ltda.:
1 bilhão, 966 milhões, 328 mil, 284 cruzeiros e 9 centavos;
- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnolôgico - CNPq:
1 bilhão, 564 milhões, 628 mil, 222 cruzeiros e 19 centavos;
- JoÍ"lan S/A Veículos Automotores Importação e Co-

mércio: , ..
1 bilh~o, 108 milhões, 821 mil, 818 cruzeiros e 82 centavos;
- Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL:
I bilhão, 37 milhões, 615 mil, 199 cruziros e 42 centavos;

- BSB Brasil Empresa Jornalística Ltda.:
974 milhões, 136 mil, 434 cruzeiros e 21 centavos.
Total geral da dívida do Distrito Federal:
163 bilhões, 578 milhões, 976 mil, 423 cruzeiros e 45

centavos.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Os doze maiores devedores:

- Aracruz Celulose S/A:
4 bilhões, 685 milhões, 138 mil, 308 cruzeiros e 45 cen-

tavos;
- Prefeitura Municipal de Colatina:
1 bilhão, 713 milhões, 657 mil, 733 cruzeiros e 31 centavos;
- Bela Vista Agro Industrial Ltda.:
1 bilhão, 651 milhões, 424 mil, 203 cruzeiros e 54 centavos;
- Companhia Siderúrgica de Tubarão:
1 hilhão, 513 milhões, 194 mil, 113 cruzeiros e 16 centavos;
- Lagrisa Linhares Agropecuária S/A:
1 bilhão, 4 milhões, 169 mil, 813 cruzeiros e 69 centavos;
~ Prefeitura Municipal de Guaçui:
795 milhões, 994 mil, 562 cruzeiros e 57 centavos;
---, Construtora Vale do Sul Ltda.:
735 milhões, 584 mil, 483 cruzeiros e 93 centavos;
- Prefeitura Municipal de Linhares:
675 milhões, 603 mil, 494 cruzeiros e 16 centavos;
~ Francisco de Abreu Grossi:
631 milhões, 678 mil, 961 cruzeiros e 34 centavos;
- Prefeitura Municipal de Itaguaçu:
540 milhões, 832, 623 cruzeiros e 80 centavos;
- Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio:
476 milhões, 897 mil, 253 cruzeiros e 35 centavos.
Total Geral da Dívida no Estado do Espírito Santo:
29 bilhões, 393 milhões, 725 mil, 822 cruzeiros e 32 cen

tavos.

, 'ESTADO DE GOIÁS

OS doze maiores devedores:
- Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG:
19 bilhões, 112 milhões, 51 mil, 631 cruzeiros e 50 cen-

tavos:
- Caixa Econômica do Estado do Goiás:
8 bilhões, 54;9 milhões, 531 mil, 895 cruzeiros e 20 cen-

tavos; ,
- Vicente de Paula Borges Sagres:
4 bilhões, 282 milhões, 120 mil, 946 cruzeiros e 69 cen

tavos;
- EBS Empresa Brasileira de Serviços de Segurança Lt

da.:
3 bilhões, 146 milhões, 619 mil, 517 cruzeiros e 37 cen

tavos;
- Expresso São Luiz Ltda.:
2 bilhões, 290 milhões, 481 mil, 432 cruzeiros e 15 cen-

tavos;
- Cia. Thermas do Rio Quente:
1 bilhão, 391 milhões, 140 mil, 558 cruzeiros e 29 centavos;
- Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias

do Estado:
1 bilhão, 391 milhões, 140 mil, 558 cruzeiros e 29 centavos;
- Prefeitura Municipal de Goiânia:
1 bilhão, 188 milhões, 77 mil, 100 cruzeiros e 29 centavos;
- Assembléia Legislativa do Estado de Goiás:
1 bilhão, 37 milhões, 692 mil, 634 cruzeiros e 70 centavos;_
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- Secretaria do Trabalho e' Desenvolvimento Social:
901 milhões, 508 mil, 50cruzeiros e 77 centavos;
- Sobral Sociedade Brasileira de Armazéns Gerais Lt-

da.:
882 milhões, 275 mil, 518 cruzeiros e 87 centavos;
- Prefeitura Municipal de Minaçu:
693 milhões, 376 mil, 952 cruzeiros e 21 centavos.
Total Geral da Dívida no Estado de Goiás:
64 bilhões, 271 milhões, 689 mil, 163 CJuzeiros e 02 cen

tavos.

ESTADO DO MARANHÃO

OS Doze Maiores Devedores do Estadó:
- Companhia de Água 'e Esgoto do Maranhão~ CAE-

MA: "
3 bilhões 892 milhões 534 mil 089 cruzeiros e 11 centavos;
- Serviço Nacional d~ Aprendizagem Comercial:
1bilhão, 460 milhões, 389 mil, 312 cruzeiros e 42 centavos;
- Companhia de Abastecimento de São Luís:
934 inilhões, 571 mil, 387 cruzeiros e 1 centavo; ,
-Companhia dé Colonização do Nordeste-COLONE:
805 milhões, 664'mil, 429 cruzeiros e 20 centavos;
- Prefeitura Municip::il de Imperatri~: .
758 milhões, 114 mil, 675 cruzeiros e 77 centavos;
- Destilaria Caiman SIA. : '
753 milhõe~, 9 mil, 629 cruzeiros e 16"centavos;
-Imagine MàrIée'ting e Propaganda' Ltda.:
588 níilhões, 176 mil, 327 cruzeiros e22 centavos;
- Universidade Federal do Maranhão:'

, , 504 milhões, 494 mil, 482 cruzeiros e-9centavos;
- Superintendência de Campanhas de Saúde Pública:
497 milhões, 186 mil, 534 cruzeiros e 71 centavos;
- Prefeitura Municipal de Morros: .
-468 milhões, 925 mil, 106 cruzeiros e 68 centavos;
- Prefeitura Mqnicipal de Balsas:
448 milhões, 644 mil, 684 cruzeiros e 88 centavos;
- Prefeitura Municipal de Santa Luzia:

, 428 milhões, 584 mil, 248 cruzeiros e 29 centavos.
Total Geral da Dívidà no Estado do Maranhão: ' ,
26 1:;lilhões, 393 milhões, 16 mil, 610 cruzeiros e 22' cen

tavos.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Os doze maiores devedores:
"":"'Prefeitura Municipal de Dourados:,
1 bilhão, 610 milhões, 22 mil, 143 cruzeiros e 43 centavos;
- Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do

Sul: "
1 bilhão, 529 milhões, 248 mil, 168 cruieiros e 75 centavos;
-:... UNIMED - Sociedade Cooperativa de Serviços Mé-

dicos e Hospitalares de Campo Grande:
1 bilhão, 422 milhões, 759 mil, 197 cruzeiros e 66 centavos;
- Câmara Municipal de Campo Grande:
1bilhão, 181 milhões, 371 mil, 396 cruzeiros e 73 centavos;
- Cia. Agrícola Sonora Estância:
924 milhões, 273 mil, 442 cruzeiros e 89 centavos;
- Itamarati SiA. Agro Pecuárii: .
865 milhões, 233 mil, 572 cruzeiros e 34 centavos;
-Concel Engenharia Ltda.:
797 milhões, 479 mil, 484 ctuzeiros e 10 centavos;
- Fazenda Bodoquena SIA.:
584 milhões, 423 mil, 561 cruzeiros e 2 centavos; ,

- Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do
Sul S/A. .,-- ENERSUL:

549 milhões, 100 mil, 572 cruzeiros e 55 centavos;
- Destilaria Rio Brilhante SIA.:
331 milhões, 792 mil, 947 cruzeiros e 84 centavos;
- Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul:
312 milhões, 66 mil, 240 cruzeiros e 33 centavos;
- Prefeitura Municipal de Anastácio:
231 milhões, 957 mil, 898 cruzeiros e 79 centavos.
Total Geral da Dívida no Estado do Mato Grosso do Sul:
12 bilhões, 172 milhões, 983 mil, 480 cruzeiros e 14 cen-

tavos.

ESTADO DO MATO GROSSO

OS Doze Maiores De,vedores:
- Departamento de Estradas e;Rodagçm do Estado do

Mato Grosso:
17 bilhões, 372 milhões, 215 mil, 361 cruzeiros e 80 cen

tavos;
- Companhia de Saneamento do Estado de Mato Gros-

so:
15 bilhões, 499 milhões, 735 mil, 604 cruzeiros e 26 cen

tavos;
, - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato

Grosso: . ,
5 bilhões, 645 milhÕeS, 497 mil, 299 cruzeiros e 1centavo;
~Usina Jaciara S/A:
5 bilhões, 521 milhões, 352 mil, 944 cruzeiros e 32 cen

tavos;
----: Empresa Matogrossense de Adm. de Próprios Esta

duais - EMAPE:
4 bilhões, 521 milhões, 440 mil, 938 cruzeiros e 69 cen-

tavos; , ",
- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A.:
':2 bilhões, 572 niilhões, 445 mil; 389 cruzeiros e' 86 cen

tavos;
--;- Departaménto 'de Obras Publicas do Estado de Mato

Grosso:
2 bilhões, 237 milhões, 146 mil, 523 cruzeiros e 25 cen

tavos;
....:... Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Mato

Gros~o: , ,. '.,
2 bilhões, 171 milhões, 832 mil, 449 cruzeiros e 82 cen-

tavos; ,
- Agrimat Engenharia Indústria e Comércio' Ltda.:
lbilhão, 884 milhões, 572 mil, 317 cruzeiros e 73 centavos;
- Departamento Estadual de Trânsito Detran - MT:
1 bilhão, 547 milhões, 962 mil, 637 cruzeiros e 9 centavos;
- Ecomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda.:
1 bilhão, 13 milhões, 498 mil, 383 cruzeiros e 60 centavos;
-Aquário Engenharia e Comércio S/A.: ' .
951 milhões, 577 mil, 292 cruzeiros e 81 centavos;
Total Geral da Dívida do Estado do Mato GroSso:
78 bilhões, 43 milhões, 471 mil, 736 cruzeiros e'78 cen

tavos.

ESTADO DE MINAS. GERAIS

OS Doze Maiores Devedores:
----:FMB S/A Produtos Metalúrgicos:
31 bilhões, 813 milhões, 570 mil, 54 cruzeiros e 30 cen

tavos;
- Nilson José Vilela:
25 bilhões, 259 milhões, 826 mil, 419 cruzeiros e 17 cen

tavos;
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-Empresa Brasileinrde Correios e Telégrafos:
15 bilhões, 458 milhões, 651 'mil, 92 cruzeiros e 43 cen

tavos; .
- Cia. Vale do Rio Doce:
10 bilhões, 800 milhões, 35 mil, 737 cruzeiros e 31 cen-

tavos;
- Siderúrgica União Bandespachense Ltda.:
8 bilhões, 225 milhões, 686 mil, 85 cruzeiros e 36 centavos;
- Fiat Automóveis S/A:
7 bilhões, 493 milhões, 741 mil, 810 cruzeiros e 91 cen

tavos;
- Prospe Sociedade Civil Ltda.:
6 bilhões, 996 milhões, 756 mil, 607 cruzeiros e 76 cen

tavos;
- Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais:
4 bilhões, 444 milhões, 582 mil; 701 cruzeiros e 94 cen

tavos;
-Industrial Malvina S/A:
4 bilhões, 347 milhões, 569 mil, 249 cruzeiros e 29 cen

tavos;
- Banco do Estado de Minas Gerais:
4 bilhões, 156 milhões, 58 mil, 321 cruzeiros e 86 centavos;

- Companhia Ferro ~rasileiro:

3 bilhões, 664 milhões, 381 mil, 692 cruzeiros e99 cen-
tavos; , .

- Prefeitura Municipal de Montes Claros:
3 bilhões, 378 milhões, 625 mil, 80 cruzeiros e 22 centavos.
Total Geral da Dívida no Estado de Minas Gerais:
268 bilhões, 888 milhões, 182 mil, 762 cruzeiros e 84

centavOs. .
ESTADO DO PARÁ

OS 1'2' Maiores Devedores:
- Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari:
10 bilhões, 556 milhões,M mil, 950 cruzeir<:>s e'64 cen

tavos;
- Companhia Florestal Monte D.ourado:
5 bilhões, 853 milhões, 535 mil, 270 cruzeiros e 62 cen-

tavos;
- Prefeitura Municipal de Curralinho:
5 bilhões, 816 milhões, 14 mil, 48 cruzeiros e.26 centavos;
- Prefeitura Municipal de Bujarau: .'
3 bil,h~es, 758 milhões" 737 mil, 726 cruzeiros e 83 cen

tavos;
---;- Prefeitura Municipal de Tucuruí:
3 bilhões, 19 milhões, 749 mil, 498 cruzeiros e 4 centavos;

- Prefeitura Municipal de Marabá:
1bilhão, 766 milhões, 377 mil, 887 cruzeiros e 32 centavos;
- Prefeitura Municipal de Barbacena:
1bilhão, 618 milhões, 983 mil, 566 cruzeiros e 29 centavos;
- B~lauto Belém Automóveis S/A: .
1bilhão, 570 milhões, 944 mil, 933 cruzeiros e 47 centavos;
- Prefeitura Municipal de Castanhal:
1bilhão, 441 milhões, 745 mil, 716 cruzeiros e 29 centavos;
- Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico:
1 bilhão, 242 milhões, 44 mil, 246 cruzeiros e 97 centavos;
- Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia:
1bilhão, 251 milhões, 985 mil, 876 cruzeiros e.85 centavos;
- Prefeitura Municipal de Macapá:
932 milhões, 71 mil, 767 cruzeiros e 9 centavos.
Total Geral da Dívida no Estado do Pará:
69 bilhões, 263 milhões, 632 mil, 220 cruzeiros e 95 cen

tav.os.

ESTADO DA PARAÍBA

OS Doze Maiores Devedores:
- Raul Pinto;
16 bilhões, 384 milhões, 596 mil, 551 cruzeiros e 56 cen-

tavos;
- Agicam Agroindustrial de Camaratuba Ltda.:
1 bilhão, 843 milhÕes, 988 mil, 304 cruzeiros e 72 centavos;
-José Bonifácio Gomes:
1bilhão, 812 milhões, 654 mil, 675 cruzeiros e 78 centavos;
- Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais

da Paraíba;
1bilhão, 361 milhões, 667 mil, 302 cruzeiros e 40 centavos;
-Joaquim Gonçalves de Araújo;
1bilhão, 318 milhões, 488 mil, 365 cruzeiros e 46 centavos;
-lERAVE - Industrial Brasileira de Vestuário S/A:
1bilhão, 196 milhões, 224 mil, 173 cruzeiros e 21 centavos;
-Prefeitura Municipal de-São José de Piranhas:
1 bilhão, 63milhões, 93 mil, 443 cruzeiros e 34 centavos;
-Indústria de Confecções Rotas Ltda.:
1 bilhão, 21 milhões, 891 mil, 416 cruzeiros e 59 centavos;
- Companhia de Água e Esgotos da Paraíba': '
991 milhões, 516 mil, 236 cruzeiros e 21 centavos;
- Prefeitura Municipal de Mont'eiro:
836 milhões, ~19 mil, 101 cruzeiros e 61 centavos;
-José Marques Leite:
774 milhões, 231 mil, 875 cruzeiros e 97 centavos;
- Unidade Técnica do Projeto Nordeste: .
768 milhões, 480 mil, 288 cruzeiros 'e 83 centavos ..
Total Geral d,a. Dívida no Estado da Paraíba:
51 bilhões, 722 milhões, 949 mil, 45 cruzeiros e 31 cen

tavos.

ESTADO DO·PARANÁ

. Os doze maiores devedores:
- Cooperativa Agropecuária Rolândia Ltda.: 85 bilhões,

666 milhões, 332 mil, 395 cruzeiros e 58 centavos;
-Empresa Cinematográfica São Luiz Ltda.: 31 bilhões,

27 milhões, 400 mil, 344 cruzeiros e 53 centavos;
- C R Almeida S/A Engenharia e Construções: 14 bi

lhões, 189 milhões, 179 mil, 86 cruzeiros e 76 centavos;
- Construtora Augusto Ltda.: 6 bilhões, 946 milhões,

765 mil, 680 cruzeiros e 39 centavos;
-Consórcio Nasser Ltda.: 3 bilhões, 99 milhões, 921

mil, 805 cruzeiros e 65 centavos;
- Usina Central do Paraná S/A Agricultura Indústria

e Comércio: 2 bilhões, 758 milhões, 702 mil, 657 cruzeiros
e 85 centavos; ., "

- Construtora Bandeirantes de Estradas S/A: 2 bilhões,
641 milhões, 798 ~il, 384 cruzeiros e 40 centavos;

-Empresa Cristo Rei Ltda.: 2 bilhões"104 milhões, 853
mil, 874 cruzeiros e 28 centavos;

- Fund~ção lJniversidade Estadual de Maringá: 2 bi
lhões, 371 milhões, 213 mil, 849 cruzeiros e 50 centavos;

-Dagranja S/A Alimentos: 2 bilhões, 538 milhões, 474
mil, 380 cruzeiros e 52 centavos;

- Prefeitura Municipal de Cascavel: 1 bilhão, 987 mi
lhões, 491 mil, 617 cruzeiros e 26 centavos;

- Companhia de Saneamento do Paraná: 1 bilhão, 917
milhões, 541 mil, 890 cruzeiros e 59 centavos;

Total geral da dívida no Estado do Paraná:
209 bilhões, 320 milhões, 556 mil, 913 cruzeiros e 37

centavos.
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ESTADO,DO PIAUÍ

ESTADO DE PERNAMBUCO

Os doze maiores devedor!;ls:
- Pesca Alto Mar S/A: 10 bilhões, 599 milhões, 946 mil, ,

902 cruzeiros e 37 centavos;
-F.A. Teixeira e Cia Ltda.: 4 bilhões, 552 milhões,

, 383 mil, 887 cruzeiros e 60 centavos;
- Prefeitura Municipal de Jabotão: 4 bilhões, 527 mi

lhões 488 mil, 695 e 69 centavos:
- Usina Central Olho D'Água S/A: 4 bilhões, 227 mi

lhões, 12 mil, 779 cruzeiros e 11 centavos;
- Companhia Hidroelétrica do São Francisco: 2 bilhões,

586 milhões, 510 mil" 786 cruzeiros e 96 centavos;
- CGC Serviços Gerais Ltda.: 2, bilhões, 130 miljlões,

888 mil, 839 cruzeiros e 89 centavos;
- Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico: 1

bilhão, 935 milhões, 681 mil, 850 cruzeiros e 44 centavos;
:--- Usina Cruangi ,S/A: 1 bilhão, 856 milhões, 150 mil,

224 cruzeiros e 8 centavos; , -
- Usina Frei Caneca S/A: 1 bilhão, 641 milhões, 417

mil, 575 cruzeiros e 11 centavos; , ,
- Prefeitura MuniCipal de Petrolina: 1 bilhão,375 mi

lhões, 118 mil, 486 cr]lzeiros, e 67 centavos;
- Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco

- DETRAN: 1 bilhão, 248 milhões, 429qlil, 973 c~l\zeiros

e 88 centavos;
- Usina Centrafde Barreira S/A: 1 bilhão, 92 milhões,

545 mil, 244 cruzeiros é 73 centavos. '
Total geral da díyid~n~ ,Estado de Per,nambuco: '0_

75 bilhões, 819 milhões, 679 mil, 548 quzeiros e 87 cen
tavos.

Os oito maiores devedores:
- Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio: 156

milhões, 86 mil, 307 cruzeiros e 57 centavos;
- Prefeitura N\micipal de 'Esperantina: 19 milhões, 111

mil, 314 cruzeiros e 47 ç(fntavos; "
- Maria de Lourdes. Gaze Fabris: 1,5 milhões, 695 mil,

835 cruzeiros e 58 centavos;
- Irmac Indústria Cerâmica Imobiliária Ltda.: 13 mi

lhões, 763 mil, 916 cruzeiros e 8 centavos;
- Francisco Delm~ro de Araújo: 8 milhões, 569 mil, 974

cruzeiros e 52 centavos; o

- F. Ramalho Engenharia e Comércio Ltda.: 8 milhões,
59 mil, 374 cruzeiros e 8 centavos;

- Fundação Serviços de Saúde Pública: 6 milhões, 817
mil, 274 cruzeiros e 26 centavos;

- Francisco c;Ias, Chagas Damasceno: Amilhões, 234 mil,
836 cruzeiros e 80 centavos.

Total geral da dívida do Estado do Piauí:
317 milhões, 653 mil, 67 cruzeiros é.3Qcentavos.

- .-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Os doze maiores devedores:
-José Costa Loterias Ltda.: 665 bilhões, 355 milhões,

837 mil, 501 cruzeiros e 72 centavos; ,
- Agência Victor Hummel Ltda.: 322 bilhões, 9 milhões,

999 mil, 500 cruzeiros e 7 centavos;
- Ótica Ideal Ltda.: 309 bilhões, 241 milhões, 941 mil,

1-\18 cruzeiros e' 98 centavos; ,
- Construtora CCS Ltda.: 184 bilhões, 666 milhões, 961

mil, 525 cruzeiros e 46 centavos;
- Fundação Legião Brasileira de Assistência: 32 bilhões,

415 milhões, 711 mil, 30 cruzeiros e 89 centavos;

- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís
tica - IBGE: 28 bilhões, 859 milhões, 578 mil, 265 cruzeiros
e 30 centavos;

-AGENAVE - Agência Marítima Ltda.: 20 bilhões,
5 milhões, 259 mil, 581 cruzeiros e 92 centavos;

- Sociedade Brasileira de Instrução: 16 bilhões, 109 mi
lhões, 203 mil, 361 cruzeiros e 8 centavos;

- Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil S/A: 11 bi
lhões, 817 milhões, 966 mil, 173 cruzeiros e 78 centavos,

-Jornal do Brasil S/A: 9 bilhões, 823 milhões, 885 mil,
765 cruzeiros e 78 centavos;

- Fábrica Ypu Artefatos de T~cidos Couro e Metal S/A:
9 bilhões, 32 '
milhões, 560 mil, 249 cruzeiros e 78 centavos; ,

.:....:. Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu: 5 bilhões, 679
llilhões, 17 mil, 72 cruzeiros e 20 centavos.

Total geral da dívida no Estado do Rio de Janeiro:
2 trilhões. 188 bilhões, 242 milhões, 107 mil, 182 cruzeiros

e 48 centavos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Os 12 maiores devedores:
- Usina Estivas S/A: 1 bilhão. 364 milhões~ 695 mil,

485 cruzeiros e 17 centavos; .
- Prefeitura Muniçipal de Macàíba: 911 milhões, 854

mil, 855 cruzeiros e 30 centavos; ,
- Manufatura de Porcelana Beatriz S/A: 522 milhões,

464 mil, 27 cruzeiros e 19 centavos;
- Demserv Empresa de Serviço de Vigilância: 495 mi-

lhões, 325 mil, 393 cruzeiros e 14 centavos; .
- Prefeitura Municipal de Jpão Câmara: 457 milhões,

461 mil, 214 cruZeiros' e 3 centavos;
.:..... Construtora A Gaspar Ltda.: 400 milhões, 686 mil,

923 cruzeiros e 31 centavos;
- Prefeitura Municipal de Angicos: 261 milhões, 717 mil,

386 cruzeiros e 43 centavos;
,- Brasinox Brasil Inoxidáveis S/A: 232 milhões. 71 mil,

613 cruzeiros e 73 centavos;
-Emserv Empresa de Serviço de Vigilância Ltda.: 223

milhões, 543 mil, 108 cruzeiros e 72 {;entavos;
-Prefeitura Municipal de Florânia: 199, milhões, 337

mil, 2 cruzeiros e 81 centavos; o , ••

- Fundação Hospital Monsenhor Walfredo: 164 milhões,
862 mil, 101 cruzeiros e 77 centavos;
~ SOCAP - Sociedade de Pavimentações e Construções

Ltda.: 108 milhões, 835 mil, 492 cruzeiros e 30 centavos.
Total geral da dívida no Estado do Rio Grande do Norte:
7 bilhões, 240 milhões, 156 mil, 720 cruzeiros e 41 cen

tavos,

ESTADO no RIO GRANDE DO SUL,

Os doze maiores devedores: .
- Cooperativa Regional Triti Cola Santiaguense Ltda:,

171 bilhões, 161 milhões, 334 mil, 933 cruzeiros e 18 centavos;
- Fundação Universitária de Cardiologia: 31 bilhões, 798

milhões,,370 milc" 300~ruzeiros e 22 -centavos;
0_- _ Rede Ferroviária Federal S/A: 25 bilhões, 475 milhões,

964 mil, 199 cruzeiros e 22 centavos;
- Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande

do Sul: 7 bilhões, 738 milhões, 13 mil, 790 cruzeiros e 19
centavos;

- Hércules S/A Fábrica de Talheres: 7 bilhões, 27 mi
lhões, 377 mil, 717 cruzeiros e 77 centavos;
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- Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul: 6 bilhões,
22 milhões, 378 mil, 716 cruzeiros e 56 centavos;

- Aços Finos Piratini S/A: 5 bilhões, 872 milhões, 327
mil, 609 cruzeiros e 47 centavos; ,

- Momentum Engenharia Ltda.: 4 bilhões, 869 milhões,
164 mil, 127 cruzeiros;

- Banco Meridional do Brasil S/A: 3 bilhões, 958 mi
lhões, 164 mil, 404 cruzeiros e 68 centavos;

- Prefeitura Municipal de Gravataí: 3 bilhões, 912 mi
lhões, 805 mil, 538 cruzeiros e 98 centavos;

- Companhia Rio Grandense de Mineração: 3 bilhões,
739 milhões, 893 mil, 729 cruzeiros e 60 centavos;

- Fundação Universidade de Passo Fundo: 3 bilhões,
630 milhões, 183 mil, 89 cruzeiros e 50 centavos. . .

Total geral da dívida no Estado do Rio Grande do Sul:
463 bllhões, 642 milhões, 696 mil, 137 cruzeiros e 14

centavos.

ESTADO DE RONDÔNIA

Os cinco maiores devedores:
- Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de

Rondônia - SEBRAE: 379 milhões, 149 mil, 365 cruzeiros
e 8 centavos; . , . ,

- MSM Motomecanização São Marços: 371 milhões, 193
mil, 774 cruzeiros e 61 centavos;

- Empresa de Desenvolvimento Urbano - Emdur: 99,
milhões, 542 mil, 596 cruzeiros e 98 centavos; .

- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: 39 mi
lhões, 136 mil, 942 cruzeiros e 86 centavos;

- Prefeitura do Município de Ariquemes: 329 mil, 622
cruzeiros e 64 centavos. .

Total geral da dívida no Estado de Rondônia:
3 bilhões, 205 milhões, 745 mil, 570 cruzeiros e 96 cen

tavos.

ESTADO DE SÃO PAULO
Os 12 maiores devedores:
- Banco Safra S/A: 108 bilhões, 459 milhões, 850 mil,

539 cruzeiros e 60 centavos;
- Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica: 78

bilhões, 908 milhões, 294 mil, 612 cruzeiros e 83 centavos;
- Julieta do Prado Lopes: 56 bilhões, 79 milhões, 126

mil, 335 cruzeiros e 81 centavos; .
- De Zorzi Florestal Ltda.: 39 bilhões, 141 milhões, 781

mil, 110 cruzeiros e 40 centavos;
- Gazeta Mercantil Jornal S/A: 34 bilhões, 583 milhões,

468 mil, 622 cruzeiros e 17 centavos;
- Companhia Santa Irene: 34 bilhões, 371 milhões, 62

mil, 705 cruzeiros e 23 centavos;
- Fundação Cruzeirense de Jornalismo e Radiodifusão:

28 bilhões, 333 milhões, 426 mil, 933 cruzeiros e 32 centavos;
- Rede Ferroviária Federal S/A: 22 bilhões, 87 milhões,

731 mil, 904 cruzeiros e 53 centavos;
- Schmuziger Indústria e Comércio de Máquinas Ltda,:

18 bilhões, 338 milhões, 384 mil, 28 cruzeiros e 16 centavos;
- Prefeitura do Município de São Paulo: 14 bilhões, 445

milhões, 767 mil, 860 cruzeiros e 15 centavos;
- Transmetal Ltda.: 12 bilhões, 954 milhões, 451 mil,

49 cruzeiros e 83 centavos;
-Jobim Segurança e Vigilância Ltda.: 12 bilhões, 571

milhões, 898 mil, 814 cruzeiros e 15 centavos.
Total geral da dívida no Estado de São Paulo:
1 trilhao, 705 bilhões, 437 milhões, 491 mil, 680 cruzeiros

e 28 centavos.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Os doze maiores devedores do Estado:
- Prefeitura Municipal de Joinvil1e: 7 bilhões, 342 mi

lhões, 448 mil, 916 cruzeiros e 30 centavos;
- Dalceli's Ind. Comércio de Malhas Ltda.: 5 bilhões,

335 milhões, 962 mil, 280 cruzeiros 77 centavos;
-Sadia Concórdia S/A Indústria e Comércio: 5 bilhões,

203 milhões, 243 mil, 669 cruzeiros e 71 centavos;
- Prefeitura Municipal de Criciúma: 3 bilhões, 676 mi

lhões, 684 mil, 50 cruzeiros e 26 centavos;
Kolbaca S/A: 3 bilhões, 48 milhões, 267 mil, 406 cruzeiros

e 84 centavos;
- Companhia Nacional de Mineração de Carvão do Bar

ro 'Branco: 2 bilhões, 702 milhões, 921 mil, 163 cruzeiros
e 85 centavos;

- Indústria de Linhas Leopoldo Schmalz S/A: 2 bilhões,
279 milhões, 899 mil, 955 cruzeiros e16 centavos;
~ Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul: 2 bilhões, 154

milhões, 673 mil, 414 cruzeiros e 79 centavos;
- Unimed Florianópolis Cooperativa de Trabalho Mé

dico Ltda.: 2 bilhões, 220 milhões, 331 mil, 808 cruzeiros
e 56 centavos;

- Incosesa Indústria e Comércio' de Cerâmica S/A: 2
bilhões, 111 milhões; 624 mil, 898 cruzeiros e 22 centavos;

. -'Banco do Estado de Santa Catarina S/A: 1 bilhão,
756 milhões, 789 mil, 680 cruzeiros e 47 centavos;

-Prefeitura Municipal de BlumenaiJ: 1 bilhão, 407 mi
lhões, 635 mil, 29 cruzeiros e 2 centavos..

Total geral da (lívida de Santa Catarina:
66 bilhões, 664 milhões, 441 mil, 898 cruzeiros e 31 cen

tavos.
ESTADO DE SERGIPE

OS doze maiores devedores:
- Hotel Parque dos Coqueiros S/A: 971 milhões, 4 mil,

361 cruzeiros e 7 centavos;
,- Frutene Indústria de Frutos do Nordeste S/A: 274 mi

lhões, 477 mil, 419 cruzeiros e 98 centavos;
- Sergipe Couros Ltda.: 257 milhões, 226 mil, 706 cruzei

ros e 6 centavos;
- Lisengel e Limpeza de Serviços Gerais Ltda.: 190 mi

lhões, 87 mil, 233 cruzeiros e 66 centavos;
-Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís

tica - IBGE: 179 milhões, 347 mil, 79 cruzeiros e 88 centavos;
- Fundação de Desenvolvimento Comunitário de Sergi

pe: 165 milhões, 903 mil, 606 cruzeiros e 26 centavos;
- Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores: 126

milhões, 809 mil, 676 cruzeiros e 14 centavos;
- Prefeitura Mutlicipal de Paripiranga: 121 milhões, 756

mil, 868 cruzeiros e 17 centavos;
- Indústria de· Massas Alimentícias Estanciana Ltda.:

117 milhões, 414 mil, 82 cruzeiros e 44 centavos;
- Prefeitura Municipal de Poço Verde: 90 milhões, 762

mil, 778 cruzeiros e 50 centavos;
- Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso: 57 milhões,

448 mil, 590 cruzeiros e 57 centavos;
- Clube Esportivo Sergipe: 48 milhões, 895 mil, 627 cru-

zeiros e 35 centavos.
Total geral da dívida no Estado de Sergipe:
2 bilhões, 382 milhões, 718 mil, 734 cruzdros e 3 centavos.
Valor total da dívida em todos os Estados, órgãos públicos

e empresas privadas:
5 trilhões, 715 bilhões, 493 milhões, 753 mil, 495 cruzeiros

e 70 centavos.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, esses são os principais
devedores, conforme relação encaminhada pelo então Minis
tro Deputado Reinhold Stephanes. Temos hoje um catálogo
completo dos devedores da Previdência, mas é bom que se
diga que essas dívidas não são de agora. Vêm desde o tempo
da ditadura militar, desde o tempo de um Governo de força,
que tinha coragem de botar sindicalistas na cadeia, cassar
direção de sindicatos, perseguir estudantes, pôr o SNI a vascu
lhar a vida de todo mundo; contudo, não tinha peito para
enfrentar os devedores da Previdência Social.

Conversava há pouco com um companheiro nosso aqui
no Plenário, e ele me dizia: "E quem pagou à Previdência
está com cara de quê? Quem pagou corretamente, quem não
atrasou os pagamentos da Previdência está com cara de quê?"
Está com cara de besta, com cara de tacho, por saber que
pagou corretamente, fez esforços, e os outros não pagaram.

E, quando se fala em Previdência, fala-se logo em aumen
to de alíquotas, quando sabemos que o que tem de se fazer
é a cobrança dessas dívidas, é colocar os sonegadores na ca
deia. Aliás, grande parte desses sonegadores são empresários
que prestam serviços ao Governo, recebendo dele o paga
mento pelos serviços prestados. Entretanto, o Governo não
tem a capacidade de cobrar essa dívida.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Clovis Assis.

O Sr. Clóvis Assis - Gostaria de parabenizar V. Ex·
por esta denúncia corajosa. Abro um parêntese para perguntar
a V. Ex. se o encaminhamento dessas dívidas é recente ou
se a relação veio antes do projeto aprovado nesta Casa após
um acordo com a Previdência Social, pelo qual as Prefeituras
e as empresas públicas teriam 20 anos para renegociar a sua
dívida. Isso me faz lembrar que as Prefeituras denunciadas
e empresas públicas como Coelba e Embasa, na Bahia, ainda
não procuraram a Previdência Social para fazer o refinancia
mento da dívida. Isso implica crime grave. Porém, se já foi
feito esse refinanciamento e falta apenas o pagamento daquele
depósito obrigatório inicial - depósito daquele chamado di
nheiro recolhido e não colocado no caixa, daquele dinheiro
recolhido na folha de pagamento do trabalhador e não reco
lhido à Previdência - essas empresas estão agora numa nova
etapa de refinanciamento de suas dívidas. Deixo esta questão
para que V. Ex· comece a repensar se essas denúncias são
anteriores ou posteriores ao refinancimento das dívidas pú
blicas.

O SR. CHICO VIGILANTE - Deputado Clovis Assis,
esses documentos foram encaminhados no dia 21 de agosto.
A maioria - posso dizer que a maioria absoluta, conferindo
aqui agora os documentos - das dívidas estão sem defesa.
Isso quer dizer que a maioria absoluta dos devedores não
teve a dignidade nem sequer de se dirigir à região fiscal e
protocolar alguma contestação à dívida.

Quero fazer justiça ao nobre Deputado Reinhold Stepha
nes, que, como Ministro da Previdência Social, conseguiu
aumentar os valores não da alíquota, mas das cobranças; tanto
é que aumentou a arrecadação.

Mas chego à conclusão de que isso não é tarefa para
um só Deputado, para um só Ministro. Ontem, marquei au
diência com o Ministro Antônio Britto, para segunda-feira,
às 16 horas. Vou lá dizer a S. Ex· que isso não é tarefa para
um só Ministro, para uma só pessoa. Isso deve ser uma tarefa
da socidade como um todo. A sociedade precisa obrigar esses
caloteiros a pagarem à Previdência Social. A Previdência não
está falida. O que está faltando é vergonha na cara dos devedo-

res, que se apropriam do dinheiro que não é deles. A contri
buição previdenciária não é dos empresários, não é dinheiro
das empresas, mas, sim, dinheiro da sociedade, dinheiro dos
trabalhadores. Os trabalhadores têm descontado em seu saíá
rio a percentagem relativa à Previdência. A parte da empresa
é embutida nos preços. Quem paga em última instância é
a sociedade brasileira.

Portanto, precisamos fazer um movimento gigantesco pa
ra que os sonegadores paguem à Previdência Social. Nós,
que tivemos a capacidade de afastar o Presidente da Repú
blica, precisamos adotar ética em todos os pontos; e ética
também nessa questão da Previdência; e ética numa outra
questão muito grave. O Deputado Paulo Paim, um sindica
lista, sabe da questão da sonegação do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço. O Sistema Financeiro da Habitação
está falido porque o empresariado brasileiro não paga, não
contribui com a parte que a ele corresponde no que tange
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Portanto, precisamos discutir isso com seriedade. Precisa
mos encontrar uma maneira de fazer com que esses sonega
dores paguem à Previdência Social brasileira. Sei que é difícil
para o Ministro da Previdência conhecer o valor da dívida
dos sonegadores e sei que não há mecanismos para cobrá-la.

Ouço o nobre Deputado Reinhold Stephanes, que, mais
do que nós, tem conhecimento desses graves problemas da
Previdência Social brasileira.

O Sr. Reinhold Stephanes - Nobre Deputado Chico Vigi
lante, cumprimento V. Ex· pela defesa que faz dos recursos
do trabalhador. É legítimo e importante dizer para a sociedade
que não basta aplicar bem os recursos dos trf;l.baJhadores; é
preciso cuidado também na arrecadação. Devo acrescentar
que mais de 300 mil devedores da Previdência já estão sob
execução fiscal. Devemos também chamar a atençãó da socie
dade, quando falamos da PrevidênciaSocial, para o fato de
que a Justiça tem sido extremamente vagarosa na' execução
das dívidas. Neste momento, o maior problema da Previdência
Social reside na morosidade da Justiça e não propriamente
nos mecanismos da arrecadação. A Previdência Social - e
este é um testemunho que quero dar - tem talvez o melhor
sistema de arrecadação, o melhor grupo de fiscais deste País,
que têm realizado grande esforço no sentido de cumprir sua
função arrecadadora, mantendo sempre atualizada a relação
dos devedores, que é encaminhada trimestralmente ao Trebu
nal de Contas da União. Mas o maior problema da Previdência
hoje, repito, reside na morosidade da Justiça, onde tramitam
mais de 300 mil processos contra devedores. Fora isso, quero
cumprimentar o Deputado pela questão que levanta.

O SR. CHICO VIGILANTE - Agradeço a V. Ex. o
aparte, que incorporo ao meu pronunciamento. Quero dizer
que concordo integralmente com V. Ex· A morosidade da
Justiça brasileira é realmente um problema sério, que a socie
dade tem de encarar e resolver. Não é justo que um processo
contra um sonegador da Previdência fique cinco, dez, até
vinte anos tramitando na Justiça, e não se consiga resolver
esse problema.

Também a Justiça do Trabalho é morosa no Brasil. Hoje,
um trabalhador ingressa com uma reclamação na Justiça do
Trabalho e leva, no mínimo, cinco anos para ter o seu proble
ma solucionado. E ainda se submete àqueles acordos espúrios
que só servem para ajudar advogados inescrupulosos.

Sr. Presidente, acredito que o Congresso Nacional vai
encontrar meios para acabar com isso. A pior chaga da história



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Sábado 24 23359

brasileira são os devedores do nosso sistema previdenciário.
Se todos pagassem corretamente à Previdência, não haveria
falta de verbas nem aposentados morrendo nas filas às portas
dos bancos. O dinheiro existe. Vontade política de resolver
o problema, creio que exista. Faltll é honestidade a esses
devedores contumazes, que deveriam ser punidos. Os que
não pagam o que devem merecem é cadeia mesmo, até como
exemplo, para que nunca mais se apropriem do que não lhes
pertence.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Chico Vigilante, o Sr.
Clóvis Assis, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Zuca Moreira, § 2" artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Zuca Moreira) - Concedo a pala
vra ao Deputado Clóvis Assis.

O SR. CLÓVIS ASSIS (PDT - BA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, o ano
de 1992 entrará para a História do Brasil como marco de
grandes lutas e consolidação democrática. Hoje, ocupo esta
tribuna para prestar contas aos meus eleitores do trabalho
que realizei nesta Casa durante o ano em curso e levantar
preocupações e alertas ao Presidente em exercício, com o
objetivo de contribuir para a reconstrução desta grande Na
ção.

Para não me estender demais no uso da palavra, solicito
que seja anexada ao meu pronunciamento e transcrita aos
Anais a síntese de projetos, pronuciamemos e emendas que
encaminhei durante o corrente ano.

Nossa situação, na Câmara dos Deputados, foi sempre
a serviço da imensa maioria da população, que enfrenta toda
ordem de problemas na luta pela sobrevivência e não vê seus
direitos respeitados, tendo seu acesso à vida digna e justa
dificultado pela falta de políticas sociais e econômicas que
visem a solucionar os problemas mais graves.

Centramos nossos trabalhos nas denúncias de irregula
ridades, fraudes, corrupção, negociatas e desmandos. Apre
sentamos propostas que preenchiam os requisitos essenciais
para o desenvolvimento de saúde, habitação, emprego, educa
ção, meio ambiente, agricultura. Encampamos, como ban
deira de luta, a defesa do pequeno, micro e médio produtor
e empresário, das cooperativas, das associações assistenciais,
dos tabalhadores, educadores, profissionais liberais e estu
dantes.

Temos lutado ardorosamente contra a freqüente discrimi
nação do Nordeste em relação ao restante do País. Cobramos
e exigimos incessantemente que seja traçada e adotada uma
política de assistência e desenvolvimento para a região Nor
deste, permitindo que o nosso povo possa viver, em condições
saudáveis, desfrutando da riqueza imensa que tem nossa re
gião, com água, alimento, moradia, saneamento, trabalho e
dignidade, nos Estados em que nasceram e que amam com
sinceridade.

A experiência tem demonstrado que todos os homens,
quanto têm suas necessidades básicas atendidas, vivem em
harmonia, e sua capacidade de produção aumenta. E se em
nosso País, que possui um potencial inominável de desenvol
vimento, o povo passa fome, é porque alguma coisa está erra
da. De algum modo, os dirigentes e os representantes do
povo junto aos órgãos e instituições constituídas estão falhan
do. Há indícios de que o Brasil está doente, e precisamos,
com urgência, providenciar o diagnóstico e tratar a doença'

antes que ela nos destrua como Nação e nos transforme num
deserto, sem ideais, sem leis, sem segurança nem perspectivas.

É papel dos Parlamentares fiscalizar: denunciar e propor
soluções para os principais problemas nacionais. Fomos eleitos
para representar os interesses do povo do Brasil. não os dos
quintais eleitorais. não os interesses estranhos às necessidades
de nosso povo.

A população brasileira já se frustrou demais, com as contí
nuas falsas promessas. Os desejos deste povo são a conquista
da harmonia física. psicológica e espiritual. que passa necessa
riamente pela edificação de um projeto nacional em sintonia
com o momento político e econômico que atravessamos e
capaz de reverter a desesperadora situação de miséria insta
lada. fruto da ingerência e da falta de respeito para com a
',lida humana.

Temos colocadas. diante de nós. apenas duas possibili
dades: ou reunimos todos os patriotas na perspectiva de um
programa mínimo. calcado em projeto nacional concreto, sem
utopias. e arregaçamos as mangas para atacar de frente a
fome, a mortalidade infantil, tirar as crianças e adolescentes
das ruas. dar emprego aos trabalhadores, água ao Nordeste.
incentivo a pequenas. médios e microprodutores e empre
sários. ou afundaremos em cópias dos modelos externos. ilu
dindo e enganando a população. numa aventura suicida que
não nos levará a lugar algum. a não ser o aumento das dívidas
externa e interna.

Ora. um País em que cerca de 80% da população não
sabe ler nem escrever, em que a inl1ação está em escala ascen
dente. já na casa dos 25% ao mês: em que menos de 50%
das empresas e grandes grupos pagam o Finsocial: em que
a sonegação total de tributos é da ordem de 49%; em que
a arrecadação real da União não chega a 10% do PIE: em
que 39.5% da população passa fome. enquanto grãos são
esportados e há supersafras: em que ocorrem fatos escanda
losos como o extermínio de crianças. sem falar no elevado
número das que morrem antes de completar um ano de idade,
por inanição ou por doenças já extintas em outros países desen
volvidos: em que a taxa de desemprego cresce de forma geo
métrica. estando hoje em torno de 11 %. em que o PIE ficará.
este ano, em torno de 15(7c,. um dos mais baixos índices de
nossa História; em que a previsão do déficit operacional do
Governo é de 1.3%: em que o crescimento industrial é peque
no e lento, em que a tendência da int1ação é de aumentar
3.8 pontos ao mes; em que nos últimos anos a população
cresceu em 27 milhões - somos hoje 146 milhões de habitan
tes. segundo o censo de 1991. o que aponta para um cresci
mento anual de 1.89%; em que as ruas das cidades estão
repletas de crianças. jovens e adultos ahandonados. famintos,
com doenças crônicas, físicas e psíquicas, sem chance alguma
de obter moradia, emprego, escola ou saúde. Ora. SI. Presi
dente e Srs. Deputados, este País. em que ocorre tudo isso,
não pode sonhar em entrar para o Primeiro Mundo. Insano
é aquele que profetiza tal presunção. Os menos de 10% que
detêm a riqueza do País que partam para sua teoria primeiro
mundista redistribuindo a renda, e deixem que a política brasi
leira assuma postura tupiniquim. sem usar o termo no sentido
pejorativo, mas como fora de nacionalmente se tomar conheci
mento da necessidade da correspondência de investimentos
na produção com saneamento da forme de 60 milhões de
brasileiros. Caso contrário, o resultado será o aceleramento
ainda maior da pauperização do conjunto da sociedade com
a favelização generalizada e a transformação do País num
outro ainda mais miserável.
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A falta de postura ética e ideológica, a impunidade e
tantos outros fatores degradantes aguçam em alguns apenas
o desejo do loteamento de cargos e posições, em detrimento
da percepção do sofrimento a que está submetido nosso povo.

A caça aos marajás, a austeridade e a modernidade, en
fim, a política proposta pelo Presidente afastado, Sr. Fernando
Collor, reduziu o País ao limite da miserabilidade, expandiu
a criminalidade, levou ao abandono da área científica, formou
verdadeiros exércitos de famintos e desempregados, destruiu
o patrimônio nacional e monstruosamente permitiu os saques,
os favorecimentos ilícitos, os desvios de verbas. Permitiu ainda
que a ausência da água e de alimentação decorrentes dos
desvios dessas verbas condenasse à morte milhares de nordes
tinos desassistidos. O Presidente afastado extinguiu autarquias
e fundações, condenou os aposentados à quase mendicância,
demitiu milhares de funcionários, colocou outros 50 mil em
disponibilidade, recebendo salários sem prestarem serviços
ao País. O Presidente afastado abusou do poder que lhe foi
confiado, traiu a confiança do povo. Tentou desmoralizar o
Legislativo e as instituições democráticas. Enfim, estabeleceu
o caos político e econômico, atolando-nos na recessão.

Sr. Presidente, Sr~< e Srs. Deputados, o glorioso povo
brasileiro reagiu e saiu espontaneamente às ruas, forçando
até mesmo aqueles que se beneficiavam do Governo Collor
a se posicionarem pela instauração do processo de impeach
ment. Assistimos à maior campanha cívica de nossa História,
e dela participamos. O povo tornou-se agente de seu próprio
destino e deu uma lição de democracia ao mundo. A juventude
pintou a cara e garantiu, nas ruas, a vitória da exigência do
comportamento ético. A presença popular é que está garan
tindo a governabilidade e assegurando o debate democrático
sem tutelas. O afastamento de Collor significou a elevação
do nível de consciência da população e um basta à impunidade
e ao desmando administrativo.

A Nação, porém, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não
só espera como exige punição exemplar para todos os infrato
res. Exige mais: que não só sejam punidos como também
obrigados a devolver cada níquel do povo de que indevida
mente se apropriaram; que em seu julgamento seja também
considerado o drama dos milhares de aposentados que morre
ram infartados quando do confisco do dinheiro público; dos
que morreram porque não tiveram dinheiro para comprar
remédios e alimentos, dado o vergonhoso montante que rece
biam como benefício de aposentadoria; dos que morreram
por falta de água, para cuja distribuição bilhões de cruzeiros
foram alocados, mas nunca aplicados. E que dizer das cestas
básicas, que nunca mataram a fome dos famintos? E que
dizer...

Sr. Presidente, Srs. Deputados, resgatar a ética na política
e a respeitabilidade no gerir o bem público é fundamental
para ao exercício da democracia.

Preocupa-nos seriamente a demora, por parte do govenro
em exercício, do Presidente Itamar Franco, na elaboração
de um programa de governo. Preocupam-nos mais seriamente
as articulações, a distribuição de cargos e as negociações parti
dárias para este ou aquele Ministério, este ou aquele cargo,
e a heterogeneidade do Ministério montado, reunindo repre
sentantes de todas as facções e convicções, tanto de direita
como de esquerda. Preocupa-nos o aumento do número de
Ministérios para 23, a criação de 3 Secretarias e 2 Conselhos.
Tal diversidade, queremos crer, talvez possibilite que o traba
lho em torno de questões práticas se deslanche, com vigor,
mas nos parece extremamente difícil o debate político e a
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comunhão de princípios entre banqueiros, remanescentes do
Governo Collor, pseudo-representantes da classe trabalha
dora, nacionalista e conservadores.

Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, queremos crer na
firme convicção do Presidnete da República quando declara
que os interesses do nosso País estão acima de outros que
não nos beneficiam; mas, ao mesmo tempo, preocupamo-nos
com declarações como as do Ministro banqueiro da Indústria,
Comércio e Turismo, que já de saída vem derrapando, confli
tando-se com o Presidente, levando publicamente um puxão
de orelhas. Preocupamo-nos quando o Ministro Gustavo
Krause declara que o papel histórico do Governo Itamar é
levar a cabo o conjunto de reformas modernizadoras de Co
llor. Preocupa-nos ver, no Ministério das Comunicações, o
Sr. Hugo Napoleão, que pediu permissão para aceitar o cargo
a quem declarou, antes do aceite do processo de impeachment,
que não aceitaria a hipótese de Itamar Franco assumir o Go
verno, o permaneceu na defesa de Fernando Collor até o
fim; a quem dizia que se Itamar assumisse o Governo seria
preciso fazer uma nova revolução neste País, e que agora
joga a t('~Jha no chão e diz que vai apoiar o Presidente em
exercício. São estas as nossas preocupações.

Em meio a essa vasta e ampla construção ministerial que
foi montada, sem sombra de dúvidas alguns nomes são merece
dores do nosso mais profundo respeito, assim como há alguns
que nos despertam a mais aguda intranqüilidade, no momento
em que começamos uma nova página de nossa História.

Vamos citar apenas os exemplos daqueles com quem con
vivemos aqui: o Deputado Antônio Britto, na Pasta da Previ
dência Social; o Deputado Jamil Haddad, na da Saúde; o
Deputado Jutahy Júnior, na da Ação Social, e outros, que
sempre agiram elegante, respeitosa e moralmente nesta Casa.
A eles, temos realmente, que dar as boas-vindas ao Governo.
Dispostos estamos a dar a nossa cota de sacrifício para que
os resultados venham a beneficiar a popuI:lção brasileira, mas
com a mesma disposição estaremos atentos a toda e qualquer
atitude que prejudique a solução dos problemas populares,
principalmente os do Nordeste, que precisa de água, comida
e pão.

Sr. Preidente, Sr" e Srs. Deputados, a Nação quer solu
ções imediatas para a fome, antes que ela dizime grande con
tingente populacional. A juventude de cara pintada quer pro
vidências contra a falta de vagas nas escolas públicas, os altos
preços das mensalidades nas escolas particulares, o baixo nível
de ensino e a falta de empregos. A juventude foi à luta nas
ruas. Não brigou por cargos nem por nomes. Os diabéticos,
hemofI1icos, aidéticos, cardíacos, deficientes, excepcionais e
outros cidadãos acometidos de doenças querem assistência
médica e hospitalar digna, bem como acesso à medicação
necessária para os tratamentos. Os aposentados e pensionistas
querem correção dos seus minguados vencimentos, que não
viabilizam condições dignas de sobrevivência. A população
economicamente ativa, os trabalhadores querem respostas pa
ra o achatamento salarial. Como sobreviver, nesta cruel reces
são? O funcionalismo quer respostas quanto ao tratamento,
aos concursos, aos salários, também achatados, e ao alto custo
de vida que enfrentam heroicamente. As universidades que
rem condições de funcionamento, salários dignos para os pro
ualidade de ensino. Os pequenos, médios e microprodudores
e os trabalhadores rurais querem decisão quanto à posse da
terra, aos incentivos para plantar e à garantia de preços míni
mos. Se pagam ao banco juros e correção monetária ditada
pela inflação, que possam ter essa correção garantida no preço
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das mercadorias. Os pequenos, médios e microempresários
também querem respostas para as dificuldades tributárias e
os altos juros que enfrentam. As crianças e adolescentes das
ruas querem o fim da violência, da miséria e do abandono
a que estão submetidos, sem direito a pão, sem direito a
abrigo. Os cinturões de miséria ao redor das cidades deman
dam ações de habitação, saneamento básico e saúde. O exér
cito de desempregados quer respostas para a impossibilidade
de vender sua força de trabalho e conseqüentemente de ganhar
o pão de cada dia.

E assim por diante, Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados.
Queremos poder, desta tribuna, dar essas respostas ao povo
brasileiro. Queremos que o Governo Itamar possa amenizar
o sofrimento da Nação e dar início a projetos que visem a
um trabalho contínuo e gradativo na busca de soluções. Funda
mentalmente, queremos que os adoradores do poder, que
sempre o cercam, que perdem a memória e as vezes a digni
dade para se manterem próximos ao poder, não impeça, não
inviabilizem que os homens de bem que ocupam postos neste
Governo possam realizar trabalhos sérios e dignos em defesa
da Nação e de nosso povo.

Que o Presidente Itamar consiga atingir os seus objetivos.
Se isso não ocorrer, que Deus nos acuda! Teremos o caos
e a convulsão social.

o SR. PRESIDENTE (Zuca Moreira) - Concedo a pala
vra ao Deputado Augusto Carvalho, pelo PPS, para uma co
municação de liderança.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quando da posse do Presidente
Itamar Franco, iniciou-se um debate nesta Casa e na imprensa
a respeito da composição do seu Ministério. Nesse debate,
o nome do Presidente Nacional do Partido Popular Socialista,
para nossa honra, foi suscitado, com o apoio de personalidades
dos mais diversos partidos, para ocupar a Liderança do Go
verno na Câmara dos Deputados, em razão da respeitabilidade
que o nobre Deputado Roberto Freire goza nesta Casa e
perante a sociedade brasileira. Todos concordavam em que
S. Ex', com sua vivência parlamentar certamente poderá arti
cular a maioria necessária para a aprovação dos projetos de
interesse do povo brasileiro e para que tivéssemos um Governo
à altura dos reclamos da Nação, tal como disse há pouco
em seu pronunciamento o nosso colega Clóvis Assis.

O nome do Deputado Roberto Freire ainda não foi confir
mado, nem houve sequer convite oficial, mas, estranhamente,
o ranço sectário, dogmático, atrasado, que ainda existe, da
parte de nossa esquerda, faz-se manifestar numa declaração
do Partido dos Trabalhadores, em Pernambuco, em razão
dessa provável e eventual indicação de S. Ex' para a Liderança
do Governo. Com essa designação ele estaria sendo vetado
pela já contumaz patrulha de alguns setores da chamada es
querda brasileira e não mais poderia integrar a Frente Demo
crática, a aliança dos setores democráticos e progressistas do
Estado de Pernambuco.

Essa insensatez foi brilha~temente contestada pelo pró
prio Deputado Roberto Freire. Disse S. Ex' que o PPS tem
responsabilidade para com este Governo, pois atuou junta
mente com a sociedade brasileira para derrubar a corrupção
do Governo do Senhor Fernando Collor de Mello; e o partido,
ao invés de assumir uma postura universal, de não querer
participar, de negar a responsabilidade para com esse pro
cesso, assumirá a sua responsabilidade neste momento histó
rico que estamos vivendo, e contribuirá não com a gula da

busca de cargos, mas com o esforço, com a competência de
seus militantes, de seus aliados, no novo projeto. Disse ainda
que não faria o papel de falsa vestal, negando-se à partici
pação.

Dando seqüência à insensatez desse segmento da esquer
da, vimos até uma piadinha, uma dessas notinhas que, preten
samente, teria alguma riqueza de criatividade, publicada no
Painel da Folha de S. Paulo, e atribuída ao Deputado Jaques
Wagner, da Bahia, segundo o qual o PPS confirmava a tradi
ção; sempre viveu com um pé no Governo, e agora estaria
com os dois pés.

Quero repelir esse tipo de provocação, de agressão e
de deslealdade por parte de certos segmentos que ainda exis
tem dentro do Partido dos Trabalhadores. Temos com esse
partido uma relação das mais fraternas, mas esse tipo de com
portamento abala as relações de solidariedade que são neces
sárias entre todos no campo democrático-progressista. O De
putado José Dirceu disse-me ontem, por telefone, que aquilo
foi um equívoco da parte da assessoria do Deputado Jaques
Wagner e que este, aliás, até parabenizou o Deputado Roberto
Freire quando da indicação de S. Ex' para exercer aquela
função.

Esperamos que essa incompetente, burra, atrasada e sec
tária assessoria seja repreendida, e o jornal informado desse
mal-entendido.

O SR. PRESIDENTE (Zuca Moreira) - Vai-se passar
ao horário de

VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.

vn - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Zuca Moreira) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Zuca Moreira) - Encerro a Ses
são, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 26,
às 14 horas.

AVISOS
PropaIlçCca em fale de EmcDdaa 011 Rec:urIoI

n lUcunoI
PropOlliçOes Apreciadas pelas ComissOes
Art. 132, f·'}.O do RI - prazo 5 selSOes

ProjetaI de Lei~

NO5.~ (SENADO EEDERAL) - DispOe sobre a utiliza
ção de cadAvcf'tíao reclamado, para fins de estudos
ou pe.~uisa.'1 cientificas e dã outras providenicas.

Prazo: ~ dia: 26-10-92
Último dia: 29-10-92
N° 178191 DiapOe sobre a criação de associaçOes e cooperati

vas, regulando o disposto no inciso xvm do art 5°
da ConstituiçAo Federal

Prazo: ~ dia: 26-10-92
Último dia: 29-10-92
NO Z79/91 DiIpOe sobre a cobrança de encargos financeiros 90

bre letras e títulos de crédito apresentados e pagos
em cartório.

Prazo: ~ dia: 26-10-92
Último dia: 29-10-92
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P" :!!.'~lf)! ....:: I) ~!r;I~. <j'''';; ~,e ;.473/91) - D4>5o ""lJíç li (:fiaçãO
do FuÔdo de Recuperação EconOmica da Regiao
NordeIIte do Estado dq Rio de Janeiro, e dá outras
providencias.

Prazo: '}fJ dia: 26-10-92
Último dia: 29-10-92
N° 734191 Altera a redação do caput do arL 4° c do inciso V

do art. 6° do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal

Prazo: '}fJ dia: 26-10-92
Último dia: 29-10-92
N° 914/91 Altera 08 arts. 513, 737 e 738 do C09igo de Pro-

ceaao Civil.
Prazo: '}fJ dia: 26-10-92
Último dia: 29-10-92
NO 958/91 Di!pOe sobre a publicação de atos constitutivos de

peuoa jurídica, para efeito de registro público.
Prazo: 'JfJ dia: 26-10-92
Último dia: 29·10-92
N° 977/91 Acrescenta parágrafo ao art. 25 da Lei nO 5.700,

de 1° de setembro de 1971, que "dispOe sobre a for
ma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá
outras providencias".

Prazo: '}fJ dia: 26-10-92
Último dia: 29-10-92
N° 996/91 (Poder Executivo Meus. nO zrT/91) - Reajuste a

pensa0 graciosa concedida pela Lei nO 3.618, de 26
de agosto de 1959, a EIza Borges Tavares.

Prazo: 'JfJ dia: 26-10-92
Último dia: 29-10-92
N° 1.259/91 Denomina Pompeu de Sousa a Faculdade de C0

municação da Universidade de Brasllia - UnB.
Prazo: 'JfJ dia: 26-10-92
Último dia: 29-10-92

NO 1.603/91 Institui a obrigatoriedade de colocação de frase
de advertência nas embalagens, rotulos e bulas de
medicamentos.

Prazo: 'JfJ dia: 26-10-92
Último dia: 29·10-92

N° 1.723/91 DispOe sobre a aplicação e divulgação de fndices
de desempenho de serviços de saúde.

Prazo: '}fJ dia: 26-10-92
Último dia: 29-10-92

N° 2086/91 (E o apensado de n° 2.138/91) - Regulamenta a
denúncia de irregularidades ou ilegalidades perante
o Tribunal de Contas da Uni!o, na forma do art. 64,
§ 20 da Constituição FederaL

Prazo: '}fJ dia: 26-10-92
Último dia: 29-10-92

Projeto de :occn,to Legillativo
N° 142 (Mcns. nO 232191) - Aprova o ato que renova, a partir

de 4 de fevereiro de 1989, a concessao outorgada à
TELEVISÃO BAGÉ LIDA, para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cida
de de Bagê, Estado do Rio Grande do Sul.

Prazo: 20 dia: 26-10-92
Último dia: 29-10-92

PropaiçOea aujcitaa a arquivamento, 1108 termos do ar
1iF164, fIo doRI. Prazopara n:curaoartigo164, f 'Z' (5 1C8IIOea).
Projeto de Lei

N° 228,91 (flV,.r.~CISCU ~íL\fA) - Que "modifica os limites
de idade para os trabalhadores de estiva".

Prazo:
Último dia: 26-10-92
N° 550/91 (lNOCj;;NCIO OUVEIRA) - Que "acrescenta

dispositivos à Lei n° 6.229, de 17 de julho de 1975,
que dispOe sobre a organização do Sistema Nacional
de Saúde, regulando a reposição parcial do preço
do medicamento".

Prazo:
Último dia: 26-10-92
N° 727/91 (JOSÉ rnOMAZ NONÓ) - Que "altera a reda

ção do parágrafo 20·do artjgo 529 e dos parágrafos
1° e ~ do artigo 540 da CLT, aprovada pelo Decre
to-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943".

Prazo:
Último dia: 26-10-92
N° 752/91 (GETúLIO NEIVA) - Que "dispõe sobre incen

tivos às empresas que invistam em pesquisa, forma
ção e aperfeiçoamento dos recurso humanos e as
segurem aos empregados participação nos ganhos
econOmicos resultantes da produtividade do seu
trabalho, regulamentando o parágrafO 4° do artigo
218 da Constituição Federal".

Prazo:
Último dia: 26-10-92
N° 933/91 (COSTA FERREIRA) - Modifica a Consolidação

das Leis do Trabalho, permitindo a participaçâo de
trabalhadores aposentados nos cargos de administra
ção sindical.

Prazo:
'ÚltiJm dia: 26-10-92

N° 1.072/91 (ORIANDO PACHECO) - Que "dispCle sobre
o pagamento do adicional de remuneraç!o, na for
ma do artigo 7°, inciso XXIlI, Ga Constituição Federal".

Prazo:
Último dia: 26-10-92

N° 2186/91 (NILSON GmsoN) - Que "institui, nos termos
do art. 62 do Ato das DisposiçOes Constitucionais
Transitórias, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural - SENAR, e dá outras providencias".

Prazo:
Último dia: 26-10-92

N° 2276/91 (MAGAUlÃRS JEIXEIRA) - Que "privatiza a
manutenção de rodOV'"JaS, e dá outras providências".

Prazo:
Último dia: 26-10-92

PropoIiçOellUjcitaa a arquivamento, DOI termal do ar
1iF 133 do RL Prazo para l'CCU1'IO artigo 132, I '}fJ (5 1CIIOcI)
Projeto de Lei

N° 488/91 (RUBERVAL PILOTIO) - DispOe sobre os contra
tos de parceria de pesca, e dá outras providências.

Prazo:
Último dia: 26-10-92

N° 2195/91 (LAERTE BASTOS) - Altera a redação de
dispositivos da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.

Prazo:
'ÚltiJm dia: 26-10-92
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28 4··feira 18:10 Osório Adriano
18:35 Andre BelJ886i

Z1 3··feira 18:10 zaire Rezende
18:35 Htlio Rosas

29 S··feira 18:10 Oswaldo Stecca
18:35 Jonas Pinheiro

Prazo para recebimento de emendas:
Inicio: 21-10-92
Término: 27-10-92
Local: Sala 1, Anexo 11
Horário: 9 às 12h e 14 jàs 18h30min

2) Projeto de Lei n9 1.915/91 - do Sr. Edésio Passos
e outros 2 - que "dispõe sobre a destinação final de embala
gens de agrotóxicos, seus componentes e afins".
Relator: Deputado Giovanni Queiroz

3)" Projeto de Lei n9 2.888/92 - do Sr. Luiz Gira0 
que "dispõe sobre prazo para que concessionárias de energia
elétrica instalem medidores em pequenas propriedades ru
rais".
Relator: Deputado B. Sá

4) Projeto de Lei n9 2.890/92 - do Poder Executivo'
(Mens. n9174/92) - que "dispõe sobre a desapropriação de
imóvel rural, por interesse social e para fins de reforma agrária,
privativa da União, e dá outras providências".
Relator: Deputado Derval de Paiva

5) Projeto de Lei n9 2.920/92 - do Sr. Jabes Ribeiro
e outros 28 - que "dispõe sobre a contribuição do empregador
rural para a seguridade social e dá outras providências" .
Relator: Deputado Odacir Klein

6) Projeto de Lei n9 2.997/92 - do SI. Samir Tannús
- que "dispõe sobre culturas de ciclo anual nas faixas de
domínio público que margeiam as rodovias" .
Relator: Deputado Augustinho Freitas

7) Projeto de Lei n93.035/92 -do Sr. WernerWanderer
- que "dispõe sobre o'financiamento para reparo e reforma
de máquinas e equipamantos agrícolas" .
Relator: Deputado Paulo Romano

8) Projeto de Lei n93.116/92 - do Sr. Roberto Cardoso
Alves - que "regula a correção monetária e a penhora nas
ações executivas decorrentes de empréstimos agrícolas toma
dos em 1986 e 1987, na rede bancária".
Relator: Deputado Neuto de Conto

9) Projeto de Lei n9 3.134/92 - do Sr. Luiz Girão 
que "dispõe sobre a estocagem de alimentos, pelo Poder Exe
cutivo, nas regiões submetidas a fatores climáticos cíclicos,
nas áreas de maior densidade populaCional e de consumo,
e dá outras providências".
Relator: Deputado Pedro Abrão

10) Projeto de Lei n93.168/92 - do Sr. Reditário CassaI
- que "acrescenta parágrafo único ao artigo 25 da Lei n9
4.829, de 5 de novembro de 1965, que "institucionaliza o
crédito rural" .
Relatora: Deputada Etevalda G. de Menezes

11) Projeto de Lei nQ 3.182/92 -- do Sr. Adão Pretto
e outros 4 - que "institui o Fundo Especial de Apoio aos
Pequenos Produtores Rurais e Agricultores Assentados Coo
perativados ou Assóciados - FEPACA,. e dá outras provi
dências" .
Relator: Deputado Joni Varisco

12) Projeto de Lei n93.242/92 --do SI. ZaireRezende
- que "cria o Programa Nacional de Melhoramento do Leite,
o Fundo Nacional do Leite e dá outras providências".
Relator: Deputado Jonas Pinheiro

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

- AVISO N9 18/92

Rg!A~º DOS DEPUrADOS INSCRITOS
NO GRAN9B :EJQ'EDIBNTE - OUlUBRO - 1992

N° 2215/91 (BENEDITO DOMINGOS) - DispOe IObrc a
perda do benefl'cio da prisao especial pela prética
dos crimes que especifica, e dá outras providencias.

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE AGRICULTURA

E POLÍTICA RURAL

AVISO N9 8/92

30 ~·feira 10:00 Jenes santos Neves
10:25 Paulo Octávio
10:50 Luiz Moreira
11:15 João Rosa
11:40 Vasco Furtan
12:05 Vladimir Palmeira
12:30 Nan Souza
12:55 Nilson Gibson
13:20

Prazo:
"Último dia: 26-1().92

N° 28SlV92 (REGINA GORDll.HO) - DispOe sobre publi·
cidade dos atol procellSU8is.

Prazo para recebimento de emendas
Inicio: 26-10-92
Término: 3-11-92
Local: Sala 214, Bloco das Lideranças
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

1) Projeto de Lei n9 1.505/91 - do Sr. Ivan Burity 
que "proíbe a captura do peixe-boi, em território nacional
e dá outras providências".
Relator: Deputado Jonas Pinheiro

26 2,"·feira 15:00 Raul Pant
15:25 Dercio Knop
15:50 Adroaldo Sueck
16:15 Louriva1 Freitas
16:40 Paulo Rocha
17:05 Gilvam Borges
17:30 Alcides Modesto
17:55 Wagner do Nascimento
18:20 Valdomiro Uma

Prazo:
intimo dia: 26-10-92

PropClIiçOea IUjeltal a arquiwmcDto, DOI termeI do ar
Iiao S8, f 40 do RL Prazo para RCU1'IO 8J1i&o S8, f ']JJ (5 leIlOeI)
PropoIta de EmeDda • CoDItituiçlo
NO 107/92 (DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQOO·

Rrro QUE INVESTIGA O EXTERMíNIO DE
CRIAN&'=AS E ADOLESCENTES) - Dá nova re·
dação ao artigo 160 da Constituiçaq Federal.

Prazo:
intimo dia: 26-10-92
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DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE,

JURIDICIDADE E MÉRITO

1) Substitutvo ao Projeto de Lei n" 156-A/91 - do Rela
tor - que "prOlbe fumar em ônibus interestaduais e interna
cionais" .
(Apensos os Projetos de Lei n'" 985. de 1991. e 2~831. de
1992.)
Relator: Deputado José Dirceu

2) Substitutivo ao Projeto de Lei n\' 2.654-A/92 - do
Relator - que "dá nova redação aos dispositivos que men
ciona do Código de Processo Civil".
Relator: Deputado Nelson Jobim

Obs: para ambos os substitutivos, somente membros desta
Comissão poderão apresentar emendas.

AVISO N° 19/92

Prazo para recebimento de emendas:.
Início: 23-10-92
Término: 29-10-92
Local: Sala 1, Anexo II
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h30min

A - DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE
E JURIDICIDADE (Art. 54, R.I.)

1) Projeto de Lei n" 4.436-A/89 - do SI. Victor Faccioni
- que "denomina Rota do Sol a Rodovia BR-453, no Rio
Grande do Sul".

Relator: Deputado Nilson Gibson

2) Projeto de Lei n" 4.876-A/90 - do SI. Mauro Miranda
- que "inclui na interligação de bacias do Plano Nacional
de Viação, nas bacias dos rios Paranaíba- Paraná, a interli
gação Itumbiara - Confluência dos rios. Paranaíba - Gran-
d ,.e .
Relator: Deputado Antônio de Jesus

3) Projeto de, Lei n° 5.655-A/90 - ,do Senado Federal
(PLS n" 388/89) - que "altera o art. 9" da Lei n\' 4.591,
de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio
em edificações e as incorporações imor,iliárias, para reduzir
o número de assinaturas necessárias à aprovação de Conven
ção de Condomínios".
Relator: Deputado Nelson Trad

4) Projeto de Lei n" 6.030-A/90 -do SI. Carlos Cardinal
- que "dá a denominação de Rodovia Presidente João Gou
lart à Rodovia BR-472".
Relator: Deputado Cleonâncio Fonseca

5) Projeto de Lei n\' 553-A/91 - do SI. Nelson Proença
- que "isenta do pagamento anual da taxa de inscrição pre
vista no Decreto-Lei n'! 221, de 28 de fevereiro de 1967, altera
do pelo Decreto-Lei n9 2.467, de 1" de setembro de 1988,
as embarcações de pesca de até 10 (dez) metros d~ compri
mento".
Relator: Deputado José Thomaz Nonô

6) Projeto de Lei n" 562-A/91 - do SI. Hélio Rosas
- que "dá nova redação ao art. 11 do Decreto-Lei n" 1.968,
de 23 de novembro de 1982, que altera a legislação do Imposto
de Renda de pessoa física residente ou domiciliada no Brasil
e dá outras providências".
~elator: Deputado Carlos Kayath

7) Projeto de Lei n" 868-A/91 - do Sr. Marcelo Barbieri
- que "dispõe sobre a autorização para condução de veículos
automotores por terceiros".,
Relator: Deputado José Maria Eymael

8) Projeto de Lei n" 943-A/91 - do SI. Jair Bolsonaro
- que "regula a aplicação do art. 230. § 2''. da Constituição
Federal, para os ex-combatentes e dá outras providências".
Relator: Deputado Átila Lins

9) Projeto de Lei n'·' 1.023-A!91 - do SI. Amaury Müller
-que "atualiza valor da pensão vitalícia. concedida pela
Lei n" 3.597. de 29 de julho de 1959, à viúva do ex-Deputado
Silvio Sanson, Sr' Albina Clementina Frascalossi Sanson".
Relator: Deputado Adylson Motta

,10) Projeto de Lei n'" 1.370-A/91 - do SI. José Maria
Eymael- que "dá nova redação ao art.14 da Lei n" 8.177.
de 1" de março de 1991. que estabelece regras para a desinde
xação e dá outras providências".
Relator: Deptuado Ciro Nogueira,

11) Projeto de Lei n" 1.396-A/91- do SI. Ernesto Gra
délla - que "exclui a Empresa Brasileira de Aeronáutica
S.A. - EMBRAER - da abrangência da Lei n" 8.031. de
12 de abril de 1990, que criou o Programa Nacional de Desesta
tização".
Relat?r: Deputado Paes Landim

12) Projeto de Lei n" 1.700-A/91 - do SI. Dejandir Dal
pasquale - que "determina a devolução aos legítimos proprie
tários dos valores relativos ao Fundo 157 e dá outras provi
dências".
Relator: Deputado Pedro Valadares

13) Projeto de Lei n° 1.966-A/91-do Sr. Gilvan Borges
- e Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e FamJ1ia
- que "determina a divulgação oficial, pelos veículos de co-
municação social, dos métodos anticoncepcionais".
Relator: Deputado Sandra Starling

14) Projeto de Lei n'·' 2.125-A/91 - do SI. José Belato
-que "dá a denominação de Rodovia Vital Brasil ao trecho
da rodovia BR-267 que interliga as cidades mineiras de Juiz
de Fora e Poços de Caldas".
Relator: Deputado Robson Tuma

15) Projeto de Lei n" 2.162-A/91 - do Sr. José Luiz
Clerot que "denomina Rodovia José Francisco de Souza o
trecho federal da BR-230, que liga as cidades de Sousa e
Cajazeirás. no Estado da Paralba".
Relator: Deputado Nilson Gibson

16) Projeto de Lei n" 2.317-A/91 - do SI. Élio Dalla
Vecchia -que "denonima Rodovia Avelino Placentini o tre
cho da Rodovia BR-158 entre os municípios de Campo Mou
rão e Peabiru, no Estado do Paraná".
Relator: Deputado Mendes Botelho

17) Projeto de Lei n" 2.375-A/91-do SI. Jackson Perei
ra - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência de
Certificado de Regularidade Social- CRS, relativo às contri
buições previdenciárias, PIS/PASEP, FGTS c FinsociaL quan
do da contratação com o Poder Público, nas esferas federal.
estadual e municipal".
Relator: Deputado Renato Vianna

B - DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE.
JURIDICIDADE E MÉRITO
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18) Projeto de Lei nº 3.120192 - do Sr. Wellington Fa
gundes - que "introduz alterações no art. 809 do Código
de Processo Penal tornando obrigatório o fornecimento de
informações sobre a população carcerária dos presídios e dá
outras providências".
Relator: Deputado Edésio Passos

19) Projeto de Lei nº 3.142/91 - do Sr. João Fagundes
- que "cria a carteira de identidade sacerdotal"
Relator: Deputado Cleonâncio Fonseca

20) Projeto de Lei nº 3.164/92 - do Sr. Alberto Haddad
- que "cria o Tribunal de Acidentes de Trânsito em todo
o território nacional".

Relator: Deputado Gastone Righi
21) Projeto de Lei nº 3.224/92 - do Sr. Onaireves Moura

- que "dispõe sobre a declaração de utilidade pública, das
entidades de prática desportiva".

Relator: Deputado Israel Pinheiro

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

AVISO Nº 29/92
Prazo para recebimento de destaques:
Início: 26-10-92 - Local: Sala 113, Bloco das Lideranças
Término: 28-10-92 - Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
Projeto de Lei nº 6.037/90 - do Sr. Gastone Righi -

que "considera crime contra a Economia Popular a venda
de qualquer mercadoria, não perecível, com margem excessiva
de lucro."

Relator: Deputado Nan Souza
(Cópias dos processos encontram-se à disposição na secre

taria da Comissão.)

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
AVISO Nº 12/92

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 26-10-92 Local: Sala 19, Anexo 11
Término: 30-10-92 - Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
1) Projeto de Lei nº 5.673/90 - do Sr. Fábio Feldmann

- que "cria o Parque Nacional Marinho dos Alcatrazes".
Relator: Deputado Fernando Carrion
2) Projeto de Lei nº 2.058-A/91-do Sr. Neuto de Conto

- que "introduz modificação no Plano Nacional de Viação,
incluindo o trecho rodoviário que especifica" .

Relator: Deputado Luiz Henrique
3) Projeto de Lei nº 3.190/92 - do Senado Federal 

que "transfere ao domínio do Estado de Roraima terras per
tencentes à União e dá outras providências".

Relator: Deputado Alacid Nunes
4) Projeto de Lei nº 3.236/92 - do Sr. César Maia 

que "dispõe sobre a responsabilidade da União do pagamento
do pessoal transferido para o Estado da Guanabara eu neste
reincluído, e dá outras providências".

Relator: Deputado Paes Landim

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO Nº 25/92

Prazo para recebimento de emimdas:
Início: 26-10-92 - Local: Sala 2-A, Anexo 11
Término: 30-10-92 - Horário: 9h às 12h e 14h às 18h

MÉRITO

1) Projeto de Lei nº 1.066-A/91 - do Sr. Paulo Duarte
- que "dispõe sobre a concessão para financiamento à casa
,própria aos trabalhadores de baixa renda".

Relator: Deputado Aloizio Mercadante.
2) Projeto de Lei nº 1.102-A/91 - do Sr. Flávio Derzi

- que "acrescenta parágrafos ao artigo 5º da Lei nº 8.004,
de 14 de março de 1990, que dispõe sobre transferência de
financiamento, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação
e dá outras providências".

Relator: Deputado Luis Roberto Ponte
3) Projeto de Lei nº 2.497/92 - do Poder Executivo

(MSG nº 30192) - que "condiciona a concessão de crédito
rural à comprovação do pagamento do Imposto sobre a Pro
priedade Territorial Rural - ITR".

Relator: Deputado Benito Gama
4) Projeto de Lei nº 3.143/92 - do Sr. Jackson Pereira

e outros 2 - que "estabelece normas para controle da movi
mentação de ativos no País, e dá outras providências".

Relator: Deputado José Lourenço
5) Projeto de Lei nº 3.157/92 - do Poder Executivo

que "dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei
nº 8.402, de 8 de janeiro de 1992".

Relator: Deputado Simão Sessim.
6) Projeto de Lei nº 3.175/92 - do Sr. Manoel Castro

- que "dispõe sobre os contratos negociados em Bolsas de
Valores e Bolsas de Mercadorias e de Futuros e dá outras
providências".

Relator: Deputado Benito Gama
7) Projeto de Lei nº 3.181192 - do Sr. Jackson Pereira

- que "Tipifica as empresas que exploram a atividade de
faturização, também conhecidas por fomento comercial ou
"factoring", como instituições financeiras".

Relator: Deputado Germano Rigotto
8) Projeto de Lei nº 3.191/92 - do Sr. Ernesto Gradella

- que "altera o artigo 38 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, extinguindo o sigilo bancário para contas com valores
superiores a 16.534 UFIR".

Relator: Deputado José Lourenço
9) Projeto de Lei nº 3.198/92 - do Sr. Elísio Curvo 

que "modifica a Lei nº 8.388, de 30 de dezembro de 1991,
que dispõe sobre o reescalonamento das dívidas dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal".

Relator: Deputado José Serra
Obs.: As emendas só serão aceitas em formulários pró

prios à disposição na Secretaria da Comissão.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISO Nº 9192

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 26-10-92 - Local: Sala 21, Anexo 11
Término: 3-11-92 - Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
Projeto de Lei nº 3.119192 - do Sr. Werner Wanderer

- que "complementa os critérios para a identificação dos
Estados e Municípios que fazem jus à compensação financeira,
pelo aproveitamento de recursos hídricos para fins de geração
de energia elétrica, ou aos royalties devidos pela Itaipu Bina
donal do Brasil, modificando as Leis nºS 7.990, de 28 de dezem
bro de 1990, e 8.001, de 13 de março.de 1990".

Relator: Deputado Rubem Bento

AVISO Nº 8/92

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 22-10-92 - Local: Sala 21, Anexo II
Término: 29-10-92 - Horário: 9h às 12h e 14h às 18h

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RE
CEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
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MEMBROS DESTA COMISSÃO AO SUBSTITU
TIVO OFERECIDO PELO RELATOR.

1) Projeto de Lei n" 5.078/90 - do SI. Eduardo Jorge
- que "dispõe sobre adição de álcool etílico anidro carburante
na proporção de 22% na gasolina utilizada nos grandes cen
tros, nos meses de inverno".

(Apensados os Projetos de Lei n»' 2.044/91, 2.648/92 e
2.981/92.)

Relator: Deputado Agostinho Valente
2) Projeto de Lei n9 2.355/91 - do Sr. Ary Kara 

que "modifica o art. 27 da Lei n9 2.004, de 3 de outubro.
de 1953, com a redação dada pelas Leis n9" 7.453, de 27 de
dezembro de 1985, 7.525, de 22 de julho de 1986, e 7.990,
de 28 de dezembro de 1989".

Relator: Deputado José Ulysses de Oliveira

COMISSÃO
DE RELAÇÕES EXTERIORES

AVISO N9 3/92

Prazo para recebimento de emendas;
Início: 19-10-92 - Local: Sala 2 - Anexo II
Término: 26-10-92 - Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

min
1) Projeto de Lei n" 3.220/92-do SI. Deputado Eduardo

Jorge - que "submete à apreciação do Senado Federal a
indicação de diretores ou representantes brasileiros em orga
nismo multilateral".

Relator: Deputado Leur Lomanto

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

AVISO N9 20/92

Prazo para recebimento de emendas:

Início: 27-10-92 - Local: Sala 11, Anexo 11
Término: 3-11-92 - Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
1) Projeto de Lei n93.138/92 - do Sr. Amaury Müller

(apenso o de n9 3.241/92) - que "dá nova redação ao art.
79 da Lei n9 8.419, de 7 de maio de 1992, que dispõe sobre
a política nacional de salários e dá outras providências".

Relator: Deputado Paulo Paim
2) Projeto de Lei n93.196/92-do Sr. José Maria Eymael

- que "dispõe sobre o reajustamento do valor do salário
mínimo".

Relator: Deputado Paulo Paim
OBS.: as emendas só serão aceitas em formulários pró

prios, à disposição na secretaria da Comissão.

COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES,
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

AVISO N9 13/92

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 27-10-92 - Local: Sala 12 - Anexo II
Término: 3-11-92 - Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
1) Projeto de Lei n9 57-B/91, do Sr. Nilson Gibson 

que "dispõe sobre o transporte de empregados, fornecido
pelo empregador, ao local de serviço".

Relator: Deputado Mário Martins
2) Projeto de Lei n9968-A/91 - do Sr. Murilo Pinheiro

- que "dispõe sobre a uniformização de preços de asfalto
nos Municípios da Amazônia Legal e dá outras providências".

Relator: Deputado Paulo Titan
3) Projeto de Lei n" 1.180/91 - do SI. Fausto Rocha

- que "altera a Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966,
que "Institui o Código Nacional de Trânsito", tornando obri
gatório o uso de aparelho de aferição de dosagem alcoólica
no organismo, nas estradas federais em todo o território nacio
nal".

Relator: Deputado Augusto Carvalho
4) Projeto de Lei n9 2.672/92 - do SI. Rubens Bueno

- que "altera o art. 53 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano
e dá outras providências".

Relator: Deputado Nicias Ribeiro
5) Projeto de Lei n92.724/92 - do Sr. Maurici Mariano

- que "dá nova redação aos arts. 181 e 182 da Lei n9 7.565,
de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasi
leiro de Aeronáutica".

Relator: Deputado Alacid Nunes
6) Projeto de Lei n9 2789/92 - do SI. José Genoíno

- que "restringe o uso de embarcações miúdas nas praias
públicas a áreas seletivas estabelecidas pela autoridade muni
cipal" .

Relator: Deputado Carlos Benevides
7) Projeto de Lei n92.794/92 - do Sr. Fábio Feldmann

- que "dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização
de poluição causada por lançamento de óleo, substâncias noci
vas e outros poluentes em águas sob jurisdição nacional e
dá outras providências".

Relator: Deputado Augusto Carvalho
8) Projeto de Lei n92.952/92 - dos Srs. Delcino Tavares

e Munhoz da Rocha - que "altera a redação do art. 229
da Lei n9 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe
sobre o Código Brasileiro da Aeronaútica".

Relator: Deputado Alacid Nunes
9) Projeto de Lei n9 3.073/92 - da Sr" Adelaide Neri

- que "concede prioridade à pavimentação da Rodovia
BR-364, no trecho que específica".

Relator: Deputado Antonio Morimoto

10) Projeto de Lei n" 3.086/92 - da Sr' Adelaide Neri
- que "dispõe sobre a participação das Universidades da
Região Norte, através de seus Reitores, no Conselho Delibe
rativo da Sudam".

Relator: Deputado Carlos Kayath
11) Projeto de Lei n9 3.094/92, do Sr. Flávio Palmier

da Veiga - que "dispõe sobre os acidentes provocados por
animal na pista".

Relator: Deputado João Colaço
12) Projeto de Lei n93.115/92 - do SI. Roberto Cardoso

Alves - que "dispõe sobre a regularização de parcelamentos
urbanos para a população de baixa renda implantados irregu
larmente e dá outras providências".

Relator: Deputado Nicias Ribeiro
13) Projeto de Lei n93.128/92 - do SI. José Luiz Maia

- que "obriga a construção de área para a prática de esporte
coletivo nos conjuntos habitacionais financiados pelo Governo
Federal".

Relator: Deputado Daniel Silva
14) Projeto de Lei n9 3.153/92 - do SI. Antonio de Jesus

- que "estabelece desconto para as autoridades religiosas
nos transportes que especifica".

Relator: Deputado Mário Martins
(Encerra-se a sessão às I2h16minutos.)



MESA ---.

Presidente:
IBSEN PINHEIRO (pMDB)

1° Vice-Presidente:
GENÉSIO BERNARDINO (PMDB)

2° Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (PDT)

1° Secretário:
INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL)

2° Secretário:
ETEVALDO NOGUEIRA (PFL)

3° Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)

4° Secretário:
MAX ROSENMANN (PRN)

Suplentes:

JAIRO AZI (pDC)

ROBSON TUMA (PL)

LUIZ MOREIRA (pTB)

JOÃO PAULO (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR
PFL/PRN/PSC

Wer

Luís EDUARDO
Vice-Uderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDS-

Wer
JOSÉ LUIZ MAIA

Vice-UOeres

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-

José Carlos Vasconcellos
Antônio dos Santos
Antônio Holanda
Átila Lins
(,,ésar Bandeira
Efraim Moraes
Eraldo Tinoco
Eraldo Trindade
Euclydes Mel10
Jesus Tajra
José Múcio Monteiro

Maluly Netto
Maviel (',avalcanti

Me&'lias Góis
Ney Lopes

Odelmo Leão
Paes Landim

Roberto Magalhães
Romel Anl:.'lio

Sandra (',avalcanti
Tony Gel

José (',arlos Aleluia
Maurfcio (',alixto

Gerson Peres
Aécio de Borba
Marcelino Romano Machado
Edevaldo Alves da Silva
Hugo Biehl

Wcr
EDEN PEDROSO

Vice-Uderes

Teresa Jucâ
Victor Faccioni
José Lourenço

Amaral Neto

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-

Aldo Pinto
Sérgio Gaudenzi
Edson Silva
Vital do Rego
Wilson Mül1er

Carlos Lupi
Paulo Ramos

Mârcia Cibilis Viana
Élio Dalla-Vecchia

Wer

GENEBALDO CORREIA

Jackson Pereira
Rubens Buaeno
Sérgio Machado

(,,ésar Maia
Cid (',arvalho
Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
João Almeida

Vice-Uderes

João Henrique
José Maranhão

José 11lomaz Nonô
Luiz (',arlos Santos

7,aire Rezende
Maurilio Ferreira Lima

Manoel Moreira

PARTIDOSOOALDEMOCRAOA
BRASILEIRA

-PSDB-

Liler
JOSÉ SERRA
Vice-I1deres

Antônio (',arlos Mendes Thame
Adroaldo Streck
Artur da Tâvola
Jabes Ribeiro



PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

-PTB-

Uder

NELSON MARQlffiZET.LT

Vice-lideres

PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-

Líder

EDUARDO JORGE

Vice-lideres

João Teixeira
Diogo Nomura

Roberto Franca

Uder

RICARDO IZAR

Vice-Líderes

-PST
Uder

LUIZ CARLOS HAULY

Vice-lideres
Pedro Valadares

Luiz Piauhylino
Maria Luiza Fontenele

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA

Jones Santos Neves
Getúlio Neiva

Nan Souza

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-
Uder

CÉLIO DE CASTRO

Vice-Líderes

Sandra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

João Mendes
Augulltinho Freitas
Antônio Morimoto
Roherto Jefferson

Josê Fortunati
Chico Vigilante
Hélio Bicudo
Pedro ToneIli

Onaireves Moura
Nelson Trad
Edison Fidêlis

PARTIDO TRABALHISTA

RENOVADOR

-PTR-

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-
Líder

JONIVAL LUCAS

Vice-Líderes

PARTIDO LIBERAL

-PL-

Paulo Mandarino
Josê Maria Eymael

Salatiel C'.arvalho

Uder

EURlDES BRITO

Vice-Líderes

Avenir Rosa
Francisco Coelho

Mário Chermont

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDO B-

Uder

ALDO REBELO

Vice-Líder

Jandira Feghali

PARTIDO DAS REFORMAS
SOCIAIS

-PRS

PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA

-PPS

PARTIDO VERDE

-PV-
PARTIDO REPUBLICANO

PROGRESSISTA
-PRP-

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
-PSD-



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA PlR
E POLíTICA RURAL

B.Sá 1 vaga

Presidente: Dep. Vadão Gomes (R1oco-SP) PSB1° Vice-Presidente: Dep. Qtto Cunha (Bloco-PR)
2" Vice-Presidente: Dep. Hélio Rosas (PMDB-SP) Álvaro Riheiro3° Vice-Presidente: Dep. Romero Filho (PST-PR)

Tituiares
PST

Bloco
Romero Filho

Arno Magarinos Ronaldo ('.aiado pedo B .
Evaldo Gonçalves TfldashjK,urjki .
Iberê Ferreira yaqão, Gom.el! Adauto Pereira (Bloco)
Jonas Pinheiro Vicente Fialho
Jorge Khoury Vitório Malta PRS
Olto Cunha Waldir Guerra
Paulo Romano Werner Wanderer ,José Aldo

PMD,B Suplentes
Dejandir Dalpasquale Leomar Quintanilha
Derval de Paiva , Neuto de Conto Bloco
Etevalda Grassi de Menezes Odacir Klein'
Hélio Rosas Pedro Abrão Abelardo I.upion Maviael Cavalcanti
Ivo Mainardi Roberto Rollemberg .Antonio Veno Odelmo Leão
Joni Varisco Virmondes Cruvinel .('.amilo Machado Osvaldo Coelho

PDT Efraim Morais Rivàldo' Medeiros
Ivanio Guerra Romel Anfsio
Lael Varella Wagner do Nascimento

Aroldo Goes I.aerte Bastos Leur Lomanto 1 vaga
('.arlos Cardinal Luiz Girão
Giovanni Queiroz PMDB

PDS

Fábio Meirelles Osvaldo Render Domingos Juvenil José Maranhão
João Tota Paulo Mourão Fernando. Diniz Laire Rosado

Gilvam Borges Paulo Titan

PSDB
José Maranhão 6 vagas

André Benassi Rubens Rueno PDT
Cid ('.arvalho (PMDB) Wilson Moreira
Osório Santa Cruz (PDC) Beraldo Boaventura Junot Abi-Ramia

PT Clóvis Assis 1 vaga
José Carlos Coutinho

Adão Pretto Pedro Tonelli PDS
Luci Choinacki Vasco Furlan (PDS)

Aécio de Borba Djenal Gonçalves
PTB ('.arlos Azambuja Felter Júnior

Augustinho Freitas Wilson Cunha PSDB
Roberto Torres

Antonio Faleiros Luiz Pontes
PDC Jabes Ribeiro Oswaldo Stecca

João Batista Molta

Samir Tannús
PT

PL
Alcides Modesto Hugo Biehl (PDS)

Avelino ('.asta Wilmar Peres Aloizio Mercadante Valdir Ganzer



PTB PDS
Antonio Morimoto Rodrigues Palma
José Elias C-arlos Virgflio Pinheiro I-andim (PMDB)

PDC
José Diogo Roberto Campos
Marcelino Romano

Mauro Borges Roberto Balestra
PSDB

PL

Jarvis Gaidzinski Wellington Fagundes
João Faustino Magalhães Teixeira
Koyu Iha Paulo Silva

PTR PT

Osvaldo Reis Reditário C-assol Irma Passoni Paulo Bernardo
Lourival Freitas Tilden Santiago

PSB
PTB

Sérgio Guérra José Elias Matheus Iensen

PST Luiz Moreira

PDC
Delcino Tavares Jonival Lucas

PCdoB PL
Ribeiro Tavares Valdemar Costa

Maria Valadão (PDS) PTR

PRS Nobel Moura Valdenor Guedes

l'lrael Pinheiro PSB

Ariosto Holanda
Secretário: José Maria de Andrade Córdova
Ramal: 6978/6979/6981 PST
ReuniOCs: 4"8 e S8S feiras, 10:00 - Sala 212 (Bloco da'l Lide Francisco Silva
ranças)

COMISSÃO DE CI~CIAE TECNOLOGIA;
PC do B

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Walter Nory (PMDB)

PCB
Presidente: Dep. Irma Passoni (PT-SP) Roberto Freire10 Vice-Presidente: Dep. Lourival Freitas (PT-AP)
2" Vice-Presidente: Dep. Fausto Rocha (Bloco-.."lP) Suplentes
30 Vice-Presidente: Dep. Pinheiro Landim (PSDB-CE)

Bloco
Titulares

Aroldo Cedraz Luciano Pizzato
Bloco C.esar Bandeira Luis Eduardo

C-ésar Souza Paulo Marinho
Angelo Magalhães JerÔnimo Reis Délio Braz Pedro Irujo
Arolde de Oliveira José Mendonça Bezerra Gilson Machado Renato Johnsson
C-arlos Roberto Massa Maluly Netto Humberto Souto Ruben Bento
Eraldo Trindade Maurfcio C-alixto PMDB
Fausto Rocha Paulo TJma
George Takimoto Pinga Fogo de Oliveira João Almeida Marcelo Barbieri

Luiz Henrique Olavo Calheiros
PMDB Manoel Moreira Tidei de Lima

4 vagas

Aluizio Alves T-aprovita Vieira PDT

Domingos Juvenal Luiz Tadeu T,eite Aldo Pinto Edson Silva
Eliel Rodrigues Nelson Proença Edi Siliprandi
Hagahús Araujo Roberto Valadllo PDS
Henrique Eduardo Alves 1 vaga Daniel Silva José Teles

PDT Gerson Peres Ruberval Pilotto
Beto Mansur Cidinha C-ampos Ibrahim Abi-Ackel
carlos Lupi José Vicente Brizola



Artur da Távola
Flávio Arns

Florestan Fernandes
José Genofno

Aldir Cabral
Gastone Righi

Samir Tannús

Flávio Rocha

C.osta Ferreira

PSDB

PT

PTB

PDC

PL

PTR

Geraldo Alckmin Filho
Jackson Pereira

Nilmário Miranda
Sandra Starling

Paulo de Almeida··

Robson Tuma

Mário de Oliveira

PMDB

lono Natal
Jono Rosa
José Dutra
José Luiz Clerot
José Thomaz Nonô
Luiz C.arlos Santos

PDT

Dércio Knop
Luiz Salomno

PDS

Adylson Motta
Edevaldo Alves da Silva
Gerson Peres

PSDB

Israel Pinheiro Filho (PRS)
Moroni Torgan

Mendes Ribeiro
Nelson Jobim

Nilson Gibson
Renato Vianna

Ulysses Guimarães
1 vaga

Sérgio Cury
Vital do Rego

Vivaldo Barbosa

Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Osvaldo Melo (PDS)
Sigmaringa Seixas

Ubaldo Dantas

PSB

Roberto Franca

PST

José Felinto

PCdoB

1 vaga

PPS

Sérgio Arouca

Secretária: Maria Ivone do R'lpfrito Santo
Ramal: 6906/6907/6908/6910
Reunino: 4"8 feiras, às 10:00. Plenário, sala 10

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Preside'1te: Dep. José Luiz Clerot (pMDB-PB)
10 Vice-Presidente: Dep. Jono Rosa (PMDB-MG)
2" Vice-Presidente: Dep. Vital do Rego (PDT-PB)
30 Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (Bloco-PI)

Titulares

Bloco

PT

Edésio Passos José Genofno
Hélio Bicudo Sandra Starling

PTB

Carlos Kayath Mendes Botelho
Gastone Righi Nelson Trad

PDC

José Maria Eymael Rodrigues Palma (PTB)

PL

Irani Barbosa Wilsón Müller (pDT)
Robson Tuma

PTR

Benedito Domingos Reditário Cassol

PSB

Luiz Piauhylino

PST

Pedro Valadares

PCdoB

Haroldo Lima

Suplentes

Antonio dos Santos
Átila Lins
Benedito de Figueiredo
Ciro Nogueira
Cleonâncio Fonseca
Jesus Tajra
Messias Góis

Paes Landim
Paulo Marinho

Raul Belém
Ricardo Murad

Roberto Magalhnes
Tony {Jel

Tourinho Dantas

Bloco

Everaldo de Oliveira
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Freire Júnior
José Burnett
José Falcão

Maluly Netto
Nelson Morro

Ney Lopes
Paulo Duarte

Rubem Medina
3 vagas



PMDB Titulares
Antonio de Jesus Luiz Tadeu Leite Bloco
Armando ('Álsta Neif Jabur
Ary Kara Nestor Duarte . Flavio Derzi Luciano Pizzatto
Felipe Neri Ubiratan Aguiar. Freire Júnior Maruli Guimarães
João Henrique Valter Pereira João Maia Nelson Marquezelli
Jurandyr Paixão 1 vaga José ('..arlos Vasconcelos Orlando Bezerra

PDT
PMDB

Aroldo Goes Liberato (',aboclo
(',arlos Lupi Mendonça Neto , Antonio de Jésus Rita Camata
Eden Pedroso . Armando ('Álsta .Socorro Gomes (PC do B)

Genebaldo ('Álrreia Zila Bezf;rra
PDS Jório de Barros

Delfim Netto Roberto Campos
PDTJoão de Deus Antunes Vasco,Furlan

Marcelino Romano Maco~qo
Beth Azize Regina Gordilho

}lSDB Edson Silva

Edmundo Galdino Osmânio Pereira PDS
Fábio Feldmann Paulo Silva Aécio Neves (PSDB) 1 vaga
Magalhães TeiXeira 'Amaral Netto

PT PSDB
Agostinho Valente José Dirceu Fábio Feldmann' Marco Penaforte
João Paulo Pedro TOl1elli . Tuga Angerarni

PTB PT

(',ardoso Alves Roberto Jefferson "José Cicote Valdir Ganzer
Edison Fidelis Roberto Torres PTB

PDC Aldir (',abral . Hilário 'Coimbra

Francisco Coelho Jair Bolsonaro 'PDC

PL
.Nan Souza (PST)

PL
Getúlio Neiva Ricardo Izar
José Augusto Curvo Wellington Fagundes

PTR
PTR

,Mário .Chermont
Mário Ghermont I vaga·

PSB
PSB Uldurico Pinto

Miguel Arraes PV
PST Sidney de Miguel

Luiz (',arlos Hauly Suplentes

PC do B Bloco

Renildo (',alheiros -Arno Magarinos Tadashi Kuriki

Secretário: Luiz Hemrique Cascelli de Azevedo. Fátima Pelaes Sarney Filho

Ramal: 6922 a 6925 Paulo Octávio Zé Gomes da Rocha

Reuniões: 3"8, 43g e 5"8 feira'!, às 10:00. Plenário, sala 1. Pedro ('.arrêa I vaga

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
Ricardo Murad

PMDH
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

A1ofzio Santos Luiz Soyer
Presidente: Dep. Tuga Angerami (pSDn-Sp) 5 vagasPDT
1° Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte (PSDB-CE)
ZO Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (Bloco-MS) José Vicente Brizola Paulo Portugal

3° Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (PV-RJ) Laerte Bastos



PDS
C6lia Mendes Teresa Jucá PTB
Gerson Peres

PSDB
João Mendes Raquel Candido

Adroaldo Streck Elias Murad, PDC

Antonio Carlos Mendes Thame ' F,duaroo Braga Roberto Balestra

PT PL
Benedita da Silva José Fortunati Jarvis Gaidzinski JODes Santos Neves

PTB PTR
Raquel O1Odido Wils~>n Cu,n,hfl. Alberto .Haddad

PDC PSB
AvériirRosa 1 vaga

PL PST

Diogo Nomura Mauro 'Borges (PDC)

PTR Suplentes
Benedito Domingos Bloco

PSB ·Adauto 'Pereira Orlando Bezerra
Álvaro Ribeiro '~ngelo Magalhães Renato Johnsson

PV
Atila Lins Vadão Gomes
José Moura Waldir Guerra

1 vaga Manoel ('.astro 1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida PMDB
Ramal: 6930/6931 ·Alufiià Alves Luiz Roberto Ponte
Reunião: 4"8 feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das Liderança'!) C-ésar Maia Pedro Abrão

COMISSÃO DE ECONOMIA, Fernando Bezerra Coelho 3 vagas
INDÚSTRIA E COMÉRCIO PDT

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) ,Luiz Girão Paulo Ramos
10 Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (BlOCO-DF) ,1 vaga
'};J Vice-Presidente: Dep. Jaques Wagner (PT-BA) PDS
30 Vice-Presidente: Dep. Alberto Haddad (PTR-SP) Basilio VilIani Francisco Diógenes

Titulares Fábio Meirelles

Bloco PSDB

Antonio Holanda Maviael ('.avalcililti José Serra . Saulo Coelho
Ézio Ferreira Osório Adriano ·Paulo Hartung
Gilson Machado Roseana, Sarne):' PT
José Carlos Aleluia Rubem Medina' ~Luiz Gushiken Paulo Delgado
José Múcio Monteiro Wagner do Nascimento Raul Pont

PMDB PTB
Felipe Neri José Belato Felix Mendonça Nelson Marquezelli
Gonzaga Mota José Geraldo
João Almeida Lúcia Vânia PDC

2 vaga Pauderney Avelino Paulo Mandarino

PDT PL

Márcia Obilis Viana Miro Teixeira Álvaro Valle Nelson Bornier
Marino Clinger PTR

PDS João Colaço
Fetter Júnior Victor FacCioni PSB
Pedro Pavão Ariosto Holanda

PSDB PST

Ernani Viana Vittorio Medioli Pedro Valadares
Sérgio Machado Secretário: Jussara Maria Goulart Brasil de Araujo

PT Ramal: 7024 a 7026'

Jaques Wagner Vladimir Palmeira
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 209. (Bloco das

José Fortunati
Lideranças)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO.
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Dep. Celso Bernardi (pDS - RS)
1° Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (PDS - GO)
2.0 Vice-Presidente: Dep. Adclaide Neri (PMDB - AC)
3° Vice-Presidente: Dep. C.osta Ferreira (PTR - MA)

PDT
C.arlos I.upi Vital do Rego
Carrion Junior

PDS
Edevaldo Alves da Silva Telmo Kirst
Fernando C.arrion

PSDB
Ernani Viana Rose de Freitas
Rubens Bueno

PT
Hélio Bicudo Maria Laura
Lourival Freitas

PTB
Nelson Trad Onaireves Moura

Antônio Barbara
Arnaldo Faria de Sá
C.amilo Machado
Euclydes Mello
Orlando Pacheco

Titulares
Bloco

Ricardo Heráclio
Ronivon Santiago
Sandra C.avalcanti

1 vaga

PMDB Jairo Azi
PDC

Adclaide Neri
Aécio de Borba (PDS)
I1ermfnio Calvinho

João Henrique
Renildo C.alheiros (PC do B) Jarvis Gaidzinski

Ubiratan Aguiar

1 vaga Eurides Brito

PL

PTR

PST
Nan Souza

Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/6905/701 0(7013
Reunião 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 15.

Eduardo Mascarenhas
Lúcia Braga

Ângela Amin
Celso Bernardi

PDS

PSDB

PDT
1 vaga

Maria Valadão

C,élio de Cac;tro
PSB

Artur da Távola
Flávio Arns

PT

Osmânio Pereira
COMISSÃO DE FINANÇAS

ETRmUTAçÃO

Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Manoel C.astro (Bloco - BA)
z:' Vice-Presidente: Dep. Basflio Villani (PDS - PR)
3° Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra Coelho
(pMDB-PE)

Florestan Fernandes
Paulo Delgado

Fábio Raunheiti

José Unhares (PSDB)

Álvaro Valle

C,()sta Ferreira

PTB

PDC

PL

PTR

PSB

Raul Pont

S610n Borges dos Reis

Titulares
Bloco

Benito Gama
C.ésar Souza
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Francisco Dornelles

José Falcão
Júlio Cabral
Luiz Dantas

Manoel C.astro
Mussa Demes

Benedito de Figueiredo
Cleonâncio Fonseca
Edmar Moreira
José Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

PMDB

PDT

Maria Luiza Fontenele

João Teixeira (PL)
PST

Suplentes

Bloco
Marilu Guimarães

Murilo Pinheiro
Paulo Lima

Paulo Romano

C.ésar Maia
Fernando Bezerra C.oelho
Germano Rigotto
João C.arlos Bacelar

C.arrion Júnior
Élio Dalla-Vecchia

Basflio Villani
Delfim Neto

PDS

Lufs Roberto Ponte
Manoel Moreira

Sérgio Naya
Wilson Campos

Sérgio Gaudenzi

José Lourenço

Derval de Paiva
José Luiz Clerot

PMDB

7.aire Rezende Jackson Pereira
4 vagas José Serra

PSDB
Paulo Hartung



PT
Alofzio Mercadante José Dirceu

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIAGeddel Vieira Lima (PMDB)

P1'B Presidente: Dep. Eduardo Moreira (PMDB-SC)

Félix Mendonça Paulo IJeslander 10 Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)
PDC '1:' Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)

Paulo Mandarino Pedro Novais 3° Vice-Presidente: Dep. José Ulisses de Oliveira (PRS-MG)

PI. Titulares
Flávio Rocha Nelon Bornier Bloco

PTR Abelardo Lupion José Santana de Vasconcelos
('-arlos Camurça Aracely de Paula Murilo Pinheiro

PSB
Aroldo O:draz Ruben Bento

Sérgio Guerra
Elfsio Curvo Sérgio Barcellos

PST PMDB
Luiz ('-arlos Hauly

Suplentes Eduardo Moreira Marcelo Barbiere
Gilvan Borges Olavo Calheiros

Bloco Marcos Lima Pedro Tassis
Augusto Farias José ('-arlos Vasconcelos PDT
Cleto Falcão Roberto Magalhães Paulo Ramos 2 vagas
Ézio Ferreira Simão Sessim
George Takimoto Tourinho Dantas PDS
Jerônimo Reis 1 vaga ('-arlos Azambuja Ruberval Pilotto

PMDB PSDB
Günzaga Mota Lúcia Vânia Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Hélio Rosas Nelson Jobim
3 vagas PT

PDT
Agostinho Valente Alcides Modesto

Junot Abi-Ramia Miro Teixeira PTB
Valdomiro Lima

PDS Alceste Almeida Sérgio Britto (pDC)

João Tota Roberto Campos
Osvaldo Melo PDC

PSDB
Avenir RosaRose de Freitas Wilson Moreira

Sérgio Machado
PI.

PT Getúlio Neiva·

I-aire Rosado (PMDB) Vladimir Palmeira
PTRPaulo Bernardo

Marcelo Luz Pascoal Novaes
PTB

Anibal Teixeira Matheus Iensen PRS
PDC José Ulisses de Oliveira

José Maria Eymael PPS
PI.

João Fagundes (PMDB)
João Teixeira 1 vaga Suplentes

PTR Bloco
Marcelo Luz

Alacid Nunes Maviael cavalcanti
PSB Jonas Pinheiro Otto Cunha

Luiz Piauhylino José ('-arlos Aleluia Vicente Fialho

PST José Reinaldo Werner Wanderer

Romero Filho PMDB

Secretária: Maria T.inda Magalhães
Aloisio Vasconcelos Mauro Miranda
Herminio ('-alvinho Nfcias Ribeiro

Ramal: 6959/69fi.l/6989 Jorge Tadeu Mudalen 1 vaga
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 Plenário 5.



PDT PSDB
Élio Dalla-Vecchia Wilson Müller
Márcia Cibilis Viana Jayme Santana 1 vaga

Jorge Uequed
PDS

José Diogo Victor Faccioni PT
Benedita da Silva Luiz Gushiken

PSDB PTB
Mauro Sampaio Munhoz da Rocha

Anibal Teixeira Cardoso Alves
PT

Adão Pretto Ricardo Moraes PDC
Francisco C..oelho Pauderney Avelino

PTB
Francisco Rodrigues Hilário C..oimbra PL

Diogo Nomura
PDC

Leomar Quintanilha PTR

PL Eurides Brito
Valdemar Costa

PTR PSB
Nobel Moura Valdenor Guedes Miguel Arraes

PRS PCdoB
Eduardo Siqueira C.ampos

José Aldo (pDC)

PPS Suplentes

1 vaga
Bloco

Secretária: Maria Eunice Torres Vila'! BOas
Antônio dos Santos Orlando Pacheco
Benedito Gama Paes Landim

Ramal: 6944/6946 Fausto Rocha Roseana Sarney
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 21. Jesus Tajra Tony Gel

COMISSÃO DE RELAÇÓES PMDB
EXTERIORES

Geddel Vieira Lima Ulysses Guimarães

Presidente: Dep. Pauderney Avelino (PDC-AM) João Rosa Virmondes Cruvinel
Murilo Rezende 1 vaga

1° Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PL-SP) Osvaldo Melo (PDS)
']f> Vice-Presidente: Dep. Francisco C..oelho (PDC-MA)
3" Vice-Presidente: Dep. Eduardo Siqueira C.ampos (PDC-TO PDT

Amaury Müller Vivaldo Barbosa

Titulares
Sérgio Cury

PDS
Bloco Adylson Motta José Lourenço

Antônio Ueno Ney Lopes PSDB
Cleto Falcão Osvaldo Coelho Aécio Neves João Faustino
Leur I..omanto Paulo Octávio Moroni Torgan
Nelson Morro Sarney Filho PT

~MDB Irma Passoni Tilden Santiago

Alofsio Vasconcelos Luiz Viana Neto PTB

Antônio C.arlos Mendes Alceste Almeida S610n Borges dos Reis
Thame (PSDB) Neife Jabur PDC
Ary Kara Nestor Duarte Eduardo Braga Pedro Novais
Luiz Henrique PL

PDT Jones Santos Neves
Edi Siliprandi Haroldo Sabóia PTR
Mendonça Neto Salatiel C.arvalhoPDS
Djenal Gonçalves José Teles



PSB
Uldurico Pinto

PCdoB

Aldo Rabelo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6993 a 6996
ReuniOes: 3"8,4"8 e 58 feiras, 10:00. Plenário, sala 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAM1LIA

ArnaldO Faria de Sá
Ciro Nogueira
Iberê Ferreira
Ivan Burity

Suplentes
Bloco

Jairo carneiro
João Maia

Pinga Fogo de Oliveira
Ricardo Heráclio

Vitório Malta

PMDB

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
1° Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (PSDB - CE
Z' Vice-Presidente: Dep. Rlia'! Murad (PSDB - MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (B1oco-PR)

Titulares
Cidinha Campos Marino Clinger
Lúcia Braga

PDS
Angela Amin Osvaldo Bender

J6rio de Barros (pMDB)
PSDB

Jorge Uequed Marco Penaforte
José Linhares

PT
Chico Vigilante Luci Choinacki

PTB
Fábio Raunheitti Luiz Moreira

PDC
Eduardo Siqueira Campos Osório Santa Cruz

Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Heitor Franco
Ivânio Guerra
José Egydio

Armando C-Osta
Euler Ribeiro
Jorge Tadeu Mudalen
Maurflio Ferreira Lima

Clóvis A'!sis
Liberato ('.abloco

Célia Mendes
João Rodolfo

Bloco

PMDB

PDT

PDS

PSDB

FAuardo Moreira
Nelson Proença
Rita camata

Paulo Duarte
Pedro C-Orrêa

Renato Johns.'lOn
RivaldO Medeiros

Nilton Baiano
Sérgio Arouca (PCB)

Valter Pereira

Paulo Portugal Avelino ('-Osta

B. Sá
Teresa Jucá

José carlos Sabóia

Virmondes Cruvinel
Zila Bezerra

2 vagas
PDT

PL

PTR

PSB

PST

Presidente: Dep. carlos Aberto Campista (pDT-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Amauri Müller (PDT-RS)
Z' Vice-Presidente: Dep. Délio Braz (Bloco-GO)
3° Vice-Presidente: Dep. José carlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares
Bloco

C.arlos Scarpelini

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 9.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO púBuco

Antonio Faleiros
Elias Murad

Eduardo Jorge

Joaquim Sucena

Eduardo Matias

José Augusto Curvo

Salatiel carvalho

1 vaga

Delcino Tavares

Geraldo Alckmin Filho

PT
João Paulo

PTB
Roberto Jefferson

PDC

Jandira Feghali (PC do B)

PL

PTR

PSB

PST

Aldo Rebelo (pc do B)
Délio Braz
Edmar Moreira
Humberto Souto

José Burnett
Luis Eduardo

Sé Gomes da Rocha
1 vaga



PMDB PL
Chico Vigilante (PT) Maurici Mariano
Jurandir Paixão TIdei de Lima Irani Barbosa
Mauri Sérgio 7..aire Rezende PIR

1 vaga
PDT Wanda Reis (Bloco)

Amaury MUller Carlos Alberto Campista PSB
Beraldo Boaventura

PDS 1 vaga
Hugo Biehl Maria I..aura (PT) PRS
João de Deus Antunes

PSDB José UI('lses de Oliveira

F.dmundo Galdino Mauro Sampaio Secretário: Antonio Lufs de Souza Santana
Jabes Ribeiro

Ramal: 6887/6990nOO4nOO7
PT Reunião: 3"8, 4"8 e 5"8 feiras, 10:00. Plenário, sala lI.

Paulo Paim Paulo Rocha COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
PTB DESENVOLVIMENTO URBANO

('..aldas Rodrigues (Bloco) Edison Fidélis E INTERIOR
PDC

Jair Bolsonaro
PL Presidente: Dep. Paulo de Almeida (pTBIRJ)

Ricardo Izar
1° Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (PTB/PR)
'l? Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDB/PA)

PIR 3° Vice-Presidente: Dep. Augusto Carvalho (PCB/DF)

Mário de Oliveira
PSB Titulares

José Carlos Sabóia Bloco
PRS

Rose de Freitas (PSDB)
Alacid Nunes José MouraSuplentes Augusto Farias José Reinaldo

Bloco César Bandeira Lael Varella

Eraldo Trindade Messias Góis
Efraim Morais Pedro Irujo
Ivan Burity Romel Anfsio

Euclydes Mello Mussa Demes Jairo ('..arneiro Simão Sessim
Flávio Derzi Sérgio Barcellos
Júlio Cabral 1 vaga PMDB

PMDB
('..arlos Benevides Mauro Miranda

Augusto ('..arvalho (PCB) Nilson Gibson Fernando Diniz Murilo Rezende
Jaques Wagner (PT) 3 vagas José Maranhão Nicias Ríberiro
Renato Vianna I..afre Rosado Paulo Titan

PDT Mário Martíns 1 vaga
Haroldo Sabóia Sérgio Gaudenzi PDT
Paulo Ramos

PDS Aloizio Santos (PMDB) Junot Abi-Ramia
Carlos Santana (PT) Pedro Pavão Francisco Rodrigues (PTB) Valdomiro Lima
Paulo Mourão

PSDB PDS
Jayme Santana Sigmaringa Seixas

Daniel Silva Francisco DiógenesTuga Angerami Fernando Carrion Telmo KirstPT
Edésio Passos Ernesto Gradella

PSDBPTB
João Mendes Joaquim Sucena João Baptista Motta Munhoz da Rocha

PDC Luiz Pontes Saulo Coelho
Eduardo Matías



PT PDC
Carlos Santana Nilmário Miranda Jonival Lucas Sérgio Brito
Ernesto Gradella Ricardo Moraes PL

PTB André Benas.'li (PSDB) Maurício Campos

Antonio Morimoto Paulo de Almeida PTR

Onaireves Moura
Alberto Haddad Carlos Camurça

PSB

PDC Maria Luiza Fontenele

Carlos Albuquerque Jairo Azi PST
PL Francisco Silva

José Felinto (pST) 1 vaga PCdoB
1 vaga

PTR PCB
João CÁllaço Osvaldo Reis Roberto Freire

PSB Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Roberto Franca

PST Ramal: 6973 a 6976
Carlos Scarpelini Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário, sala 14.

PCdoB
Leopoldo Bessone (pMDB) COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

PPS
Augusto C.arvalho Presidente: José Augusto Curvo (pL - MT)

1° Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PURJ)
Suplentes z:> Vice-Presidente: Dep. Aldir C.abral (PTB - RJ)

Bloco 3° Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (pSB - PE)

Antonio Barbara José Múcio Titulares
Aracely de Paula José Santana de Va'lconcellos Bloco
Carlos Roberto Massa Osório Adriano Abelardo Lupion Odelmo Leão
Elf.'lio Curvo Ronaldo C.aiado Alacid Nunes Orlando Bezerra
Jorge Khoury Sandra C.avalcanti Átila Lins Paes Landim
José Egydio 1 vaga Edmar Moreira Roberto Magalhães

PMDB
PMDB Antônio de Jesus Marcelo Barbieri

Eduardo Moreira Nilton Baiano Etevalda Grassi de Menezes Mário Martins
Eliel Rodrigues Pinheiro J.anim João Fagundes Maurfiio Ferreira Lima
Rtevalda Grassi de Menesses 4 vagas PDTMauri Sérgio

PDT Maurício Campos (PL) Wilson Müller
Beth Azize Décio Knop Paulo Ramos
Beto Mansur Mendonça Neto

PDS PDS

Carlos Virgfiio Maria Valadão C.arlos Virgfiio Fernando Carrion
João Rodolfo Prisco Viana Fábio Meirelles

PSDB PSDB

Koyu lha Vitório Medioli Moroni Torgan Rose de Freitas

Ubaldo Dantas 1 vaga PT

PT Hélio Bicudo José Dirceu

PTB
F..duardo Jorge Paulo Paim

Aldir C.abral Francisco RodriguesJosé Cicote Paulo Rocha

PTB PDC

Augustinho Freitas Mendes Botelho Mauro Borges

Carlos Kayath



PL COMISSÃO ESPECIAL CONsTITUfDA, NOS

José Augusto Curvo Nelson Bornier
TERMOS DO ART. 34, INCISO 11, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
P1R' E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROJETO

EM TRÂMITE NA CASA, RELATIVOS À
Salatiel Carvalho REGULAM~O DO ART. 192

PSB
DA CONS O FEDERAL_

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Álvaro Ribeiro

Suplentes Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço

Bloco'
Relator: Deputado César Maia

Titulares Suplentes
Arolde de Oliveira Luciano Pizzatto
Evaldo Gonçalves Raul Belém BLOCO PARLAMENTAR
Heitor Franco 3 vagas

PMDB
Benito Gama Basfiio Villani
EUsio Curvo Daniel Silva

Cid C.arvalho Ivo Mainardi F.zio Ferreira Gilson Machado

Euler Ribeiro Luiz Henrique Francisco Dornelles Paes Landim

Hermfnio Calvinho Pinheiro J.andim José Múcio Monteiro Roberto Magalhães

PDT PMDB

C.arrion Júnior 1 Vaga César Maia Dejandir Dalpasquale

Giovanni Queiroz José Dutra Etevalda Menezes
José Luiz Clerot Fernando Bezerra Coelho

PDS Lu(s Roberto Ponte Odacir Klein

('.arlos Azambuja Telmo Kirst PDT
Osvaldo Bender

Beraldo Boaventura Márcia Cibilis Viana
PSDB Carrion Júnior Valdomiro Lima

Paulo Silva Wilmar Peres (PL) PDS

PT José Lourenço Fetter Júnior

José Genofno Paulo Delgado Marcelino Romano Machado Roberto Campos

PTB PSDB

Annibal Teixeira Fábio Raunheitti Jackson Pereira Antônio Carlos M. Thame
José Serra Paulo Hartung

PDC
PTB

Jair Bolsonaro

PL
Gastone Righi Rodrigues Palma

Avelino Costa Ribeiro Tavares
PT

PTR
José Fortunatti Paulo Bernardo

Marcelo Luz
PDC

PSB Paulo Mandarino Pauderney Avelino

Roberto França PL

Secretária: Marci Bernardes Ferreira Ricardo Izar Jones Santos Neves

Ramal: 6998nOOlnOO2



Serviço de Comissões g'lpeciais
Local: Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066/7067{l052
Secretário: Sflvio Sousa da Silva

COMISSÃO ESPECIALPARA PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 824, DE 1991..l. QUE

"REGULA DIREITOS E OBRIGAÇuES
RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PREVISTO NA MENSAGEM N° 192/91
DO PODER EXECUTIVO

Presidente: (Vago)
1° Vice-Presidente: Deputada Sandra Starling
'l:' Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

BLOCO PARlAMENTAR

PDT

Suplentes

Heitor Franco
Lael Varella

Orlando Pacheco
Simão Sessim

PMDB

Eduardo Moreira
Mauri Sérgio

Vago
Nilson Gibson

PDT

Clóvis Assis
Mendonça Neto

PDS

José Lourenço
Telmo Kirst

PSDB

Rubens Bueno

PTB

Carlos Kayath

PT

Paulo Delgado

PDC

Leomar Quintanilha

PL

Wilmar Peres

Serviços de C,omissões Especiais: Anexo 11 - Sala 10 
Mezanino.
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Ramais: 7066/7067{l052

Pedro Novais

Serviço de Comissões Especiais:
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Brunilde Liviero ,Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DES'I1NADA A PROFE
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 24, DE 1991, QUE "INSTITUI
SISTEMA DE ELEIÇAO DISTRITAL MISTA NOS

MUNICÍPIOS MAIS D~,C~MMIL ELEITORES"

Presidente: Deputado José Thomaz Nonô
1° Vice-Presidente: Deputado Osmânio Pereira
Relator: Deputado Maluly Netto

João Teixeira

BLOCO PARLAMENTAR

Ângelo Magalhães
Flávio Dérzi
Maluly Netto
Romel Anfsio

Miro Teixeira
Sérgio Gaudenzi

Titulares

Felipe Neri
João Henrique
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique

Clóvis A'lsis
Paulo Ramos Adylson Motta

Prisco Viana

José Dirceu
João Mendes

Jaques Wagner

Vitt6rio Medioli Cardoso Alves
Paulo Silva

João Mellão Neto

José Maria Eymael

Francisco Di6genes
José Teles Osmânio Pereira

C-ésar Bandeira
Paes I-andim
EIl:'lio Curvo

José Santana de Vasconcelos
Wagner do Nascimento

Fernando Bezerra Coelho
João Almeida

José Luiz Clerot
Luiz Tadeu Leite

PMDB

Marcelo Barbieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

Ibrahim Abi-Ackel
Roberto C-ampos

PDS

Carrion Júnior
Liberato Caboclo

PTB

PT

Roberto Balestra

PSDB

PDC

PL

Valdemar Costa

Cardoso Alves

Antonio Carlos Mendes Thame
Magalhães Teixeira

Sandra Starling

Gilson Machado
José C-arlos Aleluia
José C-arlos Vasconcelos
Ney Lopes
Olto Cunha



Serviço de C.omissOCs H;peciais: Anexo rr - Sala 10- Mezanino
Secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÁO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 56, DE 1991, QPE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSJ1TUIÇAO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇAO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurílio Ferreira Lima
10 Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles
'].O Vice-Presidente: Deputado Luiz Tadeu Leite
30 Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputado Ncy Lopes

Serviço de C.omissões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: I.uiz C.ésar Lima Costa
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2057,

DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCmDADES INDíGENAS"

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
10 Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
'].O Vice-Presidente: Deputado I.ourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucá

Titulares

BLOCO PARlAMENTAR

Suplentes Titulares Suplentes

BLOCO PARlAMENTAR

Paes Landim . Evaldo Gonçalves
Renato Johnsson Flávio Derzi Elf.'lio Curvo
Ney Lopes Nelson Morro Luciano Pizzato
Paulo Marinho Wagner Nascimento Ruben Bento

Sérgio Barcellos
PMDB Tadashi Kuriki

Luiz Tadeu Leite Eduardo Moreira
Maurllio Ferreira I,ima Hermfnio Oilvinho PMDB
Nelson Proença Luiz Soyer
Walter Nory Tidei de Lima Domingos Juvenil

João Fagundes
PDT Valter Pereira

Zaire Rezende
Márcia Cibilis Viana Aroldo Góes
Valdomiro Lima Beth Azize

PDT
PDS

Beth Azize
Fábio Meirelles C,arlos Azamhuja Sidney de Miguel (PV)
Roberto Campos Marcelino Romano Machado

PDS
PSDB

Adroaldo Streck Vittório Medioli Maria Valadão
Teresa Jucá

Titulares Suplentes PSDB
PTB

Cardoso Alves Paulo Heslander Fábio Feldmann
Tuga Angerami

PT PTB
Vladimir Palmeira Paulo Bernardo

Francisco Rodrigues
PDC PT

José Maria Eymael Roherto Balestra l.ourival Freitas
PDC

PL
Avenir Rosa

Jarvis Gaidzinski Ribeiro Tavares

AIacid Nunes
Átila Lins

George Takimoto
Heitor Franco

Tony Gel

Armando Costa
Euler Ribeiro

Hermfnio Calvinho
Mauri Sérgio

Aroldo Góes
Haroldo Sabóia

Ângela Amim
Célia Mendes

Edmundo Galdino
Osmânio Pereira

AIceste Almeida

Ricardo Marias

Pauderney Avelino



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQuÉRITo
DESTINADA A INVESTIGAR A QUESTÃO DA

VIO~CIACONTRA A MULHER

Resolução nO 19/92 Prazo: 13.05 a 09.09.92

PRESIDENTE: Deputada Sandra Starling
Vice-Presidente: Deputada Marilu Guimarks
Relatora: Deputada Etevalda Grassi de Menezes

Titulares Suplentes

"COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUmn-O DES '
TINADA A INVESTIGAR POSStvEIS IRREGULAR!
DADES NO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO D
VASP"

Requerimento nO 8191

Prazo: 28-5·92 a 25-9-92
Presidente: Deputado Nilson Gibson
Vice-Presidente: Deputado Mauro Miranda
Relator: Deputado Pedro Corrêa

Bloco Parlamentar
Titulares Suplentes

Carlos Roberto Massa - PR
Fátima Pelares - AP
Marilu Guimartles - MS

Camilo Machado - MG
José Múcio Monteiro - PE

Wanda Reis - RJ
Bloco Parlamentar

PMDB

Adelaide Neri - AC
Etevalda G. de Menezes - ES
Lúcia Vânia - GO

PDT

Antônio de Jesus - GO
Rita C'.amata - ES
Zila Bezerra - AC

Ivan Burity
Pedro Corrêa
José Moura

Luis C.arlos Santos
Mauro Miranda
Nilson Gibson

PMDB

Átila Lins
Fausto Rocha

José Egydio

Ary Kara
Carlos Benevides

Renato Vianna

Beth Azize - AM Lúcia Braga - PB PDT

Liberato Cabocla Carlos Cardinal
PSDB

PSDB
Rose de Freitas - ES Artur da Távola - RJ

Tuga Angerami Adroaldo Streck

PDS PDS

Ângela Amin - SC Célia Mendes - AC Pedro Pavão José Diogo

PT PT

Sandra Starling - MG José Fortunati - RS PTB

PTB Cardoso Alves

Raquel C',ândido - RO Roberto Jefferson - RJ PI.

PI. Valdemar Costa Nelson Bornier

Robson Tuma - SP Avelino Costa - MG PDC
PDC Francisco Coelho Sérgio Brito

Eduardo Matias - MA Osório Santa Cruz - GO
serviço de ComissOes Parlamentares
- Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino

Reuniões - Local: Anexo 11; Plenário n° Secretária: Maria do Amaro Bezerra da Silva
Secretária: Maria de Fátima Moreira de Carvalho Ramais: 7056f7060 em 28-5-92
Tel: 311-7057



Presidente: Deputado José Dutra
}O Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
2" Vice-Presidente: Deputado Basilio Villani
3° Vice-Presidente: Deputado C.arrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUICÃO N° 48, DE 1991, QUE _
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇAO

FEDERAL (SISTEMA TRmuTÁRlo NACIONAL)".

Titulares
Bloco Parlamentar

Suplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU~O
DESTINADA A CONTINUAR AS INVESTIGAÇÓES

DE IRREGULARIDADES NA CESSÃO DO
CONTROLE ACIONÁRIO DA NEC DO BRASIL S/A,
BEM COMO O ENVOLVIMENTO E AÇÃO DIRETA

DO MINISTIDuO DAS COMUNICAÇÓES E
DA TELEBRÁS NOS FATOS

Prazo: }0-6 a 7-10-92
Presidente: Deputado Messa Demes
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
Relator: Deputado Luiz Carlos Santos

Benito Gama
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira
Romel Anfsio

Carlos Roberto Mas.'la Titulares
Ivânio Guerra
Jairo C.arneira

João Maia
Bloco Parlamentar

Suplentes

PSDB

PDT

PMDB

Germano Rigotto
José Dutra
Lufs Roberto Ponte
Manoel Moreira

Carrion Júnior
Sérgio Gaudenzi

Antonio Carlos Mendes Tame

PDS

Basflio Villani

PT

José Fortunati

PDC

Paulo Mandarino

PL

Flávio Rocha

PTB

Gatone Righi

PTR

Osvaldo Reis

César Maia
Cid C.arvalho

Fernando Bezerra Coelho
Gonzaga Motta

Luiz Girão
Eden Pcdroso

Jackson Pereira

Pedro Pavão

Paulo Bernardo

Francisco C-<>elho

Jont:s Santos Neves

Edison Fidélis

João Colaço

Ronaldo Caiado
Eraldo Tinoco
Mus.'la Demes

Geddel Vieira Uma
Luiz C.arlos Santos
Nestor Duarte

Paulo Ramos

Luiz Pontes

José Lourenço

Tilden Santiago

Luiz Moreira

Jones Santos Neves

Jairo Azi

Paes Landim
Aroldo Cedraz

José Carlos Aleluia

PMDB

Ivo Mainardi
Gonzaga Motta

Neif Jabur

PDT

José Vicente Brizola

PSDB

Magalhães Teixeira

PDS

Marcelino R. Machado

PT

Chico Vigilante

PTB

Hilário Coimbra

PL

Nelson Bornier

PDC

Eduardo s. campos

Serviço de ComissOCs Especiais
- Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7066(7067 em 20-8-92

ReuniOCs:
Local: Anexo 11, Plenário n°
secretário:



COMISSÁO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE TODAS AS PROPOSIÇÓES, EM

TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES À.
LEGISLAÇÁO ELEITORAL E PARTIDÁRIA,

ESPECIFICAMENTE AS QUE DISPÓEM SOBRE
INELEGmILIDADE,LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS

POLmCOS, CÓDIGO ELEITORAL E SISTEMA
ELEITORAL.

Presidente: Deputado Roberto Magalhães
1° Vice-Presidente: Deputado C.ardoso Alves
'};> Vice-Presidente: Deputado Prisco Vian:.
3° Vice-Presidente: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Relator: Deputado Joao Almeida

Miro Teixeira
Vital do Rego

Jolio de Deus Antunes
Prisco Viana

Geraldo Alckmin Filho
Jabes Ribeiro

F.désio Pas.'los
José Dirceu

PDT

PDS

PSDB

PT

PTB

Edson Silva
Wilson Müller

Ibrahim Abi-Ackel
Osvaldo Melo

Osmânio Pereira
Sérgio Machado

Hélio Bicudo
Paulo Bernardo

Titulares

Bloco Parlamentar

José Carlos Vasconcellos
José Santana de Vasconcellos
Ney Lopes
Raul Be\(:m
Ronivon Santiago
Sandra C.avalcanti
Roberto Magalhães

PMDB

Suplentes C.ardoso Alves
Rodrigues Palma

PDC

José: Maria Eymael
Antonio Holanda

PLÁtila Lins
Evaldo Gonçalves Álvaro ValleFreire Júnior

Jesus Tajra PTR
Jos(: Bumeu

Tourinho Dantas Benedito Domingos

PSB

Carlos Cayath
Gastone Righi

Francisco Coelho

Valdemar Costa

Mário Chermont

Armando C.osta
Cid C.arvalho
Nelson Jobim
Nicias Ribeiro
Tidei de Lima
João Almeida

Joao Henrique
Jurandir Paixlio

Luiz Henrique
Pinheiro Landim

Valter Pereira
Virmondes Cruvinel

Roberto Franca Luiz Piauhylino

Serviços de ComissCíes E'lpeciais
Anexo 11 Sala 10 Mezanino
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Ramais 7066, 7067n052
Alteraçao: 21/10/1992
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