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OSVALDO· MELO - Desenvolvimento e preservação ambiental no País. Artigo "Exemplo bem seguido",
do jornalista Ossian Brito, publicado Íl<? jornal O Liberal.
NELSON BORNIER - Manutenção da equipe econômica do Governo Federal. Continuidade do exercício
da fiscalização trabalhista pela União. Necessidade de saneamento básico na Baixada Fluminense, Estado do Rio
de Janeiro. Críticas ao Decreto n9 613, de 1992, relativo
à elevação do IPI incidente sobre canetas esferográficas
destinadas ao consumo popular.
MATHEUS IENSEN - Transcurso do 1379 aniversário da Igreja Presbiteriana d<J Brasil.
PAULO BERNARDO - Defesa do impeachment
do Presidente Fernando Collor.
RITA CAMATA - Defesa do impeachment do Presidente Fernando Collor.
JOSÉ CARLOS COUTINHO - Necessidade da
construção de hospital geral em São Gonçalo, Estado do
Rio de Janeiro.
MAURO MIRANDA - Necessidade de alterações
na distribuição dos recursos orçamentários.
WERNER WANDERER - Instituição da Unidade
de Referência Rural e Agroindustrial - UREF.
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Apresentação de proposições: LUIZ GIRÃO, REDITÁRIO CASSOL E OUTROS, MAX ROSENMANN,
VICTOR FACCIONI, ERNESTO GRADELLA, FRANCISCO SILVA, FLÁVIO PALMIER DA VEIGA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, AMAURY MÜLLER, NILSON
GIBSON, JOÃO FAGUNDES, FERNANDO FREIRE
E OUTROS, JACKSON PEREIRA, JACKSON PEREIRA E OUTROS, RENATO VIANNA, TOURINHO
DANTAS, ANTÓNIO DE JESUS, EDUARDO JORGE
E OUTROS, SANDRA STARLING.
PRESIDENTE (Jairo Azi) - Suspensão da sessão
para realização de sessão especial do Congresso Nacional.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reabertura da
sessão.
VI - Grande Expediente
PAULO OCTÁVIO - Crise política brasileira.
PAULO ROCHA - Defesa do impeachment do Presidente Fernando Collor.
VII - Comunicações parlamentares
ADYLSON MOTTA - Necessidade de reformulação
da legislação penal brasileira.
AGOSTINHO VALENTE - Críticas do orador à
proposta de privatização do sistema carcerário brasileiro.
Manifestações populares a favor do impeachment do Presidente Fernando Collor.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Comunicação
ao Plenário sobre a realização de sorteio para o Grande
Expediente.

Quarta-feira 26 19157
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I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
fi - Leitura do Expediente
IV - Breves Comunicações
ALCIDES MODESTO - Manifestações populares
a favor do impeachment do Presidente Fernando Collor.
Abusos praticados pelo médico do Sesc, Dr. Paulo de Tarso
Rocha e Aragão, e pelo Chefe da Sucam, Sr. Fausto, em
Santa Rita de Cássia, Estado da Bahia.
RAUL PONT - Sugestão do orador aos partidos
polítices para definição, a nível nacional, de posicionamento com relação ao pedido de impeachment do Presidente Fernando Collor.
MUNHOZ DA ROCHA - Anúncio da apresentação
pelo orador de emenda a proposta de emenda à Constituição referente à extensão ao setor ferroviário dos benefícios decorrentes da implantação de imposto sobre combustíveis líquidos e gasosos.
ELIEL RODRIGUES - Transcurso do 509 aniversário de fundação do Senai.
MENDONÇA NETO - Manifestação popular de
protesto contra o Presidente Fernando Collor realizada
no Estado de São Paulo. Conveniência da instauração de
processo de impeachment do Presidente da República.
ALOÍSIO VASCONCELOS - Apoio do orador ao
fechamento pelo PMDB da questão relativa à instauração
de processo de impeachment do Presidente Fernando Collor. Artigo "País espera explicações", publicado no jornal
O Estado de Minas.
NESTOR DUARTE - Prática de irregularidades pelo Prefeito de Livramento do Brumado, Estado da Bahia.
AMAURY MÜLLER (Pela ordem) - Indagação à
Mesa sobre tramitação de projetos de lei de autoria do
orador.
V - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único, do substitutivo do Senado Federal ao Projeto
de Lei Complementar n9 73-E, de 1991.
Usaram da palavra, durante a discussão, os Srs. Deputados JOSÉ THOMAZ NONÓ, GERSON PERES.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deferimento
de pedido de retirada da matéria da pauta da Ordem do
Dia.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei n9 2.432, de 1991.
Usaram da palavra, durante a 5iiscussão, os Srs. Deputados ZILA BEZERRA, MAURICIO CALIXTO.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deferimento
do pedido do Deputado Maurício Calixto de prorrogação,
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por duas sessões, do prazo para proferir parecer sobre
a matéria.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei n 9 8.508-A, de 1986. Votação
de requerimento para retirada da matéria da pauta da Ordem do Dia. Aprovado.
VI - Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exonerações: Ana Sinara Andrade Castro, Francisco Moreno Mohedano, Inácia Rodrigues dos Santos Cunha, Jeovane Cezar dos Reis, José Aldemir Borges de
Matos, José Jairon Lacerda, José Ribeiro de Oliveira, Sebastião Augusto Machado.
b) Nomeação: Clara Régia Nascimento Carioca.
c) Designação tornada sem efeito: Asael Andrade de
Albuquerque.
d) Designações: Hilda de Sena Correa Wiederhecker,
Leonildo Montu, Maria de Fátima Gomes de Araújo e
José de Castro Gonzaga, Maria José da Silva Santos, Marcus Antônio Amorim dos Santos e José de Castro Gonzaga,
Valter Urani Camargo.

Ata da
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COMISSÕES
3 - ATAS DAS ,CQMISSÕES
a) Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, 9· reunião (Audiência Pública), em
20-5-92; 1~ reunião (Ordinária), em 27-5-92.
b) CPI - NEC do Brasil S/A, 7· reunião. em 18-8-92.
c) CPI - Privatização da VASP, 8· reunião, em
8-8-92; Y. reunião, em 11-8-92; 10· reunião, em 12-8-92;
U·reunião, em 13-8-92;
4 - REDISTRIBUIÇÁp DE PROJETOS

a) .Comissão de Seguridade Social e Família, n° 10/92,
em 4-8-92; n 9 11/92, em 19-8-92.

5- ERRATA
a) Comissão de Finanças c Tributação.
6- MESA

7 -LÍDERES E VICE-LÍDERES

8 - COMISSÕES

Sessão Solene, Matutina, em 25 de agosto de 1992
Presidência do Sr.: Inocêncio Oliveira, 1'? Secretário.

I - ABERTURA DA SESSÃO
10 horas e 11 minutos
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há número
regimental
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do povo brasileiro,
iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anterior.
11 - LEITURA DA ATA
O SR. OSVALDO BENDER, servindo como 29 Secretário
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

José Mendonça Bezerra - PFL/PE, na Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar possíveis irregularidades
no processo de privatização da VASP.
Informa, ainda, que o Deputado Pedro Corrêa exercerá,
a partir da presente data, o cargo de Relator da mesma Comissão.
Apresento, na oportunidade, expressões do meu elevado
apreço. - Deputado Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.
Recebo a comunicação da substituição, como membro efetivo, do Deputado José Mendonça Bezerra, pelo Deputado PedrQ Corrêa.
Em 25-8-92. - IBSEN PINHEIRO, Presidente.

Do Sr. Deputado Eduardo Jorge, Líder do PT, nos seguintes tennos:
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas- Ofício n9 294/92
Brasília, 20 de agosto de 1992
sa-se à leitura do expediente.
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
O SR. OSVALDO BENDER, servindo como 19 Secretário,
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
procede à leitura do seguinte
Senhor Presidente
111 - EXPEDIENTE
Reportando-me ao Ofício n 9 225/92, anteriormente enviaDo Sr. Deputado Luís Eduardo, Líder do Bloco Parla- do, onde fiz a indicação dos Deputados Aloizio Mercadante
mentar, nos segnintes tennos:
e Paulo Bernardo, respectivamente, titular e suplente, para
Ofício n 9 211-L-BL. PARL.l92 Brasília, 19 de agosto de 1992 integrarem a Comissão Especial destinada a apreciar a Propsota de Emenda à Constituição n° 48, de 1991, que "trata
A Sua Excelência o Senhor
do Ajuste Fiscal", tenho a honra de dirigir-me a Vossa ExceDeputado IBSEN PINHEIRO
lência a fim de indicar, em substituição, os Deputados José
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Fortunati e Paulo Bernardo.
Nesta
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa ExceSenhor Presidente,
lência protestos de elevada estima e consideração. - DepuIndico a V. Ex· o nome do Deputado Pedro Corrêa PFL/PE, para substituir, como membro efetivo, o Deputado. tado Eduardo Jorge, Líder do PT.
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que se busca diminuir a presença do Estado em setores de
IV - HOMENAGEM
que se pode desincumbir a contento a iniciativa ,?rivada, seria
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta sessão
extremamente contraditória a tentativa de estatIzação de um
se destina a prestar homenagem ao Sc;:nai, em comemoração
organismo que pode ser apresentado como exemplo de eficiênà passagem dos cinqüenta anos da fundação do Serviço Naciocia e produtividade, desempenhando, com seus próprios recurnal de Aprendizagem Industrial.
sos, funçãoa·que estaria obrigado, em primeiro lugar, o GoO autor da proposição foi o nobre Deputado Gerson
verno.
Peres.
Cumpre ainda pôr em foco uma outra característica funSrs. Deputados, Sr. Senador Albano Franco, Presidente
damental do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
da Confederação Nacional da Indústria -'-- CNI, representando
ou seja, a ocupação, dentro do sistema educacional brasileiro,
todos os presidentes de federações de indústrias do nosso
de uma área em que os organismos fonnais foram sempre
País, ProI. Arivaldo Silveira Pontes, Diretor-Geral do Deparmalsucedidos: o ensino profissionalizante. O segredo do Senai
tamento Nacional do Senai, representando todos.os diretores
foi ter criado em seus alunos uma mentalidade profissional
regionais, minhas senhoras e meus senhores, foi no cenário
de élasse operária, cujo· objetivo essencial é aprender para
da Segunda Grande Guerra, vivendo o Brasil os últimos anos
viver, e não viver para aprender.
do Estado Novo, que nasceu a idéia de se criar no País uma
A contrilJuição do empresário para a manutenção do Seinstituição capaz de dotar as indústrias de um sistema eficiente
nai retorna, muitas vezes à sua própria empresa, em forma
de qualificação de mão-de-obra.
de aumento de qualidade e de produtividade. Isto provoca
Percebendo os avanços tecnológicos que ocorriam no uma alteração revolucionária na destinação dos lucros e na
mundo inteiro, em virtude do esforço de guerra dos contenmentalidade dos empresários, que passam a compreender medores, alguns empresários sentiram que o Brasil necessitava
lhor a finalidade social da empresa.
preparar-se adequadamente para enfrentar o grande desafio
No momento em que comemoramos o cinqüentenário
industrial da segunda metade do século.
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, desejo paraCriou-se, assim, o Serviço Nacional de Aprendizagem
benizar, na pessoa de seu Presidente, o ilustre Senador Albano
Industrial - SENAI, cujos objetivos permanentes sempre
Franco, todos os integrantes de sua imensa equipe, que, por
foram "o saber" e "o saber fazer". O Senai tem sido, durante
esse Brasil afora, fazem do binômio educação-trabalho a razão
os cinqüenta anos que ora comemoramos, um exemplo feliz
de ser de sua revolução dignificante. Porque, segundo Sirulffo
de solução para o grande impasse da pedagogia moderna:
Fernandes, "não há nada mais revolucionário do que instruir
"o distanciamento entre a escola e a realidade".
alguém. É por isso que o Senai, criado espontaneamente pela
Em suas salas e oficinas, a teoria vem sempre seguida
classe empresarial, representa um dos grandes momentos do
da prática, o que transforma o aprendiz em um profissional
pensamento progressista dos líderes industriais".
.
qualificado e o habilita ao exercício pleno da cidadania, fundaE, entre seus inegáveis êxitos, quero apontar, ao fmal
mentada no valor social do trabalho.
de minha fala, aquele já lembrado por um dos seus diretores,
"Fazer e, ao fazer, fazer-se", dizia o grande pensador
como o maior milagre do Senai: "Ter dado aos filhos da
Jean Paul Sartre, para quem o homem só se define e se realiza
classe operária e consicência de seu próprio valor, como eleatravés de sua práxis, condição primeira da existência e da
mento essencial na construção do País". (Palmas.)
continuidade do corpo social.
O universo impressionante de suas quase novecentas esO SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como autor
colas disseminadas por todo o País e de mais de 14 milh?es
da
proposição
e para falar em nome do PDS, concedo a palavra
de alunos durante esses cinqüenta anos, dá bem a medIda
da importância do Senai dentro do quadro .ed~cacional brasi- ao nobre Deputado Gerson Peres.
leiro. E mais, talvez, do que o aspecto quantItatIvo, vale ress~l
O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Pronuncia o seguintar o alto padrão de qualidade de seus cursos e o gabanto
. te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deput~dos,_ Sr. S~nad~r
."
.
dos profissionais que fonna.
Para estar sempre atualizado, o Sena! mantem vanos Albano Franco, representan~e de t~dos ?S :I~adaos e CI~a?aS
que fazem o Senai no BraSIl, avahar hIstonca e estatIstIcaacordos de cooperação tecnológica com países como Estad~s
mente O Senai, em sessão especial da Câmara dos Depu~ado~,
Unidos, Alemanha, Japão, França, Itália e Canadá.. E, maIS
em comemoração ao seu cinqüentenário de relevantes e mestIum motivo de orgulho para nós: todos os 19 orgamsmos de
máveis serviços prestados ao Brasil, seria como ~ransfonná-la
formação profissional existentes na América Latina tivera~, numa eterna comemoração. O tempo se exauna e os resulna sua criação, a assistência de técnicos e professores do SenaI.
taodsdos feitos desta obra, idealizada e concretizada pel~
O sucesso da instituição provém, segundo Paulo Ernesto iniciativa ,privada através dos empresários industri.ais, contITolle Diretor Regional de São Paulo, de três atributos funda- nuariam sendo proclamados por todos os es~aços.
ment~is: objetividade - decorrente do estreito relacional11;en- .
Bem poucas obras no campo do aproveItamento ~o~ reto com a indústria e suas necessidades específicas; flexibilidade cursOs humanos no Brasil foram sinceras com seus obJe~Ivos.
- assegurada pela não formalidade de seu ensin~ e pel~ sua O Senai conseguiu não só compatibilizá-los c?m ~ r.e~hdade
administração como empresa não estatal; autonomIa - funda- industrial brasileira, como se transformou em mstItu~ç~o momentada num orçamento de receita própria e previsível.
delar para o mundo, destacadamente em toda a Amenca LaParece-me, pois, da maior importância que tais atributos tina.
.
.fi
. O ,ponto alto dessa compatibilização se exemph ca com
sejam preservados. Não se concebe.a int~nção estatiz~dora
de algumas portarias ou decretos-leIs, baIxados a partIr de a demonstração cotidiana de co~o é possível um~ o?~a e~u~a
1975, que, embora não tenham sido, na prática, acionados cional ser instrumento de cumpnmento de um pnncIplO basIco
para colocar o Senai sob tutela governamental, penn~necem de relação humana, aspirado pelas sociedades modernas: sercomo instrumentos passíveis de utilização. No momento em vir à harmonia entre o capital e o trabalho!
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Com sua lucidez, com sua grandeza, com seu despreendimento, com sua humildade, com seu patriotismo, os industriais brasileiros decidiram contribuir com recursos materiais
para a conquista deste princípio. Hoje, estão construídas 851
unidades técnicas profissionais, legando anualmente ao País
1 milhão, 430 mil trabalhadores qualificados e 14 milhões
ao longo desses 50 anos. A valorização social e econômica
dessas pessoas, numa contribuição ao desenvolvimento acelerado do País, é a prova indesmentível da consecução dos
objetivos para que foi criado: um serviço nacional de aprendizagem ao desenvolvimento do Brasil.
Os empresários se conscientizaram da necessidade de
multiplicar a qualidade de seus produtos, de trabalhar através
da reta não pela curva e, conseqüentemente, ter lucros sem
exploração do homem pelo homem. Partiram para a harmonia
social. Criaram o Senai, cartão de visita do Brasil em todo
o mundo. Iniciaram-se a qualificação, o treinamento e o aperfeiçoamento dos trabalhadores permanentemente. Valorizálos era e continua a ser a sua meta. Com essa nobre missão,
nasceu, em 1942, o Senai.
O País estava atrasado nesse setor. Era necessário correr.
Por isso, não se esperou pela construção das escolas próprias.
Organizaram-se os primeiros cursos em oficinas, fábricas e
locais improvisados. Em seguida, iniciou-se o semear das escolas profissionais.
O avanço tecnológico desafiava esses brasileiros anônimos do ensino técnico profissional. As escolas começaram,
em seguida, a surgir. No campo técnico, o símbolo do arrojo
e da capacidade é representado pela Escola Técnica da Indústra Química e Têxtil - ETIQT - a primeira no gênero,
instalada no Rio de Janeiro; e, daí, outras mais pelo Brasil
afora. No setor de formação profissional, despontaram os
Centros de Formação Profissional, as unidades móveis ferroviárias, rodoviárias e marítimas, alcançando a Amazônia sofrida e esquecida.
De pé, com idealismo - hoje, ave rara nos meios políticos
. e privados - o Senai se impôs pela dignidade, pela competência e pelo trabalho perante a nação. Esta trindade de princípios, em falta entre muitos setores administrativos públicos,
provocou urna corrida, por parte de inúmeros países da América Latina, ao nosso amodelo de ensino técnico profissional.
Inspirados nele, a Venezuela criou o INCE, a Colômbia o
SENA, o Peru o Senatti, o Chile o In$lcap, a Argentina o
Conet, o Uruguai o Utu, a Costa Rica o Ina, além de outros,
corno esses implantados com a cooperação direta de nossos
técnicos. As nações africanas subsidiam seu ensino profissional
com a nossa experiência do Senai. As relações internacionais
do Senai abrangem, hoje, nações de todos os continentes,
que não hesitam em externar sua admiração e seu respeito
pelo Senai, que, dia a dia, é urna revolução, adaptando-se,
sem maiores dificuldades, às mutações de nosso tempo.
Fazendo parte pequenina desta grandiosa conqüista, fizme portador do desejo do povo brasileiro para que sua casa
comemore aqui seus cinqüenta anos de trabalhos.
No Brasil, infelizmente, comemoram-se muitos atos e
fatos inúteis. Estes cinqüenta anos de intenso trabalho em
favor da mulher e do homem, porém, constituem um imperativo da consciência nacional. Lugar nenhum melhor que este
para lembrá-los aos brasileiros.
Destaco, senhores, o Senai corno um organismo da criatividade brasileira, aproveitando a experiência universal da formação profissional e ajustando-a ao espaço de sua estrutura
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organizacional e à realidade em que o processo evolutivo a
modifica temporariamente. Exalto sua criação sob o signo
do respeito à legalidade e à transparência. Sendo um órgão
de direito privado, lidando com amplos recursos, tornou a
iniciativa de ver-se fiscalizado pelo Tribunal de Contas da
União.
Poder-se-ia afirmar que o art. 12~ da Constituição de
1937 foi seu inspirador, quando dizia: "E dever das indústrias
e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua especialidade, escolas de aprendizes... ".
Em 8 de maio de 1939, o Decreto-Lei n° 1.238, em seu
art. 49 , estabelecia que "os estabelecimentos (com mais de
500 empregados) manterão cursos de aperfeiçoamento profissional para adultos e menores, de acordo com o regulamento
cuja elaboração ficará a cargo dos Ministérios do Trabalho,
da Indústria e do Comércio, da Educação e da Saúde".
Em 26 de julho de 1940, o Decreto-Lei n 9 6.029 estabelecia, em seu art. 1º: "Os cursos profissionais decorrentes
do art. 4º do Decreto-Lei nº 1.238 serão instalados corno unidades autônomas nos próprios estabelecimentos industriais ou
nas proximidades destes, podendo ser mantidos em comum
por vários estabelecimentos obrigados aos termos do referido
decreto-lei" .
Em 1941, o Presidente Getúlio Vargas, com Euvaldo
Lodi, Presidente da CNI e, Roberto Simonsen, Presidente
da Federação Nacional das Indústrias do Estado de São Paulo
e Valentim Bolças, estudaram a criação de um organismo
destinado ao ensino profissional dos aprendizes dos estabelecimentos fabris, dando ao caso urna solução melhor que a
do Decreto-Lei n 9 6.026.
Em 22 de janeiro de 1942, o Decreto-Lei nº 4.048 retrata
a solução encontrada. Criou-se o Senai, destinado a "organizar
e administrar em todo o País escola de aprendizagem para
industriários (art. 2º) com sua organização e direção entregues
à CNI (art. 3º).
Em 16 de julho de 1942, o Decreto-Lei nº 4.481 impulsiona a formação profissional, dispondo que "os estabelecimentos industriais de qualquer natureza terão a obrigação
de empregar e matricular, nas escolas mantidas pelo Senai,
um mínimo de aprendizes equivalente a 5% no mínimo dos
operários existentes em cada estabelecimento cujos ofícios
demandem formação profissional (art. 1º)".
Em 1943, a CLT (Decreto-Lei nº 5.422, de 1º de maio)
transpôs para o capítulo do trabalho do menç>r os dispositivos
fundamentais da legislação inicial do Senai. E o que se encontra nos artigos 429 e 432 da referida lei.
Apesar do cuidado das autoridades federais em não descaracterizarem o Senai corno urna entidade pública de direito
privado, vez por outra, alguns tecnocratas de vários governos
tentaram estatizá-lo. Tal, porém, era e é a força dos resultados
positivos corno entidade privada que a sociedade brasileira
reagia sempre contra a absurda e impatriótica encampação.
A Constituição de 1988, através de alguns representantes,
ensaiou propostas constitucionais para transformá-lo em entidade de direito público. Com o apoio ostensivo da sociedade
e de quase todas às instituições representativas, a reação se
fez sentir. A lúcida e hábil interferência do eminente Constituinte Senador Albano Franco, Presidente da CNI, com minha
modesta colaboração e participação e, bem assim, de outros
Constituintes fez inserir na Constituição, sob os aplausos dos
brasileiros, o Senai corno entidade de direito privado, sepultand9 definitivamente a tentativa de destruir urna obra que
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deu certo. O art. 240 espelha esse esforço patriótico quando
declara" no Título IX, "Das Disposições Constitucionais Gerais": "Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais
contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha
de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social
e de formação profissional viculadas ao sistema sindical". Venceu o bom senso, bem como o princípio de que não se modifica
estruturalmente o que está dando certo no País.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, falo com orgulho
e entusiasmo quando me refiro ao SenaÍ.. Debatendo, certa
vez, na universidade de meu Estado sobre a planificação e
a formação profissional para a Amazônia, uma jovem universitária indagou, após tomar conhecimento de meu curriculum
vitae na vida pública:
"Qual o maior galardão de sua vida ante as funções e
missões ocupadas?
Não titubeei em responder-lhe:
"Foi, minha cara jovem, ter tido a graça de Deus de
poder colaborar, no Senai, na formação profissional de mais
55 mil pessoas. Este é o meu maior galardão".
Fora do País, por quase toda a Europa, onde viajei, quando sentia o Brasil lembrado pelos pés de Pelé, alegrava-me
apenas; e pelo Senai, bastante conhecido e respeitado, logo
sentia orgulho e me ufanava de ser brasileiro.
Ao saudar o cinqüentenário do Senai a serviço do Brasil,
desejo reverenciar todos os que, sem exceção, se foram da
terra e, em vida, fizeram o Senai; desde seus diretores nacionais ao mais humilde contínuo ou servente. Aliás, no Senai,
o Presidente, o Diretor, o contínuo ou servente são uma só
família, vivendo fraternalmente e com dignidade. Quero, na
pessoa de Albano Franco, expressão da modernização do Senai, figura humana de excepcionais qualidades, entre elas a
competência, a humildade e a dignidade, abraçar, em nome
do povo brasileiro, todos os Presidentes de Federações e membros de seus conselhos Nacional e Regionais. Na pessoa de
seu Diretor do Departamento Nacional, Prof. Arivaldo Fontes, emérito educador que, com responsabilidade, administra
o Senai para a CNI, quero cumprimentar todos os Diretores
Regionais e funcionários dos departamentos, parte desta vitória consagradora na seara de formação profissional.
O Brasil, hoje, maior que todas as crises, sofrendo com
elas, deve estar respirando alguns momentos de felicidade.
A corrupção - cujos tentáculos se estenderam por quase
todos os setores das atividades públicas e privadas - ficou
difícil saber onde não está. Sua generalização consentida, metodizada, esquematizada gerou a mentalidade de que a desonestidade é a regra e a honestidade a exceção. Ficou difícil,
nestes anos, discernir o que presta do que não presta, o bom
do mau, o honesto do ladrão.
Asseguro-lhes que, até hoje, com as naturais deficiências
humanas, o Senai e os homens que o fazem são exceção.
Sua transparência, seu desempenho tomam fácil encontrar
a honestidade nos seus trabalhos.
Aos que não acreditam na correção, o Brasil sofrido e
humilhado lhes oferece como exemplo os 50 anos do Senai.
Aos empresários cabe a grande responsabilidade de não
desestruturá-Io. Sua organização administrativa, contábil e
educacional pode ser aperfeiçoada. É, porém, insuscetível
de modificações estruturais que o desfigurem e o tomem vulnerável à contaminação do condenável vírus da corrupção.
Há uma confiança de que o Senai continuará sendo a
solução renovadora de formação profissional brasileira. A ree-
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leição de Albano Franco e dos demais companheiros se traduz
em tranqüilidade para todos nós que amamos o Senai e lhe
cantamos os parabéns, pelos 50 anos de bons serviços prestados ao Brasil.
Permito-me paródia o Apóstolo Paulo: "Cantai um cântico novo porque Deus fez coisas maravilhosas".
Entre estas, senhores, está o Senai.
Existem 851 Unidades técnicas profissionais distribuída~
em:
254 Centros Profissionais;
19 Escolas Técnicas;
135 CentrosITreinamentos;
8 UnidadesITreinamentos Operacionais;
132 AgênciasITreinamentos;
3 Centros/Desenvolvimento/Industrial;
9 CentrosITecnológicos;
301 UnidadeslMóveis.
Em 1991, temos 1 milhão, 430 mil trabalhadores qualificados. Nos últimos 50 anos, 14 milhões de trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pelo Bloco
Parlamentar, concedo a palavra ao nobre Deputado Osório
Adriano.
O SR. OSÓRIO ADRIANO (Bloco - DF. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Exm9 Sr. Senador Albano Franco, Presidente da Confederação Nacional
da Indústria e do Conselho Nacional do Senai, Prof. Arivaldo
Fontes, Diretor-Geral do Senai Nacional, Dr. Antônio Fábio
Ribeiro, Presidente da Fibra e do Conselho Regional do Senai
no Distrito Federal, Prof. Nagib Kalil, Secretário Nacional
de Educação Tecnológica do MEC, Srs. Presidentes de Federações de Indústrias e Diretores Regionais do Senai, Srs. Chefes de Serviço, servidores e alunos do Senaí, mais que justa
a homenagem que esta Casa presta hoje a uma das mais importantes e exitosas experiências que já se realizaram no País.
Refiro-me à comemoração do cinqüentenário do Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Exatamente há cinqüenta anos, no dia 22 de janeiro de
1942, nascia o Senai, concretização do sonho de alguns empresários de visão, entre os quais quero lembrar os nomes de
Nadir Figueiredo, Francisco Matarazzo, Alfredo Villares, Raphael Noschese, José Ermírio de Moraes e Moschese Dias
de Figueiredo, sob a liderança de Roberto Simonsen.
Contar a história do que foram esses cinqüenta anos de
profícuas realizações seria um desfiar interminável de sucessos, nascidos da luta contúma e do idealismo de um sem-número de pessoas que acreditam ser possível construir uma
escola realmente voltada para a vida e para o trabalho. Esse
parece ter sido o segredo que fez multiplicar vertiginosamente
os frutos da primeira escola inaugurada em São Paulo, a Escola
Roberto Simonsen, em agosto de 1942.
Hoje, espalhadas por todos os Estados da Federação,
o Senai mantém em pleno funcionamento 833 unidades de
ensino, centros de formação profissional por onde já passaram
mais de 14 milhões de alunos-aprendizes, capacitados em quase 400 tipos de ocupações diferentes.
O zelo em servir e a vontade de ocupar todos os espaços
possíveis para formar mão-de-obra qualificada no País superam obtáculos muitas vezes julgados intransponíveis.
No Rio de Janeiro, funcionam escolas volantes, montadas
em vagões ferroviários, que se deslocam para atingir periodicamente localidades carentes de ensino profissionalizante.
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No Pará, uma escola-circo percorre as cidades, sendo
montada e desmontada a cada viagem. E, no Amazonas, a
barca Samaúma navega pelo rio Solimões, como uma grande
oficina flutuante, para atender às povoações ribeirinhas.
Os meninos do projeto "Flor do Amanhã", idealizado
por Joãozinho Trinta e patrocinado por um grupo de empre'sas, estão sendo alfabetizados e iniciados profissionalmente
por professores do Senai.
A direção regional do Senai de São Paulo assinou recentemente um convênio com a instituição "Vitae" para atender
a cerca de 70 entidades, que reúnem 250 mil menores carentes,
entre 14 e 18 anos.
Atuando há 18 anos no Distrito Federal, o Senai está
levando seus serviços a todos os CIAC inaugurados até agora,
oferecendo cursos profissionalizantes através de um convênio
com a Secretaria de Administração e Trabalho, do Governo
do Distrito Federal. São oficinas volantes, que se revezam
entre as escolas, de acordo com as carências de treinamento.
O Senai dispõe ainda, no Distrito Federal, de escolas
fixas funcionando em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e
no Gama. Na Ceilândia, a escola funciona em galpão e atende
a menores carentes, a partir de 12 anos de idade. São cursos
profissionalizantes nas áreas de: marcenaria, reparação de
aparelhos eletromésticos, mecânica de motos, entre outros.
Em Samambaia, através de um convênio com o Sinduscon,
oferece treinamento a menores carentes na área da construção
civil. A instituição mantém ainda duas unidades volantes no
Distrito Federal, uma com oficina de mecânica à diesel e
outra para eletricidade, à disposição das empresas locais, para
treinamento de seus empregados.
O Senai conta ainda com uma escola de artes gráficas
no Setor de Indústrias Gráficas e com um Centro de Desenvolvimento Gerencial no Setor de Indústria.
Estes são, Sr' e Srs. Deputados, apenas uns poucos exemplos dessa monumental obra educacional em que se transformou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
"A formação de mão-de-obra, afirma Stênio Lopes, é
bem mais que um simples treinamento para uso imediato num
posto de trabalho. E o Senai, durante esses 50 anos de existência, tem demonstrado com extraordinária clareza ser uma instituição educacional no sentido mais pleno da palavra. Em suas
escolas e oficinas, o aluno não apenas se capacita profissionalmente, mas se toma apto a assumir de direito a cidadania
que o trabalho lhe confere.
Quero, pois, neste momento, em meu nome e no dos
Srs. Parlamentares, registrar as mais efusivas congratulações
ao empresariado industrial deste País por tão meritória obra,
prova de sua capacidade empreendedora e de sua visão do
futuro.
Estendo esses cumprimentos a todos os profissionais, desde o seu Presidente até o mais humilde funcionário, que,
com sua luta e seu idealismo, construíram, durante os últimos
50 anos, esse colosso de competência e eficiência que é o
Serviço Nacional e Aprendizagem Industrial, orgulho de nosso
País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Vittorio Medioli, que falará em
nome do PSDB.

O SR. VITTORINO MEDIOLI (PSDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr. Presidente da Confederação Nacional da Indústria, Senador Albano Franco,
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Senadores e Deputados presentes, representantes, diretor,
servidores e alunos do SENAI de todo o Brasil, no ano em
que o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
- çomemora meio século de fundação, o PSDB se associa
às homenagens que muito merecidamente se prestam a um
dos mais importantes e bem-sucedidos projetos já realizados
na educação brasileira. Quando o País questiona fatos e pess~as que se contrapõem ao esforço nacional em busca de
plenitude democrática e do desenvolvimento socioeconômico,
o SENAI confirma-se como admirável prova de que o Brasil
pode dar certo, desde que se trabalhe com seriedade, competência e determinação.
As peculiaridades históricas que marcaram o início da
década de 40 acabaram por favorecer o crescimento econômico de que tanto precisávamos: a par dos empecilhos à importação de máquinas e equipamentos criados pela Segunda
Guerra Mundial, um volume considerável de recursos externos possibilitou o aumento da nossa capacidade produtiva,
com a criação de novas fábricas e o advento da indústria
siderúrgica. Constatou-se logo a necessidade urgente de'que
se formasse mão-de-obra especializada para atender à demanda do parque fabril que rapidamente se instalava. Sob a inspiração do Prof. Roberto Mange e graças ao firme apoio do
Eng. Roberto Simonsen, à frente de um grupo de líderes
empresariais, surgia, assim, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, cujo trabalho, ·ao longo de cinqüenta anos,
não se deixou limitar às fronteiras e aos objetivos para os
quais fora criado.
No correr desse meio século, em que vem prestando notáveis serviços à Nação, pelo SENAI passaram nada menos
de catorze milhões de brasileiros, alunos dos milhares de cursos oferecidos em dezenas de áreas, entre as quais robótica,
informática, comando numérico, técnicas digitais, microeletrônica, eletroeletrônica, metalmecânica, biotecnologia, e,
mais, recentemente, proteção ambiental. Centro modelar de
formação profissional e de qualificação técnica, goza o SENAI
de justificado prestígio mundial, como uma das únicas tecnologias de exportação produzidas pelo Brasil. Os organismos
congêneres, que hoje funcionam em dezenove países da América latina, foram criados com a assistência de técnicos e de
professores do SENAI. Visando à permanente atualização
e à assimilação imediata das últimas conquistas no campo
da ciência e da tecnologia, mantém o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial convênios de intercâmbio científico
e de cooperação técnica com instituições dos Estados Unidos,
da AlemanHa, da França, da Itália, do Canadá e do Japão.
Com 833 unidades de ensino espalhadas por todo o Brasil,
a matrícula nos cursos do SENAI já chegou a superar em
50% à das universidades federais. O índice, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, é da maior significação, por sabermos que
a média de escolaridade do operário brasileiro não passa dos
quatro anos, quando a do trabalhador europeu é de doze
e a do alemão, particularmente, de quinze anos. Em um país
onde se diplomam anualmente carradas de doutores sem emprego, fruto da mentalidade bacharelesca que insiste em prevalecer, vem o SENAI formando milhares de técnicos de nível
médio da melhor categoria, preenchendo, assim, o vácuo de
que tanto se ressente o mercado de trabalho, entre os profissionais de nível universitário e os egressos da escola secundária.
Apenas preparasse bons profissionais para a indústria
brasileira, já se mostraria o SENAI digno de toda a admiração;
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seu objetivo, porém, é de muito maior alcance: por meio
da qualificação técnica, busca formar o homem integral, habilitando-o, como trabalhador e como pessoá,ao exercício pleno
da cidadania. Não por acaso, voltas'-seagora o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial para a educação dos meninos
de rua. Com a sua profunda experiência, com o patrimônio
de êxitos e vitórias acumulados ao longo de meio século,
imagine-se o extraordinário contributo que poderá dar o SENAI à Nação, resgatando para o estudo e para o trabalho
os milhões de jovens brasileiros postos à margem da sociedade.
Na expressão feliz do Prof. Paulo Ernesto Tolle, dá-nos
o SENAI "uma aula de bom-senso sobre a viabilidade da
convivência entre governo, empresa e trabalhadores da indústria, num empreendimento educacional que combina a flexibilidade do negócio privado com a finalidade do serviço público". Nesta sessão, em que a Câmara dos Deputados comemora
os cinqüenta anos do SENAI, o PSDB se associa às homenagens que em todo o País se prestam à instituição, pelo admirável trabalho que sempre desenvolveu em favor da prosperidade econômica e do bem-estar social do povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Cardoso Alves, que falará em
nome do PTB.
O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, Sr. Senador
Albano Franco, Presidente da Confederação Nacional da Indústria, minhas senhoras, meus senhores, quero de início,
agradecer ao ilustre Líder do meu partido, o nobre Deputado
Nelson Marquezelli, para me facultar a grande alegria de falar
em nome do PTB nesta solenidade. Quero também cumprimentar duplamente o nobre Deputado Gerson Peres: pelo
fato de ter sido o inspirado autor da proposição relativa a
esta sessão e pelo belo discurso que aqui proferiu, de cunho
histórico, social e religioso, que o colocou talvez muito mais
perto do estudante lazarista do que do Deputado Federal
pelo Pará.
Repetir a história da criação do SENAI, através dos decretos de Vargas, nos tempos tumultuados, difíceis e sacrificantes da guerra, seria bater num realejo cuja música é por
demais conhecida de todas os que aqui se encontram. Deixar
de relembrar pelo menos três nomes, o de Roberto Simonsen,
o de João Luderitz e o de Evaldo Lodi, seria pecar contra
a justiça, contra a história e contra a juventude, porque todo
pecado que se comete contra a história tem um reflexo na
juventude, que deixa de aprender com ela e deixa de reverenciar através dela os maiores, aqueles que inspiraram a nacionalidade.
A esses nomes quero acrecentar um outro: o de Roberto
Mange, que não era brasileiro, mas um engenheiro suíço,
da Estrada de Ferro Sorocabana, especialista em formação
humana, em aperfeiçoamento de operários e encarregado pelo
pai do Senai da grande função de mentor técnico da sua pedagogia.
Quero também render homenagem ao grande estadista
'Getúlio Vargas pelos eu gesto de sabedoria ao criar esse serviço, que, através dos seus cinqüenta anos de existência, comemorados hoje pelas regionais do Rio Grande do Sul, de Minas
Gerais, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de São Paulo,
tem formado profissionais de qualificação técnica no Brasil
e pelo Brasil.
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Não há mais o que dizer com relação às estatísticas sobre
o Senai. Não há mais o que relembrar da sua fundação. Não
há mais o que contar da sua história, mas há o que dizer
da profundidade e da pedagogia cívica de sua obra, da importância da sua administração, do extraordinário exemplo dado
pelo Senai ao restante da Nação - conforme foi aqui relembrado pelo nobre Deputado Gerson Peres - do que sonhou
Vargas com a fundação do Senai, através da Constituição
de 1937, na qual semeou os primeiros cultivares dessas idéia.
O Senai está na alma da paz brasileira.
O Brasil é um país teimoso, renitente, que aprende bem
o que o mundo ensina de mau e aprende muito devagar o
que o mundo ensina de bom. Instalou-se, através dos tempos
na mentalidade brasileira, um profundo ódio ao patrão, à
grande empresa, ao capital estrangeiro. O Senai tem sido,
em todos os momentos, o antídoto deste ódio. Num país cujo
perfil populacional é o mais triste, onde pequena parte dos
que nascem, os nossos filhos, vale dizer, os filhos que encontram pronto o banquete da vida, muitas vezes com modéstia
e muitas vezes com grandeza, que têm a sua casa, que têm
o nome do seu pai no registro, que têm zelo por sua saúde,
que têm assistência para sua educação, num país em que somente pequena parte é assim, pois as outras partes são aquelas
nascidas para a mortalidade infantial, para o desconhecimento
do próprio pai, para a deficiência de neurônios, para a criminalidade, para a marginalidade, num país onde o desenvolvimento econômico é quase impossível, dado o perfil da nossa
população, dada a ausência de uma política demográfica, dada
a inexistência de um planejamento familiar rígido, que se
sustente na paternidade responsável, num País triste como
o nosso, o Senai é uma estrela de desenvolvimento, que prepara o trabalhador não para o ódio, mas para a lutar em
favor dele próprio, para a sua dignificação integral, para o
conhecimento da sua própria grandeza.
Neste instante, permito-me parafrasear André Malraux,
Ministro da Cultura de Degaulle:
Bendito este Senai do entendimento, da solidariedade,
da dignificação, da paz social!
Bendito este Senai, que ensina na infra-história, que ensina na mesa do seu professor técnico, com antecedência a
lição do mundo, contra o ódio, contra a revolta, contra a
luta de classes, pelo entendimento, pela paz social, pela fraternidade e pela solidariedade humana!
Benditas as estrela cívicas invocadas desta tribuna, que
ensinam o Estado a governar, porque, se o Estado é a sociedade politicamente organizada, a sociedade vive antes do Estado, compõe-se antes dele e o faz embeber-se na mentalidade
dos seus líderes, nas suas posições intermediárias, nos seus
inspiradores, nos seus anjos, nos seus maiores! E o Senai
é fruto deste pensamento. Ele entra no Estado, penetra o
Estado, transformá o Estado, impõe ao Estado o seu tipo
de pedagogia.
Portanto, sinto-me extremamente honrado nesta tribuna,
quando comemoramos o jubileu de ouro do Senai. Cumprimento os seus líderes atuais, na pessoa do Senador Albano
Franco, jovem, idealista, militante político, cuja grandeza
maior está na condição de líder empresarial de nosso País.
Cumprimento todos os seus companheiros de liderança industrial na sua pessoa. Permita-me S. Ex' que faça uma distinção:
sou paulista. Tenho o vezo de ser paulista - vezo esse a
que os paulistas chamam de orgulho, que em mim é redobrado.
Feito esse parêntese, quero também pedir permissão a
S. Ex' para homenagear Mário Amato, figura às vezes carica-
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turada pela imprensa, às vezes vítima de tentativas de ridicularização, mas que é dotada de um poderoso espírito público,
desmonstrado desde a mocidade, quando o grande brasileiro,
o grande militar, o grande político, o saudoso homem público
Faria Lima o chamou para sua administração, para ali lançar
a semente do que viria a ser a política habitacional do nosso
País. Imbuído da mentalidade dos seus antecessores, os maiores da indústria de São Paulo, ele mostrou o grande espírito
público, que ostenta até hoje, no crescimento das atividades
do Sesi e do Senai, no Estado de São Paulo e no País, ao
lado de Albano Franco, como seu second best na Confederação
Nacioanl da Indústria.
Quero cumprimentar aquele que por doze anos está à
frente das cátedras do Senai, o Prof. Arivaldo Fontes, pelos
seus méritos, pelo seu esforço e pela sua luta.
Quero cumprimentar os fundadores, os inspiradores e
anjos que antecederam o Senai: o Presidente Vargas, que
o criou, talvez na sua obra trabalhista de maior alcance.
Quero cumprimentar todos os que dirigiram o Senai.
Quero cumprimentar, da maneira mais carinhosa e mais
afetiva, pelo grande significado cívico e patriótico, os seus
professores de todos os tempos.
Quero cumprimentar os seus funcionários desde aquele
que serve o cafezinho, até o Dr. Albano Franco, ilustre Senador e ilustre Presidente.
Agradeço a Deus - que, num raro momento de afirmação de que é brasileiro, permitiu que se fundasse o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - pelo extraordinário
desenvolvimento do Senai.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Antes de
encerrar os trabalhos, a Presidência informa que a sessão
do Congresso Nacional convocada para às 10 horas de hoje
foi transferida para a próxima quinta-feira, dia 27 no mesmo
horário.
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Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Gerson Peres.
O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o eminente Senador Albano Franco, neste instante, presta u:Q1a homenagem material, na pessoa
de V. Ex·, à Casa do povo brasileiro. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta Presidência, em nome do nosso Presidente, Deputado Ibsen Pinheiro, e de todos os que compõem a Câmara dos Deputados,
gostaria de agradecer ao ilustre Senador Albano Franco, Presidente da Confederação Nacional da Indústria, representando
aqui todos os Presidentes de Federação de Indústrias do nosso
País, ao Praf. Arivaldo Silveira Pontes, Diretor-Geral do Departamento Nacional do Senai, representando neste ato todos
os Diretores Regionais, e a todos os que fazem o Senai, resta
homenagem que ao S~nai prestam os legítimos representantes
do povo brasileiro. E uma demonstração da confiança que
a Nação tem pelos seus legítimos representantes.
Ao se comemorar os Cinqüenta anos de existência do
Senai, nada mais justo do que a Casa do povo registrar seu
mais sincero reconhecimento. Entidades como o Senai engrandecem a vida de nosso País. A Câmara dos Deputados agradece a todos os que participaram desta homenagem.

V - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está encerrada a sessão.
(Encessa-se a Sessão às II horas e 16 minutos.)

Ata da 119a Sessão, em 25 de agosto de 1992
Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 1° Secretário; Jairo Azi,
1° Suplente de Secretário; João Paulo, 4° Suplente de Secretário; Adylson Motta,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno.
ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Ibsen Pinheiro
Genésio Bernardino
Waldir Pires
Inocencio Oliveira
Etevaldo Nogueira
Jairo Azi
Robson Tuma
Luiz Moreira
Roraima
Alceste Almeida - PTB; Avenir Rosa - PDC; Francisco Rodrigues - PTB; João Fagundes - PMDB; Júlio Cabral
- Bloco; Marcelo Luz - PTR; Ruben Bento - Bloco.
Amapá
Aroldo Góes - PDT; Valdenor Guedes - PTR.
Pará
C.arlos Kayath - PTB; Eliel Rodrigues - PMDB; Gerson Peres - PDS; Giovanni Queiroz - PDT; Hermínio Calvi-

oho - PMDB; Hilário Coimbra - PTB; José Diogo - PDS;
Mário Chermont - PTR; Mário Martins - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; Osvaldo Melo - PDS; Paulo Rocha - PT;
Valdir Ganzer - PT.
Amazonas
Átila Lins - Bloco; Eduardo Braga - PDC; Euler Ribeiro - PMDB; Ézio Ferreira - Bloco; Pauderney Avelino
-PDC.
Pernambuco
João Colaço - PTR; Ricardo Heráclio - Bloco.
Bahia
Carlos Albuquerque - PDC; Jairo Carneiro - Bloco;
Milton Barbosa - Bloco; Tourinho Dantas - Bloco.
Minas Gerais
Camilo Machado - Bloco; Genésio Bernardino PMDB; José Ulfsses de Oliveira - PRS; Pedro Tassis - PMDB.
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Rio de Janeiro
Edésio Frias - PDT; Paulo Ramos - PDT.
São Paulo
Irma Passoni - PT; Roberto Rollemberg - PMDB.
Mato Grosso
Joaquim Sucena - PTB.
Paranã
Abelardo Lupion - Bloco.
Santa catarina
Orlando Pacheco - Bloco.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A lista de presença registra o comparecimento de 51 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do povo brasileiro,
iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anterior.
11 - LEITURA DA ATA

o SR. MUNHOZ DA ROCHA, servindo como 29 Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual
é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Munhoz da Rocha.
O SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, já me havia
pronunciado, em outras oportunidades, sobre o tema que volto a abordar neste momento e que diz respeito a projeto
de decreto legislativo que tramita nesta Casa, visando à criação
do Estado do Iguaçu.
Quero reafirmar, com veemência, que sou contrário a
essa pretensão. Os argumentos apresentados são totalmente
refutáveis, como o de que é pequena a representatividade
dos Estados do Sul, problema que, no meu entender, não
seria solucionado com a criação de um novo Estado, de uma
nova máquina administrativa. Há possibilidade de se corrigir
isso através da adoção de critérios justos e racionais na distribuição dos Parlamentares entre os diversos Estados, na revisão
constitucional a ser realizada no próximo ano, ou mesmo através da aprovação de alguns projetos de lei em tramitação
nesta Casa, estabelecendo esses critérios.
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Por outro lado, gostaria de lembrar que o projeto de
decreto legislativo prevê a realização de um plebiscito, mas
seriam ouvidas apenas as populações diretamente interessadas. Portanto, só participariam do plebiscito os habitantes
dos 705 Municípios do Estado do Paraná e dos 66 Municípios
de Santa Catarina que seriam desmembrados.
O anseio dessa população de criar o Estado do Iguaçu
não é maior do que a preocupação, como já afirmei desta
tribuna, dos habitantes dos demais Municípios dos Estados
do Paraná e de Santa Catarina. De uma forma ou de outra,
eles também seriam atingidos por essa decisão, já que o desmembramento implicaria verdadeira sangria nas finanças dos
dois Estados, resultando, ainda, como conseqüência, numa
terceira unidade da Federação já enfraquecida.
Recebi, recentemente, dois ofícios: um encaminhado pelo
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná,
Deputado Anibal Khury, remetendo cópia de moção enviada
por aquele Legislativo Estadual ao Congresso Nacional, sustentando a integridade do Paraná, e outro, pelo Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, encaminhando cópia de moção da Mesa Diretora daquela Assembléia ao Senador Mauro Benevides e ao Presidente desta Casa,
Deputado Ibsen Pinheiro, mostrando inconformismo com a
tramitação desse projeto de decreto legislativo. Manifestam,
inclusive, algumas dúvidas quanto à constitucionalidade dos
passos que o projeto vem seguindo nesta Casa, principalmente
no que diz respeito ao fato de que não foi ouvida a Comissão
Especial prevista, para este caso, nas Disposições Transitórias
de nossa Constituição.
Portanto, Sr. Presidente, ao reafirmar a minha posição
contrária não só à criação do Estado do Iguaçu, como também
à realização do plebiscito, já que não seria ouvida toda a
população paranaense e catarinense, solicito aos Srs. Parlamentares que meditem sobre o assunto.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, li, hoje, no Jornal
do Brasil, declarações do Sr. Etevaldo Dias, porta-voz do
Governo Collor. Tentando negar o vazamento de informações
a D· Ana Acioli, ao Sr. PC Farias e à firma EPC, S. S· afirma
que, "em 1990, o então Senador Jamil Haddad, do PSB,
obteve do Banco Central toda a documentação sobre movimentações bancárias às vésperas da decretação do Plano Collor, não encontrando indícios de informações privilegiadas".
Sr. Presidente, o Sr. Etevaldo Dias, que àquela época
era jornalista, deve estar com amnésia, porque declarei, alto
e bom som, que as informações haviam sido sonegadas pelo
Banco Central, pela ex-Ministra Zélia, e eu, em razão do
sigilo bancário, não podia pedir extrato bancário de quem
quer que fosse.
Agora quero ler parte do meu discurso de despedida
do Senado.
Dizia eu:
"Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado da República, em decisão memorável, atendendo a iniciativa
minha e no estrito cumprimento da sua competência
fiscalizadora, indeclinável, solicitou à Ministra de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento informações
relativas às transferências de numerários levados a cabo
em operações bancárias entre 15 de fevereiro e 15 de
março deste ano."
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Meu requerimento data de 19 de março. Bem mais abaixo, digo:
"Era o início do que passaria à história como o
escândalo das listas."
É que haviam chegado à Casa e a mim informações de
vazamentos no Rio de Janeiro. Inclusive o Vice-Governador
de Alagoas, naquela época, declarou que teria sacado uma
vultosa quantia no dia 13 e teria informações de grandes saques.
O" documentos começaram a nos chegar através de um
parto fórceps. Houve necessidade, inclusive, de se iniciar
um p ~esso de enquadramento da Ministra por crime de
respa 1)ilidade, ficando claramente configurado o intuito
de dificultar a apuração dos fatos. Não me foi remetida a
relação dos bancos e o número das agências. As informações
vinham em gotas homeopáticas, e posso assegurar, neste momento, que analisei com profundidade os saques ocorrido~
em Alagoas e que não estavam na relação o Sr. Paulo César
Farias nem a sua empresa, a EPC.
Sr. Presidente, fica comprovado, após ter a Comissão
Parlamentar de Inquérito solicitado os extratos bancários dessas pessoas físicas e jurídicas, que, naquela época, além do
vazamento, houve sonegação de informações. Isso não é apenas crime de responsabilidade, mas outro ilícito, a ser devidamente apurado. Eu dizia, àquela época, que estava devolvendo as listas ao Senado porque acabava o meu mandato
na Câmara Alta e vinha para a Câmara dos Deputados e,
ao aqui chegar, solicitaria a constituição de uma CPI para
aprofundar o estudo dessa questão.
Sr. Presidente, naquela ocasião eu dizia o seguinte:
"As listas vêm sem ordem, vale dizer, não nos
chegam de um banco por inteiro: se as primeiras remessas eram efetivadas pelo Banco Central, as seguintes
foram pelos bancos diretamente ao meu gabinete, outras por intermédio da Mesa, e algumas mesmo pelas
suas agências."
E aqui, Sr. Presidente, há um detalhe que me chamou
a atenção e para o qual desejaria chamar a atenção também
dos nobres companheiros. Já naquela oportunidade, dizia eu
o seguinte:
"Sob este Governo e pelo menos sob sua omissão,
realizaram-se as mais fraudulentas de quantas eleições
tivemos nestes cem anos de República."
.
Em Alagoas, Estado do Presidente, um dos candidatos
do Planalto acusou o seu concorrente - também candidato
do Planalto - de responsável pela campanha mais cara do
País, orçada em 400 milhões de dólares, financiada em parte
pelo amigo do rei, o Sr. Paulo César Farias, o mesmo empresário que também estaria por trás da negociata que se tramava
contra a Petrobrás Distribuidora, e que valeu a cabeça do
Presidente da empresa.
Naquela época, já se levantava o problema da Vasp,
e foram sonegadas essas informações. Felizmente, a Comissão
Parlamentar de Inquérito, que tem o direito de pedir a quebra
do sigilo, solicitou extratos bancários da D. Ana Acioli, que
é o próprio Presidente da República, porque o Presidente
e ela declararam que toda a movimentação da conta da secretária era autorizada pelo Presidente, e pudemos verificar que
retiraram os cruzados novos o Sr. PC Farias, a S~ Ana Acioli,
enfim todos os elementos ligados ao Planalto. E dizia eu que
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solicitaria a instauração de uma Comisão Parlamentar de Inquérito para a apuração dos fatos, porque só com a quebra
do sigilo bancário chegaríamos aos dados desejados.
Sr. Presidente, encaminharei à CPI, hoje, na hora da
discussão do relatório, cópia desse meu discurso de despedida,
e mandarei todo o mat~rial relacionado com o meu requerimento de informações sobre os saques e depósitos bancários
efetuados no período de 13 de fevereiro a 13 de março de
1990.

o Sr. Nelson Marquezelli - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança pelo PTB.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nos termos
regimentais, para uma comunicação de Liderança, concedo
a palavra ao Líder do PTB, o nobre Deputado Nelson Marquezelli, que disporá de 3 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
quando tudo parecia resolvido, quando todos os impasses pareciam superados, a proposta de modernização dos portos
brasileiros é alvo, outra vez, dos adeptos do atraso. O problema é mais grave agora. Não são apenas uns poucos sindicalistas
espúrios que operam e ameaçam, na tentativa de que tudo
volte à estaca zero. Esse grupo minoritário, voltado unicamente para a sustentação de privilégios corporativistas, conta
agora com apoios emocionais e de nítidos contornos eleitoreiros.
Pelo recente dos fatos, seguramente estão na memória
de cada membro desta Casa as discussões, debates e acordos
que culminaram na aprovação do projeto do Deputado José
Carlos Aleluia. Se, de um lado, não atendia a todas as inovações buscadas pelo Governo para ampla e rápida modernização portuária do País, de outro lado não impedia a continuidade dessa busca de forma gradual. Tudo fruto de amplo
acordo entre partidos e três Federações de trabalhadores,
legítimas representantes dos interesses dos portuários.
Aconteceu o inesperado, porém. Sem medir as conseqüências negativas de seu ato, entendeu o Senador Mansueto
de Lavor que deveria jogar por terra algumas das conquistas
modernizadoras do projeto aprovado nesta Casa. Em outras
palavras, desprezou e rompeu acordos aqui firmados, para
restabelecer o monopólio do sindicato na contratação de mãode-obra; passou por cima de entendimentos duramente amadurecidos, para impedir a atuação dos terminais privativos.
Temos que refletir, desde já, sobre esses fatos. Não podemos calar, nem permanecer inertes, quando o interesse eleitoreiro de alguns políticos falam mais alto do que os interesses
globais da Nação. Não é admissível, no momento em que
o País persegue rumos novos, que alguém defenda interesses
corporativistas de um grupo minoritário e radical, em detrimento das necessidades nacionais. Não é concebível que, no
momento em que todas as nações se esforçam pela modernização, inclusive nas relações capital-trabalho, entre nós alguns
políticos prefiram defender o atraso para garantir meia dúzia
de votos.
Por suas origens e princípios norteadores de suas ações,
o Partido Trabalhista Brasileiro jamais se colocaria contra
interesses legítimos dos trabalhadores. A correspondência a
esses interesses, dentro e fora dos portos, está no projeto
aprovado nesta Casa e fruto de amplo entendimento. O que
o PTB não aceita, isto sim, é que uma casta sindical mantenha
seus privilégios, com graves prejuízos para a economia nacio-
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nal. Nossos portos precisam de urgente modernização, a fim
de que a derrubada de seus custos operacionais devolva competitividade aos nossos produtos de exportação. Tenho certeza, por isso, que o Senado não deixará de corresponder a
essa grave responsabilidade, na apreciação de tão importante
matéria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) palavra ao Sr. Cardoso Alves.

Concedo a

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nobres Deputadas, nobres Deputados, infelizmente, no momento adequado, esta Casa não
tem oportunidade de discutir em profundidade os projetos
de lei que vota.
Por outro lado, votar é dever indeclinável, que dimana
do art. 47 da Constituição Federal, de cada Parlamentar, e
suas proposições só serão aprovadas mediante o voto individual dos Parlamentares, presente a maioria em plenário ou
nas Comissões. Mas, na realidade, quem manda aqui é o
Colégio de Líderes. Esse Colégio resolve, põe, dispõe, coloca
na Ordem do Dia, tira da Ordem do Dia, faz acordos, realiza
as votações, e o Deputado, individualmente, não vale nada,
nada, nada, nem para requerer verificação de votação. É preciso que haja um número maior, de 25 ou 30 Deputados,
para que isto ocorra. O Colégio de Líderes é, na realidade,
quem decide tudo aqui nesta Casa. Se o Deputado registrou
sua presença, como agora, e logo após houver uma votação
simbólica, esse Deputado não terá autonomia sequer para
negar número, se a saída dele determinar a baixa de quorum
que impeça votação posterior. O Deputado não vale nada.
A sua presença é mantida, contra a sua vontade, naquele
painel.
De modo que - os Deputados vão me desculpar - vou
fazer algumas considerações antes da votação do tal projeto
da Advocacia-Geral da União, AGU. Dois Deputados, aliás,
da melhor qualidade intelectual, Hélio Bicudo, que, além
do povo, representa aqui o Ministério Público Estadual, e
José Serra, que não é advogado, é economista, mas tem uma
formação jurídica altamente respeitada nesta Casa, inventaram que a vinculação dos advogados autárquicos ao Projeto
de Advocacia-Geral da União era, na realidade, um "trem
da alegria" e que esses advogados seriam em número de aproximadamente 40 mil, o que - seja relevada a ausência de
S. Ex~s - não é verdade, é uma inverdade. Eles são aproximadamente 4 mil. Disseram mais, que desses, nenhum fez concurso público, e que a Advocacia da União !lÓ pode ser composta por advogados que tenham prestado concurso público.
E nessa categoria estão o Assistente Jurídico, o Advogado
de Institutos Federais de Ensino Superior, das universidades
federais, os Procuradores da Fazenda Nacional e O Procurador
Marítimo. Em cada uma dessas categorias há um grande número de advogados que não fez concurso. Apenas para exemplificar, vou citar um nome conhecido da Casa, o do Dr. Cid
Heráclito, Chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional, no
Não ~ez! E, ao lado dele, muitos outros. Isso não é desonra,
não. E apenas uma situação funcional. Ele não fez concurso,
outros não fizeram concurso, e dentre os Procuradores autárquicos e fundacionais há os que fizeram e os que não fizeram
concurso. De 20 anos a esta parte, todos fizeram concurso.
Antes, poucos fizeram concurso. Assim, Sr. Presidente, sob
essa alegação, também não é possível excluir do projeto os
Procuradores autárquicos e fundacionais. Ora, são eles que
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respondem pelo grosso das demandas em que a União é parte'
são e~~s q~e .respo~dem pelo _grosso das demandas em qu~
a Umao e re ou e autora; sao eles que arrecadam muito
mais de 80% do que é arrecadado através da Advocacia da
União.
Esta Casa não pode, portanto, ser levada no peito, ser
levada de roldão pelas considerações do nobre economista
José Serra, de natureza eminentemente jurídica, e pelas considerações d.o Dr. Hélio Bicudo, ilustre, digno e honrado membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Esta Casa
merece discutir essa matéria a fundo, merece saber. O Deputado não ~de mais passar aqui como um zero à esquerda,
como um Cldadão que não tem direito a voto nem a discussão,
porque tem 2 minutos para discutir matéria em regime de
urgência urgentíssima. E que fique nos Anais para o conhecimento de todo o mundo: vota sem saber em que está votando,
porque vota pela inteligência dos Líderes, que pensam que
o voto é secreto, que só eles têm o direito de saber o que
estamos votando.
Sr. Presidente, faço estas considerações apenas tentando
levantar a lebre para que os Deputados saibam que estão
sendo enganados, pois estão praticando uma injustiça contra
os Procuradores autárquicos e fundacionais. Estão votando
que não sabem, através do voto sabido dos Líderes e as
correções apostas ao projeto do Senado não reparam, 'in tofum, as injustiças da Câmara, reparam apenas em parte. Esta
Casa n~o deve aprovar o projeto que saiu daqui. O projeto
teve o~gem no Executivo, era justo, e foi deturpado aqui
por dOIS Deputados que fazem uma pregação que não corresponde à ~ealidad~ dos f~tos. Foi corrigida no Senado e volta
para a Camara. E precIso que os Deputados se inteirem da
matéria, não se deixem levar pela imprensa, que se deixou
levar pelos Deputados Hélio Bicudo e José Serra, porque
todo o mundo tem medo de qualquer consideração de ordem
moral, de qualquer consideração que visa dar austeridade
a um projeto..Nesse não há nada disso, há pura demagogia,
engolIda pela Imprensa e pela Casa. A Casa precisa aprovar
as mO?ificações do Senado como medida exemplar, justa e
altaneira, e que o Deputado tome brio, exija votação e vote
de acordo com a sua consciência, e não pela cabeça dos Líderes. (Muito bem! Palmas.)

°

O SR. EDÉSIO PASSOS (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, o relatório
da CPI que apura os atos de corrupção de PC Farias e de
sua quadrilha, inclusive do Presidente Collor e de sua mulher,
como um alerta fundamental à Nação, diz que há necessidade
de uma imediata e vigorosa punição dos culpados.
Quero me referir a uma parte fundamental desse relatório, que consta da pág. 263, sobre O relacionamento financeiro
entre a Rede de Televisão OM Ltda. e PC Farias, que diz:
"Constatou a CPI a existência de elevadas transferências financeiras do esquema PC para pagamento
das despesas decorrentes da compra da Rede de Rádio
e Televisão OM Ltda: o fantasma Manoel Dantas Araújo amortizou dois empréstimos originariamente tomados pelo SBT, objeto de cessão quando da venda da
TV Corcovado para a Rede OM, com cheque nominal
à CEF, identificado no endosso como destinado a tal
operação, no valor de Cr$2.500.000.000,OO (US$ 3,2
milhões); pagou à Rede OM a importância de
Cr$64.875.000,OO (US$85,2 mil) e a José Augusto Martinez de Souza, Cr$30.000.000,OO US$30,0 mil). Flávio
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Maurício Ramos transferiu para a CEF, em igual operação, o valor equivalente a US$45 mil e, para o Sr.
José Carlos de Castro Martinez, Cr$1.364.324.244,14
(US$4,5 milhões); Jurandir'Castro de Menezes depositou, em benefício de José Augusto Martinez de Souza,
Cr$143.300.000,OO (US$193 'mil). O .Sr. José Carlos
de Cas~ro Martinez 'recebeu, ainda, do doleiro Jorge
Luiz Conceição, Cr$1l7.600.000,OO (US$328 mil)."
Isto, Sr. Presi?ente, significa que as operações de PC
Farias com o Grupo Martinez, que tem uma rede de televisão
no Paraná e agora no Brasil, somam 4 bilhões e 318 milhões
de cruzeiros, ou seja, 8 milhões e 381 mil dólares.
E todos sabemos que 'esquema PC envolve o Presidente
Collor, que essas transações tê~ ligação direta com o Palácio
do Planalto, que todos esses procedimentos partiram do Presidente da República, através do seu testa-de-ferro, o "quadrilheiro" PC Farias, e que esse engajamento com Martinez,
tesoureiro de Collor na campanha presidencial no Paraná e
candidato do PRN ao Governo daquele Estado, vincula o
Presidente da República a todo esse mar de lama agora estendido à Rede OM. E é evidente que essas ilicitudes devem
ser apuradas como crime comum e como crime político, atingindo o Presidente da República e aqueles que o cercam,
de acordo com o que está comprovado na CPI.
Por último, quero registrar que em Curitiba, Estado do
Paraná, verificou-se, pela manhã, uma grande concentração
de jovens, de milhares de estudantes secundaristas e universitários, a maior concentração já havida em Curitiba. Com grande dignidade, manifestaram-se contra a corrupção e a favor
do impeachment do Collor. E a partir das 17 horas esse ato
se completará com a presença dos partidos políticos da oposição, de personalidades democráticas, de representantes da
Ordem dos Advogados do Brasil, da Central Unica dos Trabalhadores, de entidades e associações de classe e de todos aqueles que estão engajados neste processo.
Sr. Presidente, para encerrar, quero dizer que não cabe
mais falar em impeachment; é fundamental, neste momento,
a renúncia do Presidente da República, exigida pela Nação
brasileira e que já é fato consumado, praticamente, pois já
está na cabeça dos brasileiros, que pedem unanimemente a
retirada desse "quadrilheiro", que se chama Fernando Collor
de Mello, da Presidência da República. A renúncia, portanto,
será o único ato político significativo neste momento.

o

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nobre Deputado, a Presidência adverte V. Ex' que, de acordo com o
art. 73, inciso XXI, do Regimento Interno, não é permitido
aos Parlamentares dirigirem-se às autoridades constituídas de
maneira 4escortês ou injuriosa.
O SR. EDÉSIO PASSOS - Sr. Presidente, não estou
me manifestando de maneira descortês nem injuriosa.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Determino à
Taquigrafia que não registre as expressões do Deputado Edésio Passos.
O SR. EDÉSIO PASSOS - Não estou me dirigindo de
modo injurioso nem descortês, repito. Estou apenas me referindo ao que a CPI revelou com relação ao Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nobre Deputado, estou apenas cumprindo o Regimento Interno. Solicito
.
a V. Ex' que colabore com a Mesa.
O SR. EDÉSIO PASSOS - Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Para encerrar, entendo que é fundamental organizarmos
neste País uma grande caminhada em direção a Brasüia, uma
greve geral em todo o País, exigindo a retiráda de Collor
de Mello da Presidência da República, porque agora não há
mais desculpas, é o preto no branco. Agora, a única saída
é a renúncia de Collor de Mello e a posse de Itamar Franco.
Muito obrigado.
O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputadós, dia 15 de janeiro,
portanto há 155 dias, fiz desta tribuna um discurso pedindo
o parlamentarismo já, em vista das denúncias, das quais já
tinha conhecimento, contra o Sr. Fernando Collor. Depois,
no dia 2 de julho, há 85 dias, pedi que se fizesse algo para
tutelar o Presidente, porque não podia continuar o que estava
acontecendo no País.
No entanto, o que interessa dizer, hoje, é que a revolta
do povo, uma revolta até alegre e bel"-huniorada, na minha
cidade e na de todos os que estão aqui, não precisou da participação nem da presença de políticos ou de partidos. Foi uma
manifestação absolutamente independente, livre, espontânea.
Ninguém financiou coisa alguma; ninguém pagou ônibus, bonde, barco, lancha, avião para levar o povo às ruas; ninguém
pagou comida para ninguém. Tudo foi feito pelo povo, espontaneamente.
Falo com a autoridade de quem, sendo de um partido
que estava próximo desse homem, do qual fui amigo - e
peço perdão a V. Ex" por essa infâmia, que cobre minha
vida - fui o primeiro, talvez, a denunciar, desta tribuna,
o que ele havia feito e estava fazendo, juntamente com seus
comparsas.
Hoje, volto a esta tribuna para repetir o que ele me
disse, sem precisar fazê-lo. Ao mesmo tempo, quero recordar,
como piloto da Marinha Mercante que fui, um velho ditado
que os marítimos conhecem bem, que diz que quando um
barco começa a afundar, a primeira coisa que se vê são os
ratos se atirando ao mar, porque acham que o mar é mais
seguro que o barco.
Ora, Sr. Presidente, o que vi ontem, no Rio de Janeiro,
foi algo de estarrecer. Vi um homem que pregou, durante
todo o tempo, a inocência do Sr. Presidente da República;
que declarou que, por ele, não haveria Comissão de Inquérito
nenhuma; um homem que desgoverna o meu Estado e domina
o PDT, que, pela primeira vez, em função da honradez de
seus membros nesta Casa, foi obrigado a tomar uma atitude
séria, vi esse homem, ontem, fazer uma coisa que ninguém
precisou fazer até agora: uma manifestação popular financiada
pelo Governo. Ele, ontem, tentou desmoralizar a luta contra
o roubo e a corrupção, porque praticou roubo e corrupção
para botar o povo na rua. Pagou ônibus, metrô, trem, barco,
caminhão, enfim, fez tudo o que podia para encher as ruas,
não para defender o País, não para glorificar a honradez,
mas para fazer seu próprio cartaz, para dizer: "Eu sou o
tal. Não preciso de PT, de PMDB, de ninguém. Eu, sozinho,
faço tudo". E fez. Fez uma manifestação que desonrou as
manifestações populares. Foi uma manifestação de sem-vergonhice, covarde, que atingiu pelas costas o brio do povo
brasileiro.
Eu não poderia deixar de fazer aqui o meu protesto e
dizer que Presidente, se ainda o é, que se cuide, porque,
quando vemos a ratazana maior abandonando o navio é porque, de fato, ele está para afundar. O Sr. Leonel Brizola
não fica em barco afundando. Ele foge, nada, tenta escapar,

°
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corre para a praia. Foi o que se viu ontem no Rio de Janeiro,
uma prova de que o navio está mesmo afundando.
O povo não precisou de coisa alguma para se manifestar
nas ruas. Crianças, garotos de 12 anos, velhos comoeu, gente
de todos os partidos, de todas as posições se deram os braços
para desfilar nas praias, nos subúrbios e na Avenida Central,
no Rio. No entanto, ontem, foi preciso que se corrompessem
pessoas para que elas fossem a uma manifestação contra a
corrupção. Vimos, então, essa coisa fantástica: o corrupto
maior do Estado, o corrupto maior que governa o meu Estado,
usando a corrupção para botar funcionários na rua às 15 horas.
Portanto, o dinheiro que o povo paga para o funcionário
trabalhar foi róubado para dar prestígio ao Governador, que
pagou barca, lançha e tudo mais. Nem sei se pagou gente
para se manifestar.
E para ficar bem marcada a sua posição, externou aquela
sua "globofobia", doença que vem trazendo há tantos anos
e que não tem cura. Pelo Sr. Governador, há que se colocar
os Srs. Roberto Marinho e Orestes Quércia na cadeia. O
resto não interessa, não vale nada. Transformou S. Ex', então,
uma manifestação que vinha sendo legítima, pura, decente,
na manifestação de um "rato", para, com ela, abandonar
o navio. Pediu "fora Collor", e o Rio de Janeiro vai gritar,
em 3 de outubro, "fora Brizola".

Durante o discurso do Sr. Amaral Netto, o Sr.
Adylson Motta, § 29 do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
João Paulo, 49 Suplente de Secretário.

o Sr. Edésio Passos - Sr. Presidente, para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo) -Tem V. Ex' a palavra.
O SR. EDÉSIO PASSOS (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na minha fala anterior, disse que
o Presidente Fernando Collor de Mello era um "quadrilheiro",
e fui censurado. O Deputado Amaral Netto diz que o Governador Brizola é uma "ratazana", e não foi censurado. Quero
que reponha a palavra "quadrilheiro" no meu pronunciamento, porque é normal usar, hoje, tal termo para o Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Ilustre Deputado
Edésio Passos, a Mesa vai examinar a questao e depois a
responderá.
Com a palavra o Deputado Clóvis Assis.
O SR. CLÓVIS ASSIS (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, ouvimos
o discurso do nobre Deputado do PDS, um discurso de derrotado. Todos aqueles que estão derrotados, destruídos, têm
de falar de uma liderança, e S. Ex' aproveitou para falar
do Governador do Rio de Janeiro.
É preciso que todos os Deputados desta Casa e a Nação
saibam que o PDT, como partido político, sempre defendeu
o regime da legalidade. Para o PDT e para o Governador
Leonel Brizola não importa quem seja o Presidente da República; importa que este seja eleito democraticamente e que
seja respeitada a Constituição.
É preciso que o nobre Deputado Amaral Netto saiba
que não existe processo em que não haja culpa; é preciso
que S. Ex' saiba que quando o presidente do seu partido
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vem à televisão defender o impeachment cabe uma interrogação: Como pode o Sr. Paulo Maluf defender o impeach.
ment? Vamos analisar isto com muita simpatia. Nós, do PDT,
defendemos aqui o impeachment do Presidente da República
desde o primeiro dia, porque não concordamos com falcatruas
e roubos. Agora, quando vemos o barco afundando, como
diz S. Ex" e o Sr. Paulo Maluf defendendo o impeachment,
é hora de começarmos a repensar, porque não existe neste
País pessoa que mais se iguale ao Presidente Collor que o
presidente Paulo Maluf.
Não podemos admitir que o nobre Deputado venha dizer
que o PDT está tomando esta decisão agora; a decisão do
nosso partido foi tomada no primeiro dia, e a decisão de
Brizola veio agora porque o Governador sempre declarou
que só o faria depois de ouvir o relatório da CPI, que foi
divulgada ontem. E ontem mesmo 300 mil pessoas estavam
nas ruas do Rio de Janeiro pregando o impeachment do Presidente Fernando Collor.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. EDI SILIPRANDI (PDT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'S .e Srs. Deputados, antes de
formalizar o meu pronunciamento, quero alertar esta Casa
para o fato de que o honrado, digno Deputado Munhoz da
Rocha, que me antecedeu nesta tribuna e se pronunciou a
respeito da criação do Estado do Iguaçu, reside em Curitiba
e é irmão do ex-Governador Bento Munhoz da Rocha, responsável pela extinção do Território Federal do Iguaçu.
Sr. Presidente, no momento em que o Governador do
Paraná, Roberto Requião, tenta aglutinar forças políticas retrógradas para impedir a aprovação do plebiscito sobre a criação do Estado do Iguaçu, ocupo esta tribuna para defender,
de forma intransigente, o direito do povo de se manifestar,
livre e soberanamente, sobre o seu destino.
Este destino, o do plebiscito, como os senhores são sabedores, data de muitos séculos, vem desde o Império Romano,
e uma vez que consulta a vontade popular, por meio do voto,
nada mais é que o exercício da soberania popular, que deve
ser preservado e estimulado por esta Casa de leis.
Ser contra a realização do plebiscito na região do Iguaçu,
como faz o Governador do Paraná e outras lideranças, é posicionar-se reacionariamente contra o democrático ato de mensurar o anseio do povo através do voto, é ir contra uma das
tradições mais importantes da democracia, que adquiriu força
de lei entre os anos 287 e 286 a. C., em plena Roma Antiga.
É de fundamental importância destacar, Sr. Presidente,
que o plebiscito a realizar-se na região iguaçuana não estará
automaticamente criando um novo Estado para o Brasil. A
consulta popular é, constitucionalmente, uma mera peça informativa do anseio popular regional. Só a lei complementar
é que irá avaliar a criação desse novo Estado.
O Estado do Iguaçu só será efetivamente criado através
de lei complementar, conforme preceitua o art. 18, § 39 , da
nossa Carta Magna.
Desejo também lembrar aos Srs. Deputados que o Território do Iguaçu já existiu, criado juntamente com putros Territórios Federais que se transformaram, posteriC;lrmente, em
Estado, inclusive o Mato Grosso do Sul, ex-Território Federal
de Ponta Porão Enquanto os demais Territórios,Federais Acre, Rondônia, Roraima e Amapá - foram, democraticamente, transformados em Estado, o Iguaçu foi desmembrado, cabendo um pedaço do espólio ao Paraná e a outra
parte à Santa Catarina.
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Aquele que deveria ser o sexto Estado criado por inspiração de Getúlio Vargas foi usurpado, numa ruinosa decisão
que até hoje nos priva de uma ferrovia, universidade, malha
rodoviária, compatível com o volume da nossa produção, pontes de ligação com Municípios vizinhos.
É bom destacar, Sr. Presidente, que no Iguaçu existe
uma população igual a que vive, hoje, nos Estados de Mato
Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e Tocantins, somados.
Impedir o direito de uma sociedade se manifestar politicamente através da consulta plebiscitária é um gravísssimo atentado ao mais elementar direito da democracia.
Quem quer impedir os iguaçuanos de decidir se querem
ou não a formação do Estado do iguaçu está preso ao passado
discricionário do regime militar.
Um político que seja efetivamente democrata não poderá
se posicionar contra a realização do plebiscito do Iguaçu, ainda
que seja contrária à emancipação da região iguaçuana.
Uma coisa é ser contra o Estado do Iguaçu, e outra,
bem diferente, é ser contra a realização do plebiscito.
Sr. Presidente, espero que esta Casa decida democraticamente, aprovando, por maioria esmagadora, o projeto de
decreto legislativo que assegura o pleno exercício da soberania
popular, garantindo ao povo do Iguaçu o direito de se manifestar através do plebiscito, soberanamente.
Sonegar esse direito constitucional ao povo é cassar a
sua soberania e negar a própria democracia.
Sr. Presidente, a democracia é um direito do povo pelo
povo, e a criação do Estado do Iguaçu é um direito para
que o povo fique mais perto do Governo.
Era o que tinha a dizer.

o SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS.) - Sr. Presidente, há pouco presidi a sessão e determinei à Taquigrafia
que retirasse expressões que feriam o art. 98, § 69 , ou o art.
73, inciso XII, do Regimento Interno.
É bom até ressaltar o conteúdo desses dois artigos, pelo
calor que tem despertado o debate parlamentar ultimamente,
principalmente dentro desse quadro de crise que vivemos hoje.
Eu, por exemplo, vou votar pelo impeachment do Presidente,
porém, enquanto S. Ex· for Presidente, tenho que respeitá-lo,
na sua condição de Chefe de Estado.
E é sábio o Regimento quando determina que não podemos dirigir palavras que firam o decoro, que atinjam a honorabilidade, que sejam injustas, enfim, que agridam a figura do
Presidente da República, autoridades constitúídas ou colegas
nossos.
Assim como o colega pediu que fosse acrescentada novamente a expressão "quadrilheiro", peço a V. Ex· que cumpra
o Regimento e mande retirar também dos outros discursos
as palavras que firam o Regimento Interno, nos seus arts.
73 e 98.
Sr. Presidente, quero também fazer um apelo à Comissão
de Relações Exteriores. No ano passado, juntamente com
os Deputados José Lourenço, Cardoso Alves, Edésio Frias,
Djenal Gonçalves e Diogo Nomura, fui a Portugal. Numa
bem-sucedida missão, conseguimos resolver um contencioso
que se estabelecia entre os dois países, em razão da situação
dos odontólogos brasileiros que lá residiam e, amparados por
um tratado internacional, exerciam a sua profissão. Depois
de uma série de discussões e delongas, o Governo português
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foi sensível à questão e resolveu a situação pelo menos dos
que se encontravam morando lá até aquele momento.
Meu apelo, Sr. Presidente, é para que essa solução se
estenda também às outras profissões - e não são muitos
os patrícios nossos que estão lá. Desejo, ainda, solicitar à
Comissão de Relações Exteriores (embora me pareça que
já tenha havido alguma gestão nesse sentido) que entre em
contato com o Itamaraty e peça que tome providências junto
ao Governo português, para que se estabeleça uma anistia
ampla em relação aos odontólogos brasileiros, 5 dos quais
tinham sido condenados pela Justiça portuguesa por exercício
ilegal da profissão. Uma vez legalizada a situação, parace-me
que automaticamente se deve conceder essa anistia.
De qualquer forma, faço aqui este apelo, para que se
cuide desse aspecto. Sou sabedor de que mais de uma centena
de processos tramitam na Justiça portuguesa, ainda sem julgamento, todos pelo suposto crime de exercício ilegal da profissão. Como essa situação foi legalizada, pois o Governo português mostrou boa vontade no sentido de se alcançar esse
objetivo, e para que não fique, por um esquecimento, consignada uma injustiça, peço à Comissão de Relações Exteriores
desta Casa que desenvolva gestões junto ao Itamaraty para
verificar-se essa situação e não ficar qualquer anotação na
ficha dos cidadãos brasileiros, cirurgiões-dentistas que hoje
desevolvem suas atividades no País irmão, Portugal.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Deputado Adylson
Motta, tendo em vista o pedido de inclusão dos termos proferidos durante o pronunciamento do Deputado Edésio Passos,
o pronunciamento de S. Ex' será remetido à Mesa, para exame
e apreciação da matéria.
Com a palavra o Deputado Tourinho Dantas.
O SR. TOURINHO DANTAS (Bloco - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, são
os Anais desta Casa, sem dúvida, um registro diário de tudo
de relevante que se passa neste País, desde o mais recôndito
povoado da nossa Pátria. e até mesmo das grandes decisões
que mudaram a face do próprio mundo. E quem tiver a curiosidade de ler os referidos Anais. desde a Constituinte de 1823
até os nossos dias, lá encontrará pronunciamentos de Parlamentares das mais diversas regiões retratando a sua época,
os seus problemas. os seus anseios, os seus protestos, suas
esperanças, suas alegrias. as suas dores.
E é por isto que aqui estou neste momento. para registrar
e exaltar a magnífica edição da revista judaica-brasileira Sha10m, comemorativa dos 400 anos da presença dos filhos de
Israel na Bahia, sua luta. seus sucessos, seu sofrimento e,
acima de tudo, sua integração e participação na sociedade
brasileira.
Católico. descendente dos primeiros lusitanos que aqui
chegaram, possuidor, quem sabe, de algumas gotas do generoso sangue que correu nas veias do patriarca Abrahão, sintome jubiloso, neste instante histórico, quando parece que este
mundo velho começa a tomar juízo. caindo por terra seculares
tabus que complicavam a vida dos homens, atirando, preconceituosamente. irmãos contra irmãos. Católico, repito, nunca
entendi o ódio há centenas de anos que divide os filhos espirituais de Moisés, se ma~ando pela Cruz, pelo crescente ou
pelo lorá, quando a finalidade do culto ao Deus único é a
. paz e a fraternidade. Mas, graças a Deus, a Jeová ou a Alá,
vivemos nos tempos.
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Assim, reverenciando os que aqui chegaram e aqui vivem,
colaborando com o nosso progresso, reverenciemos os judeus
que ajudaram a Escola de Sagres, possibilitando a descoberta
da nossa terra; reverenciamos Fernando de Noronha, o primeiro proprietário de terras no Brasil; reverenciamos Branca
Dias, a primeira Mestra; Garcia Rodrigues Pais, o primeiro
contrutor; reverenciamos essa imensa legião de filhos de Israel
com quem contamos nas Artes, na Medicina, neste Congresso,
no Jornalismo, nas Forças Armadas, na paz e na guerra e
lembro Jacob Gorender, pracinha alistado na primeira hora,
combatente nas encostas geladas dos Apeninos.
Não podemos esquecer também a bela Ester Amzalac,
musa inspiradora de Castro Alves, a quem o imortal poeta
dedicou "A Hebréia", cujos versos iniciais reproduzo com
emoção:
Tu és, ó filha de Israel
formosa ...
Tó és, o linda sedutora
Hebréia...
Pálida rosa da infeliz Judéia
Sem ter o orvalho
Que do céu deriva
Eu sou o Lotus
Para o chão pendido,
Vem ser o orvalho oriental;
brilhante!
Ai! Guia o passo ao viajar
perdido,
Estrela vesper do pastor
errante...
Shalom teve a participação decisiva do professor universitário e empresário Carlos Kertész, fruto da união dos dois
grandes ramos do judaísmo, ashkenazim por parte de pai,
húngaro, e sefaradim pela sua mãe, descendente de judeus
marroquinos. Carlos Kertész, com seu talento e dinamismo,
por assim dizer, deu vida à edição, convidando figurasexpressivas da comunidade judáica e da intelectualidade baiana para
nela colaborarem. Foi o autor do roteiro e da maioria dos
artigos publicados, além de ceder fotos e documentos de seu
arquivo pessoal e obter muito material com amigos, que ilustraram e deram o conteúdo principal do trabalho.
Foi o Prof. Carlos Kertész, com seu prestígio, que obteve
o patrocínio de empresas como o Banco Econômico, Bahiatursa e Chadler, dando o respaldo financeiro tão necessário
e escasso nestes tempos difíceis.
Vale salientar a beleza e a originalidade da capa. Uma
tela do piritor Sante Scaldaferri, onde se vê um rabino .com
as suas longas barbas, de chapéu e roupa preta, fitando um
sol bem rubro e, entre eles, um mandacaru nordestino com
seus galhos na forma do candelabro do ritual judaico e, embaixo da tela, uma jovem loura, com traços nitidamente hebreus,
com um chapéu de couro dos nordestinos com uma estrela
de David ao centro.
Esta obra, denominada "O Rabino do Sertão", foi pintada em 1978, em homenagem ao 309 aniversário da Independência do Estado de Israel, e fez parte da coleção do Prof.
Kertész.
Um reconhecimento todo especial ao grande empresário
e intelecutal José Mindlin, que, com seu apoio, possibilitou
a realização de mais este projeto arrojado da jornalista e
editora da revista Shalom, Patrícia Finzi, grande mentora desta
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edição memorável, coordenadora dos trabalhos e responsável
pelo êxito da revista.
Meus parabéns, portanto, aos judeus brasileiros, em especial aos baianos, pela grandeza do trabalho, que bem com- '
prova a saga de um valente povo, além de conseguir, após
quase dois mil anos, ver estabelecida a sua Canaan, tem também aqui, entre nós, a sua terra da promissão.
Tenho dito.
Durante o discurso do Sr. Tourinho Dantas, o Sr.
João Paulo, 49 Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupado pelo Sr. Adylson Motta,
§ 29 do art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) palavra ao Sr. Euler Ribeiro.

Concedo a

o SR. EULER RIBEIRO (PMDB - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
acabo de voltar do Município de Autazes, na margem direita
do Paraná de Autazes, afluente do rio Solimões.
Fui para trabalhar a candidatura de dois homens dignos
nas eleições de 3 de outubro: Vanderlan para prefeito e Tomé
para vice-prefeito. E fui também para verificar ~ aplicação
dos recursos federais que consegui para a Prefeitura construir
postos de saúde, creches, escolas, na zona rural e na cidade,
e quadras de esportes para a juventude.
Para minha surpresa, o atual prefeito desviou o dinheiro
recebido do Governo Federal, recursos que, corrigidos, elevam-se a um bilhão de cruzeiros. O dinheiro foi desviado
por ,interesse próprio.
Tendo na mão o Diário Oficial onde foi publicada a liberação .dos recursos, do qual mandei tirar centenas de cópias,
mostrei à população, reunida na praça pública, que o din,heiro.
foi liberado para a Prefeitura e estava sendo desonestamente
desviado.
Em meu discurso de incoformação e de repúdio a tal
atitude do atual prefeito, propus que a população vá cobrar
do prefeito, na porta da Prefeitura, a explicação para Q desvio
do dinheiro, assim como daqui faço esta denúncia, para que
as autoridades federais tomem as providências cabíveis.
Para minha surpresa, também o povo de Autazes demonstrou elevado grau de politização, fato que tenho observado
em vários Municípios mais longíquos do interior. Devemos'
isto, sem dúvida à televisão e ao rádio e, sobretudo, ao exercício da pela liberdade de imprensa. O povo de Autazes tem
plena consciência de que é chegada a hora de mudar, e mudar
para melhor. Eram mais de quatro mil pessoas gritando plena
moralidade pública, tanto federal, como municipal.
O povo de Autazes, Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados,
evidenciou que não podemos mesmo conviver com essa realidade que o nosso País apresenta hoje, que se espalhou por
muitos municípios do interior, que se instalou até nas pessoas
individualmente. Quem de nós não desconfia quando recorre
ao serviço de qualquer profissional autônomo? Temos o receio
de estarmos sendo explorados... E isto é inconcebível, é inaceitável.
Se, de um lado, comprovei a atuação de um administrador
inconseqüente e desonesto, que não aplica devidamente o
dinheiro público que recebe para beneficiar a população de
sua cidade, de outro me regozijei pelo fato de ver que o
povo não está aceitando mais esse tipo de prática. Lá, como
aqui, como no restante do País, mostra-nos a televisão.
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Enquanto isto, vi também que o Governo Federal incorre
em erro quando tenta segregar os índios, destmando-Ihes,
por motivos inconfessáveis, áreas absurdamente extensas de
terras, como reservas, enquanto que, em Autazes, como em
muitos outros municípios do interior, grupos indígenas convivem pacificamente com o caboclo, integrando-se plenamente.
E até candidatando-se, como é o caso do líder do grupo indígena de Autazes, Manoel, que vai disputar, e com certeza ganhar, uma vaga de vereador.
Manoel, candidato a vereador, e Flávio são os líderes
dos indígenas de Autazes e residem no bairro denominado
Mutirão, justamente onde o prefeito deveria ter construído
cem casas com o dinheiro federal, mas fez apenas 17.
Quero aproveitar este registro para denunciar a truculência do atual prefeito de Autazes contra os servidores da
Prefeitura e a população que dele discorda, ameaçando e
concretizando a demissão e a prisão de quem a ele se opõe.
Ao finalizar, desejo deixar evidente a esta Casa que o
povo, porém, não tolera mais a arrogância, a violência, a
roubalheira que se institucionalizou no nosso País, a partir
de Brasília. E o repúdio do povo se traduzirá no apoio a
Vanderlan para prefeito e a Tomé para vice-prefeito, no dia
3 de outubro. Vanderlan é um jovem competente, equilibrado,
que tem o sentimento do povo, originário do povo que é.
Eles serão bem sucedidos, com o meu apoio aqui em
Brasília e com o apoio do Governador Gilberto Mestrinho,
em Manaus.
Muito obrigado.

o SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, a Folha
de S. Paulo, além das editorias de política, de economia, de
esporte, de polícia e de cidade, criou, nos últimos meses,
a editoria "Sem Explicação". E, mais recentemente, a Folha
de S. Paulo trocou o título dessa seção para "Verdades e
Mentiras" .
Como fiz anteriormente, quero hoje, Sr. Presidente, pedir a inclusão nos Anais da Câmara do conteúdo dessa coluna,
que tem o título "O que a CPI respondeu e o que falta responder". São 76 questões que ficaram sem respostas.
Queria também registrar que, no momento em que chegamos à leitura e divulgação do relatório da CPI que apurou
o enriquecimento ilícito e a corrupção de PC Farias, além
das manifestações que se estão dando nas grandes cidades
e trazem de volta os estudantes, a juventude à praça pública,
também nos grotões, no interior dos nossos Estados, a repercussão e a preocupação com o que se passa em Brasília é
grande.
Neste fim de semana, tive a oportunidade de percorrer
mais de mil e duzentos quilômetros do noroeste de Minas
Gerais. Tive ocasião de estar em Paracatu, em Bonfinópolis
de Minas, no Distrito de Natalândia, no Município de Arinos
e, finalmente, no ex-Distrito de Riachinho, que agora se tornou Município. Pude participar das reuniões, dos atos políticos
e dos comícios, quando as lideranças municipais iam a público
para falar da construção do poder municipal, do poder popular
e democrático em cada cidade.
Mas os olhos dos cidadãos do interior - e posso dar
o testemunho do noroeste de Minas Gerais e das cidades
que agora citei - estão voltados para Brasília, para o resultado
da CPI, e todos se perguntam se o impeachment será ou não
aplicado.
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A corrupção é motivo de discussão na boca de todos.
Sr. Presidente, o que mais ouvi da boca dos populares
do noroeste mineiro, a partir das notícias de rádio já veiculadas
no domingo, antes da leitura do relatório, foi o fato de o
relatório ter sido explícito, incisivo e contundente, ao estabelecer a ligação política e afetiva entre o Sr. PC Farias, o
seu esquema infiltrado no Governo, e o próprio Presidente
da República. Mais do que comentar o fato de o relatório
explicitar com clareza e firmeza os crimes, os indícios de crimes
comuns e de responsabilidade do Presidente da República,
vemos que está aí aberto o caminho para decisões corajosas.
Sr. Presidente, nessas manifestações do noroeste mineiro
e em outras cidades do interior do meu Estado, vejo que
a nossa população, durante esse período, passou por uma
grande aula de política, e talvez muita gente tenha descoberto
a importância de uma CPI quando ela trabalha seriamente.
Creio, sobretudo, que a nossa população aprendeu que é possível acabar com a corrupção na história política do País, que
nem todo político é corrupto e que política não é sinônimo
de corrupção.

(MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR.)
O QUE A CPI RESPONDEU
E O QUE FALTA RESPONDER
1. Embora Cláudio Vieira assuma a responsabilidade pelos pagamentos, por que PC depositou dinheiro na conta de
Ana Acioli, como afirma sua própria secretária Rosinete Melanias?
Para a CPI não existe ligação real entre Cláudio Vieira
e os depósitos na conta de Ana Acioli.
2. Como Collor, que ganha Cr$ 10,8 milhões, e Vieira,
que recebe em torno de Cr$ 2 milhões, podem pagar um
empréstimo de US$3,7S milhões?
Nem a CPI consegue responder.
3. Por que Cláudio Vieira não entregou até agora à CPI
o original do suposto empréstimo feito no Uruguai?
A CPI também gostaria de saber.
4. Por que o empréstimo que Cláudio Vieira teria obtido
no Uruguai não aparece em sua declaração de rendimento?
Vieira ainda não provou sequer que houve o empréstimo.
5. Por que Najum Tumer, segundo Vieira o aplicador
dos recursos do empréstimo obtido no Uruguai, precisa de
depositantes fantasmas para abastecer a conta de Ana Acioli?
Segundo a CPI, Najum praticou "falsidade ideológica":
os "fantasmas" não estavam ligados a ele.
6. Por que todos os "depositantes-fantasmas" apresentam
ligação direta com PC?
Todos eles apresentaram como endereço no cadastro bancário a firma EPC, de PC Farias.
A conclusão da CPI é de que os "fantasmas" são criações
de PC.
7. Por que Tumer recebeu a versão pronta da declaração
na qual afirma ser o responsável pelos "fantasmas"?
Foi baseado no "testemunho falso" que Cláudio Vieira
tentou fazer sua defesa.
8. Como Cláudio Vieira e Najum Turner podem ser os
responsáveis pelas despesas da Casa da Dinda se até agora
não foi encontrado depósito algum deles na conta de Ana
Acioli? A CPI levantou que até os depósitos em dinheiro
foram efetuados por "fantasmas".
A CPI concluiu que a conexão PC-fantasmas é que pagava
as despesas pessoais e da famma de Collor.
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9. Como o dinheiro do empréstimo, em cruzados novos,
foi transferido do Uruguai para o Brasil?
Najum ainda promete responder.
10. Por que Vieira escolheu para aplicar o dinheiro do
empréstimo um corretor suspeito de operações irregulares
no mercado?
Porque, supõe-se, somente alguém já suspeito aceitaria
cometer crime de falsidade ideológica.
11. Por que Najum Turner, sabendo que sua presença
é fundamental para a elucidação do caso; está desaparecido?
Najum diz que vai aparecer.
12. Por que Cláudio Vieira, ou seu investidor, não depositavam dinheiro diretamente na conta de Rosane? Por que
precisavam triangular o pagamento das despesas da primeiradama pela COnta de Ana Acioli?
Porque o dinheiro vinha dos "fantasmas" de PC e não
de Cláudio Vieira.
13. Porque Cláudio Vieira enviou, segundo a secretária
Sandra Fernandes de Oliveira. um fax ao diretor jurídico da
ASD, Arsenio Correa, de propriedade de Diniz, com a movimentação bancária de José Nehring; da Brasil's Garden, empresa responsável pela reforma na Casa da Dinda?
O objetivo era esquentar o dinheiro dos "fantasmas"
pagos à Brasil's Garden.
14. De onde vem o dinheiro do suposto empréstimo,
já que a Alfa Trading não tem autorização para captar recursos
no Uruguai?
A Alfa Trading, que atua no submundo financeiro do
Uruguai, alega sigilo bancário para não responder.
15. Por que o contrato não foi consularizado (não passou
pelo consulado do Brasil em Montevidéu), em 89, como prevê
a legislação?
Vieira ainda não conseguiu responder.
16. Por que a Alfa Trading não registrou em cart6rio
a nota promissória em que aparecem os nomes dos avalistas
do empréstimo?
Vieira ainda não conseguiu responder.
17. Por que o foro escolhido para a decisão de eventuais
disputas judiciais foi Maceió, que beneficia quem recebeu
o empréstimo, e não Montevidéu, onde está estabelecida a
Alfa Trading?
Vieira ainda não conseguiu responder.
18. Por que o corretor de câmbio Emilio Bonifacino,
que fez a operação cambial do empréstimo, demorou uma
semana para entregar os boletos (recibos de câmbio) para
o advogado Valdo Sarquis Hallack?
Vieira ainda não conseguiu responder.
19. Por que Cláudio Vieira demorou tanto a apresentar
sua versão, deixando Collor exposto ao desgaste?
Segundo ele, para apresentaras explicações no momento
certo.
20. Quem pagou o Fiat Elba, placa FA-1208, do Presidente Collor?
Segundo a CPI, o "fantasma" José Carlos Bomfim.
21. Por que Rosane Collor recebeu US$43 mil da EPC?
Como é possível que Collor, o marido, desconhecesse esses
depósitos?
Segundo a CPI, Collor e sua mulher receberam "vantagens econômicas indevidas".
22. Quais as razões para PC ter depositado um cheque
nominal para Rosane Collor?
Veja a resposta anterior.
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23. Por que a secretária particular de Rosane Collor,
Izabel Teixeira, recebeu US$871 mil de "fantasmas"?
Veja a resposta anterior.
24. Por que o suposto empréstimo de sete quilos de
ouro que Cláudio Vieira afirma ter feito a PC não aparece
nas declarações de renda do ex-tesoureiro da campanha de
Collor? Cláudio Vieira afirma que foi pilfa pagar esse empréstimo que PC depositou dinheiro nas contas de Ana Acioli
e Rosane Collor.
Se houve o empréstimo, a CPI concluiu que não foi para
pagar as contas de Rosane.
25. Por que empresas de PC efetuaram depósitos em
contas de Leda Collor?
Veja a resposta 21.
26. Porque a EPC emitiu cheques para Cláudio Vieira?
Segundo a CPI, se associaram para cometer delitos.
27. Por que o ex-porta-voz da Presidência Cláudio
Humberto recebeu dinheiro da EPC e do "fantasma" José
Carlos Bomfim?
Pessoas ligadas a Collor se beneficiavam do esquema PC.
28. Por que empresas de PC efetuaram depósitos para
Elizabeth Luporini, ex-secretária do secretário-geral da Presidência, Marcos Coimbra?
Veja a resposta anterior.
29. Qual a razão dos depósitos regulares dos "correntistas fantasmas" Manoel Dantas de Araüjo e José Carlos
Bomfim na conta de Lilibeth Monteiro de Carvalho, ex-mulher de Collor, que detém a guarda dos dois filhos do Presidente?
Veja a resposta 8.
30. Por que o mordomo da Casa da Dinda, Berto José
Mendes, recebeu cheques da EPC, empresa de PC, de José
Carlos Bomfim e da Brasil Jet, também;:le PC?
Idem.
31. Por que também foram encontrados depósitos do
"fantasma" José Carlos Bomfim para o jornalista Ferreira
Netto; Daniel Tourinho, presidente do PRN; Rosane Collor
e para a Brasil's Garden?
Sobre Rosane e Brasil's Garden, veja a resposta 8.
32. Por que a secretária Ana Acioli tinha contas com
três nomes diferentes: Maria Gomes, Ana Maria Acioli Gomes de Melo e Ana Maria Correia Acioli - no Bancesa?
Para receber os cheques de "fantasmas".
33. Por que Ana Acioli recebia dólares da Brasil Jet
para fazer pagamentos a Uajara Cabral, no Planalto?
O relatório não entra nesta questão.
34. Por que o Opala Diplomata placa SC 5555, utilizado
por Ana Acioli, era alugado pela empresa Brasil Jet, de PC?
Porque PC pagava as despesas de Collor.
35. Por que a Brasil Jet pagava o aluguel do Santana
GLS placa ZZ 1212, também usado por Ana Acioli?
Veja resposta anterior.
36. Por que o combustível dos carros usados por Ana
Acioli era pago por empresas de PC?
Idem.
37. O Opala Diplomata era também dirigido por Roberto, motorista de PC na Brasil Jet?
O relatório não entra nesta questão.
38. Por que os filhos do Presidente usavam até junho
um Opala de placa VY 2745, registrado em nome da EPC?
Veja resposta 8.
39. Quando foi a última vez que Collor encontrou PC?
O motorista Eriberto França disse ter visto PC no Planalto
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no ano passado, por volta do dia do aniversário do Presidente
(12 de agosto). Collor disse que há cerca de dois anos não
encontra nem fala com Pc.
A CPI concluiu que ColIor e PC agiam em conjunto,
mesmo depois da posse.
40. Se Collor não mantinha nenhum contato com PC
há dois anos, como o presidente comprou um terreno do
empresário em fevereiro de 91, intermediado por Paulo Octávio?
Veja resposta anterior.
41. Por que PC pagou com cheques de "fantasmas"
os imóveis comprados da empresa Paulo Octávio Empreendimentos Imobiliários, como afirma o próprio Paulo Octávio,
amigo de Collor e dono da firma?
Idem.
42. Quais os motivos de tantas \i.gações telefônicas a
partir do escritório de PC em São Paulo para o Palácio do
Planalto e outros órgãos do governo?
Idem.
43. Como PC conseguiu expandir seu patrimônio, sendo
proprietário atualmente da maior concessionária Fiat do Nordeste, a Favel; da Brasil Jet Táxi-Aéreo, que comprou neste
ano um avião de US$lO milhões; a EPC e a empresa de
Comunicação "Tribuna de Alagoas", com investimentos de
US$5 milhões, se, em 90, ele tinha apenas duas empresas:
a Tratoral e uma fazenda de plantação de cocos, que dava
prejuízo?
A EPC teve sucesso financeiro nos momentos em que
Collor desempenhou funções executivas (governo de Alagoas
e Presidência da República).
44. Como a Brasil Jet conseguiu ter um lucro expressjvo
em 1991 (Cr$841.755 milhões), um ano considerado ruim para
a maioria das empresas de táxi aéreo? (A Líder, uma das
maiores do setor no País, teve um prejuízo de Cr$9 bilhões
no ano passado.)
A CPI constatou indícios de "graves irregularidades" na
constituição da Brasil Jet.
45. Por que relatórios de vôos dos aviões da Brasil Jet
entregues ao Departamento de Aviação Civil (DAC) apontam
o pouso dos aparelhos em um aeroporto e decolagem seguinte
em outro? (E o caso do "Morcego Negro" que, em 10 de
abril de 1990, saiu do Rio, foi para Brasília e decolou no
dia seguinte de Maceió para São Luís.)
A CPI recomenda que o DAC e a Receita Federal investiguem a Brasil Jet e outras empresas aéreas ligadas a Pc.
46. Qual a finalidade dos vôos de jatos da Brasil Jet
para paraísos fiscais como as Antilhas Holandesas e Barbados?
Idem.
47. Por que Marcos Coimbra e PC ligaram para o então
presidente da Petrobrás, Motta Veiga, para saber como andava o negócio Vasp/Petrobrás, se a privatização da empresa
aérea, que não pertencia ao Governo Federal, já estava praticamente concluída?
É notório, diz a CPI, que PC tentou favorecer a Vasp
através da Petrobrás.
48. Por que o proprietário da Vasp, Wagner Canhedo,
recebeu US$1O,9 milhões de fantasmas e da EPC?
Diz a CPI que o Grupo Canhedo estava envolvido com
atividades ilícitas da Brasil-Jet.
49. Por que duas notas "frias" emitidas pela Brasil Jet
para a Brata Táxi Aéreo, de Wagner Canhedo, foram pagas
com cheques do "fantasma" Manoel Dantas Araújo?

Agosto de 1992

"O faturamento não passa de uma farsa com objetivos
fraudulentos", diz a CPI.
50. Por que agências de publicidade que atuaram na
campanha presidencial de Collor foram contratadas sem licitação pelo Governo Federal?
O Governo responde, mas não explica.
51. Por que Cláudio Vieira tem duas linhas telefônicas
registradas em nome da empresa EPC, de propriedade de
PC?
Veja resposta 26.
52. Quem pagou a reforma da Casa da Dinda feita pela
empresa Brasil's Garden?
Os "fantasmas" e empresas de PC.
53. Galba Menegale, advogado do proprietário da Brasil's Garden, José Roberto Nehring, afirmou a integrantes
da CPI que a reforma na Casa da Dinda custou cerca de
US$lO milhões. Como ColIor pôde contrair uma dívida desse
montante, se o suposto empréstimo feito por Cláudio Vieira,
não cobre esta despesa?
ColIor ainda não respondeu.
54. Por que empresas de PC e correntistas "fantasmas"
já depositaram US$2,95 milhões nas contas da Brasil's Garden
e de seu proprietário, José Roberto Nehring? A Brasil's Garden seria uma "empresa de fachada", como suspeita a CPI?
Segundo o relatório, essa "obscura empresa" tinha Collor
como cliente exclusivo em Brasília.
55. Por que Nehring continua desaparecido?
56. Como Collor pode afirmar que não mantém contatos com PC, se a EPC, empresa do ex-tesoureiro, pagou a
reforma do apartamento do Presidente em Maceió? A reforma
foi feita bem depois da posse de Collor, entre junho de 90
e fevereiro de 91.
A CPI comprova que PC pagou a reforma do apartamento
do Presidente.
57. Por que 15 grandes empresas do País pagaram cerca
de Cr$15 bilhões (atualizados) entre abril de 90 e junho deste
ano à EPC a título de assessoria fiscal, sendo que a empresa
não é especializada no ramo?
PC apresentava-se em nome do Presidente e dizia ter
influência no Governo para agilizar negócios com as empresas.
58. Como, com apenas 12 funcionários, a EPC consegue
prestar a estas empresas assessoria em áreas tão distintas como
legislação fiscal, avaliação de minas de diamante e projetos
de desenvolvimento de transportes coletivos?
A EPC era usada para influenciar decisões no Governo.
Dava notas "frias" para justificar estas atividades.
59. Por que sete faturas emitidas pela Brasil Jet para
três empresas do grupo do usineiro Carlos Lyra, em Alagoas,
foram pagas pelos "fantasmas" Manoel Dantas Araújo e Carlos Alberto da Nóbrega?
As notas, que somam o equivalente a US$350 mil, são
,"frias", segundo auditoria feita a pedido da CPI; e indicam
que serviriam para outros negócios.
60. PC e Cláudio Vieira têm conta conjunta no BMC?
O relatório não entrou nesta questão.
61. Qual foi exatamente a pãrticipação de Collor e PC
na campanha eleitoral de Sebastião Moura, o Curió?
O relatório comprova a participação do esquema PC na
campanha eleitoral de 90.
62. Qual o interesse de PC em exploração de ouro?
O relatório não entra nesta questão.
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63. Qual o interesse de Luiz Adelar Scheuer, diretor
da Mercedes-Benz no Brasil e presidente da Anfavea, no
financiamento da campanha de Curió?
O relatório não entra nesta questão.
64. Por que o ex-sócio de Zélia Cardoso de Mello na
ZLC, Carlos Moraes, recebeu US$36 mil da EPC, empresa
de PC?
O relatório constatou elo entre a equipe de Zélia e o
esquema PC
65. Por que José Max dos Reis, integrante da Diretoria
Administrativa do Ministério da Economia na gestão Zélia,
recebeu US$53 mil da Brasil Jet, de Jorge Bandeira de Mello,
sócio de PC, e do "fantasma" José Carlos Bomfim?
Idem.
66. Por que o ex-assessor particular de Zélia, João Carlos Camargo, recebeu US$236 mil dos "fantasmas" Flávio
Maurício Ramos e José Carlos Bomfim?
Idem.
67. Por que a Academia de Tênis de Brasília, onde
se hospedou a equipe econômica na gestão Zélia, recebeu
cheques dos "fantasmas" Flávio Maurício Ramos e José Carlos
Bomfim?
Idem
68. Por que a EPC deixou para saldar dívidas da campanha eleitoral depois do início do governo Collor, como afirma
o Deputado Waldir Guerra, irmão do ex-ministro da Saúde
Alceni Guerra?
O relatório não entra nesta questão.
69. Se sobrou dinheiro da campanha de Collor, conforme afirmou Cláudio Vieira ao explicar o pagamento das despesas pessoais do Presidente, por que a dívida alegada por Waldir
Guerra não foi paga antes da posse?
O relatório não entra nesta questão.
70. Por que os "fantasmas" Manoel Dantas Araújo e
Flávio Maurício Ramos pagaram dívidas da TV OM, do empresário José Carlos Martinez? Os depósitos dos "fantasmas"
já chegam a US$8,15 milhões.
O relatório constatou "elevadas transferências financeiras" do esquema PC para a Rede OM.
71. Por que dois terços do volume total movimentado
pelo "fantasma" José Carlos Bomfim, cerca de US$9 milhões,
coincide com o período de campanha eleitoral de 9O? O dinheiro foi usado para financiar campanhas de políticos?
Veja resposta 61.
72. Por que PC organizou, segundo auditoria da Kroll,
seis empresas fantasmas nos Estados- Unidos? Estas empresas
serviriam exclusivamente para lavagam de dinheiro, como suspeita a CPI?
O relatório comprova a existência da rede de empresas
fantasmas e sugere a continuação das investigações.
73. Por que a empresa Vox Populi, de-Marco Antônio
Coimbra, filho do secretário-geral da Presidência, Marcos
Coimbra, recebeu cheques de "fantasmas"?
O relatório constatou que a Vox POllUli apresentou notas
fraudulentas à Brasil Jet.
74. Por que o Deputado Antônio dos Santos Soares
Cavalcanti (PFL - CE) recebeu US$60 mil do "fantasma"
José Carlos Bornfim?
Veja resposta 61.
75. Ana Acioli entregou documento à Receita Federal
afirmando quem não tem responsabilidade fiscal sobre a movimentação das suas contas bancárias utilizadas para pagar as
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contas pessoais do Presidente. De quem então, seria a responsabilidade?
A CPI afirma que os recursos depositados na conta de
Ana Acioli partenciam ao Presidente.
76. Por que a Caixa Econômica Federal recebeu cheques do "fantasma" Manoel Dantas Araújo em 90, no valor
de US$31,5 milhões, quando o presidente era Lafaiete Coutinho?
O relatório não entra na questão.

o SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais presentes,
a repercussão do relatório da CPI do caso PC Farias, transmitido amplamente pelos meios de comunicação de todo o
Brasil, realmente foi muito forte. De todos os setores parte
a exigência de que o Congresso Nacional seja coerente com
o trabalho feito pela CPI.
Os setores sindicais, empresariais e até os militares cobram do Congresso Nacional uma posição coerente com todo
aquele trabalho feito de forma tão séria pela CPI, encandeando todo um processo que coloca o Presidente da República como uma das peças - chaves do esquema PC Farias,
que, na verdade, é o esquema Collor-PC.
Quem leu o relatório _viu com clareza que nada pode
ser explicado sem a presença do Presidente da República,
o que vai levar, realmente, a um movimento muito forte em
todo o País pelo impeachment.
Mas o que eu gostaria de frisar e de noticiar a todos
os Deputados e demais presentes é que, neste instante, em
várias cidades do País, novas manifestações espontâneas estão
se realizando em escala cada vez maior. Em São Paulo, p,pr
exemplo, Sr. Presidente, tive a notícia de uma enorme manifestação, convocada pela União Nacional de Estudantes.
Quem conhece a Capital paulista pode ter uma idéia da dimensão gigantesca dessa passeata, que, chegando ao centro da
cidade, desceu toda a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, enquanto pessoas ainda estavam saindo do Masp, lá no início
da Avenida Paulista. Calcula-se que mais de 150 mil pessoas,
convocadas pelos estudantes, estiveram participando dessa
gigantesca passeata pró-impeachment.
Esta foi apenas a primeira das manifestações na Capital
de São Paulo em relação a esse assunto, já que, à tarde,
no Vale do An~angabaú, um ato convocado por entidades
do movimento Etica na Política - movimento sem nenhum
patrocínio, diga-se de passagem - deve reunir mais de 300
mil pessoas, configurando-se como a maior manifestação até
agora. Provavelmente ela vai ser superada nos próximos dias,
quando devem ocorrer manifestações ainda maiores.
Isso tudo mostra que a população brasileira, acompanhando todo esse processo, se politizou e vai acompanhar
de perto o desenlace desse episódio aqui no Congresso Nacional.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Jorge, o Sr.
Adylson Motta, § 29 do art. 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Jairo Azi, 19 Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Azi) - Concedo a palavra
ao Sr. Henrique Eduardo Alves.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB - RN.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SJ4S e Srs. Deputados, quero dizer a esta Casa e ao País que hoje a minha
cidade de Natal também sai às ruas, numa manifestação pací-
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fica, ordeira, mas muito firme, muito determinada, muito
consciepte, que não tem o patrocínio de nenhuma força partidária. E um sentimento, portanto, do povo da cidade de Natal,
do povo do Estado do Rio Grande do Nôrte.
Diante do relatório da CPI, ontem levado ao conhecimento da Nação, o nosso povo se manifesta inteiramente
revoltado por ter hoje um governo sem nenhuma credibilidade, sem nenhuma autoridade, correndo o País o risco de
perder os mínimos sinais e instrumentos de governabilidade.
Quem foi às ruas é o aposentado, que, durante todo esse
período do Governo Collor, foi perseguido por essa estrutura
e pelos seus Ministros; é o pequeno e sacrificado depositante
da poupança, que teve suas economias confiscadas e hoje
vê que amigos do Presidente Collor se beneficiaram de informações privilegiadas, com a traição, portanto, de todo o sentimento e de toda a confiança nacionais; são os micro e pequenos
empresários, que foram levados à falência, à quebradeira,
em nome de uma proposta de combate à inflação, que fez
com que as pessoas e as próprias empresas estimulassem inveStimentos e a ampliação dos seus negócios, abrindo perspectivas
para o mercado de trabalho; são os descamisados, aqueles
que mais pobres ficaram devido a uma política de combate
à inflação, a qual, mesmo não apresentando resultados, trazia
a imagem de uma proposta séria do Governo Federal; são
todos aqueles brasileiros que, profundamente marginalizados,
profundamente enganados ao longo de todo esse período de
Governo Collor, se sentem agora profundamente revoltados
e querem sair às ruas para manifestar a sua revolta, o seu
sentimento de protesto e tentar criar no Brasil um país novo,
um país de cara nova, um país da ética, da moralidade, da
verdade, da consciência nacional.
Então, o povo está saindo às ruas. Ontem foi no Rio
de Janeiro; hoje é em São Paulo e também na minha pequena
cidade de Natal. Trata-se de um povo destemido, que, de
forma muito consciente, manifesta nas ruas' o desejo do impeachment do Presidente Collor, imediatamente, a tempo de
reconstruirmos esta Nação com a ética, com a moralidade
e, sobretudo, com respeito ao cidadão.

A região tem 20% da pOp'ulação e 20% da malha rodoviária. Não há discriminação. É um cartão de visita do Brasil.
O Paraná adora, ama aquela região, e amamos aquele povo
de todo o Estado do Paraná. O Governo do Estado está
agora desenvolvendo um grande programa de ferrovia, que
ligará à região de Guaíra todo o oeste e sudoeste ao Porto
de Paranaguá. Trata-se de um investimento de milhões de
dólares.
.
Sr. Presidente, apelo aos Srs. Parlamentares para que
não dêem guarida a esse tipo de questão. Não há o menor
nexo na divisão do querido Estado do Paraná.
Outra questão, Sr. Presidente, é com relação à reforma
tributária. Queremos alertar a Casa para o fato de que, na
Comissão Especial que trata do Projeto de Emenda Constitucional n 9 48, o prazo para apresentação de emendas irá até
o dia 2 de setembro. É importante que todos os Parlamentares
desta Casa atentem para o prazo, 2 de setembro, a fim de
que apresentem emendas à reforma do sistema tributário.
Sr. Presidente, gostaria ainda de formular uma questão
de ordem. Na semana passada, fiz um pronunciamento nesta
tribuna, como Líder do PST, dizendo que o meu partido tinha
fechado questão a favor do impeachment do Presidene da
República. O Deputado José Lourenço se pronunciou em
seguida, falando a respeito do PST. Ao pedir as notas taquigráficas, então me foi comunicado que o Deputado as requereu
para fazer revisão e ainda não as entregou. Gostaria de obtêlas, para que possamos tomar as devidas providências.
Se S. Ex' não conhece o PST, quero dizer que somos
nove Deputados e um Senador. Não é muito difícil saber
que, embora pequeno, o nosso partido é decisivo em muitas
votações e em muitas questões. Espero que os nossos Parlamentares sejam decisivos na votação do impeachment do Presidente Collur.

o SR. LUIZ CARLOS RAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.)-Sr. Presidente, SI!' e Srs. Deputados, há poucos
instantes, ouvimos alguns pronunciamentos a respeito da convocação de um plebiscito sobre um tal de Estado do Iguaçu,
entre os Estados' do Paraná e de Santa Catarina.
O povo do Estado do Paraná - quase 9 milhões de
pessoas - não tem o menor interesse em perder um pedaço
muito querido do seu Estado. É preciso que esta Casa náo
perca tempo com esse tipo de questão que não leva a nada.
A criação desse novo Estado não é do interesse das autoriqades do Paraná, não é do interesse do povo paranaense.
E uma luta que não se presta a nada, na verdade.
Podem V. Ex' imaginar o Paraná sem Foz do Iguaçu,
sem Cascavel, sem as hidroelétricas que foram construídas
na região sudoeste do Estado? Temos a maioria esmagadora
dos Parlamentares do Paraná. Dos trinta Deputados e três
Senadores daquele Estado, apenas um ou dois é que defendem
o pseudo - Estado do Iguaçu.
Levantaram-se até algumas questões, como dizer que no
tempo de Getúlio Vargas se criou o Território do 19uaçu.
Muito bem! Por que Getúlio Vargas não criou um território
lá no Rio Grande do Sul? No antigo Território era tudo mato.
Hoje existem cidades extraordinárias, e lá estáo as três maiores
usinas hidroelétricas do País.

A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão do
orador.) -.- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, gostaria
de registra,r que hoje, nesta Casa, foi entregue mais um documento de 1,Ipoio ao impeachment do Presidente da República,
desta vez l,lm documento assinado por trinta e duas entidades
representátivas do Movimento de Mulheres do nosso País.
As mulheres, quando da entrega desse documento ao Presidente do Congresso Nacional, Senador Mauro Benevides, e
ao Presidente da Câmara, Deputado Ibsen Pinheiro, reafirmaram, mais uma vez, a sua disposição de estarem plenamente
integrada~ na luta política que a maioria do povo brasileiro
hoje desenvolve para pôr fim a este momento da história
do nosso País, momento que muito nos envergonha.
Sr. Presidente, gostaria ainda de registrar alguns fatos
que tivemos oportunidade de viver durante esses dois anos
de mandato do Governo Collor. No dia 19 de março de 1990,
o Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Distrito Federal, do qual tive a honra de ser presidente naquele momento,
realizou a primeira manifestação política, em frente ao Ministério da Economia, contra o que denominamos, naquela ocasião, de "Plano Callote", uma manifestação dos trabalhadores
do serviço público federal contra as medidas absurdas, anunciadas pelo então Presidente da República no dia da sua posse.
A nossa manifestação expressava a unidade de

O SR. PRESIDENTE (Jairo Azi) - Deputado Luiz Carlos Hauly, V. Ex' será atendido no momento em que o nobre
Deputado José Lourenço devolver o pronunciamento, uma
vez que o solicitou para revisar.
Com a palavra a Deputada Maria Laura.
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todos, independentemente dos seus votos para a Presidência
da República. E nós, naquela ocasião, fazíamos esse discurso
independentemente de as pessoas terem votado em Lula, em
Collor, em Brizola, em Covas ou em outro candidato. Independentemente disso, todos aqueles trabalhadores, particularmente os servidores públicos, estavam unidos contra as
medidas tomadas pelo Senhor Fernando Collor de Mello, contra o confisco da caderneta de poupança, contra o congelamento dos salários, contra os anúncios da política de disponibilidade de servidores.
Tive a oportunidade de presenciar centenas de servidores
públicos chorarem porque viam seus nomes na lista dos funcionários colocados em disponibilidade. Presenciei companheiros
do Ministério do Trabalho que choravam, dizendo que não
iam para a manifestação porque não queriam sair das suas
cadeiras, pois não sabiam se, ao voltarem, elas ainda existiriam.
Tenho conhecimento - e disso sou testemunha - de
que um companheiro do MEC morreu de infarto na noite
seguinte à tarde em que viu seu nome na lista de funcionários
em disponibilidade. A esposa desse companheiro, que é também do Ministério da Educação, abriu processo contra a União
responsabilizando-a por esse crime.
Estamos dispostos a testemunhar todas as brutalidades
a que pudemos assistir durante esses dois anos de Governo.
Algumas pessoas se tornaram ébrias por conta da política
de disponibilidade. Houve também casos de companheiros
que foram levados ao suicídio porque não agüentaram tanta
discriminação e humilhação.
Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esses são
apenas alguns dos depoimentos de uma pessoa que viu uma
categoria de trabalhadores ser massacrada, humilhada e desrespeitada durante esses dois anos.
Agora, não só os servidores públicos, mas os trabalhadores, os jovens, as mulheres, enfim, o povo está na ruas
deste País, fazendo seu julgamento, através das mais diversas
manifestações, que crescem a cada dia, dizendo que não
agüentam mais a permanência do atual Presidente no Palácio
do Planalto.
Sr. Presidente, o que ainda nos chama a atenção é que
esse mesmo povo que está indo às ruas para dizer "Fora
Collor", em todos os cantos deste País, diz, nas pesquisas
e entrevistas de rua, que tem uma desconfiança muito grande
deste Congresso quanto à aprovação do impeachment. Temos
certeza de que, se este Congresso trair a vontade soberana
da maioria do povo, ele terá o seu julgamento no próximo
momento. Mas preferimos que a vontade do povo seja respeitada.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Azi) - Srs. Deputados, às
16 horas teremos de interromper esta sessão para a realização
de sessão especial do Congresso Nacional, quando será promulgada a Emenda Constitucional n9 2. Por esta razão, peço
aos nobres deputados que tenham pronunciamentos a fazer
que se utilizem apenas de três minutos, para que todos possam
ter a oportunidade de falar.
Com a palavra o Deputado Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, na data
de hoje, quando a Câmara dos Deputados, em sessão especial,
homenageia as cinco décadas da criação do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial, venho até a tribuna da Câmara
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para dar o meu testemunho da importância dessa organização
para os destinos de nosso País.
O nível de progresso e de bem-estar de um País está
diretamente relacionado à educação e, por conseguinte, à
capacitação profissional de seu povo. Nesse campo, o Senai
ocupa um lugar de especial destaque, pois, num momento
em que nosso País passa por uma das maiores crises de sua
história, senão a maior, de moralidade, de princípios éticos,
o Senai, por onde anualmente passam milhares e milhares
de jovens, é um exemplo a ser seguido, ampliado e multiplicado, uma organização séria, ética e de moralidade inquestionável, pelos princípios que transmite aos jovens brasileiros
que ali vão em busca de capacitação profissional, única forma
de serem agentes modificadores e de desenvolvimento dos
rumos de seu País.
A organização Senai, da qual fui aluno e na qual me
formei quando atnda adolescente, em Caxias do Sul, no Rio
Grande do Sul, Í;eve ~lm papel de vital importância na formação de meu caráter, ,la minha formação técnica, profissional,
política e moral.
Sr. Presidente, na Constituinte, tive a oportunidade de
expor as razões por que defendia e defendo até hoje os princípios que orientam o Senai desde a sua criação.
Gostaria ainda de registrar que, na viagem que empreendi
ao Japão, no início do corrente ano, tive a oportunidade de
estudar o sistema utilizado naquele País, o CQT, e entendi
que a melhor m;lJleira de se aplicar o método em nosso País
é através dos profissionais que se formam no Senai e que
através de nova,;'e grandes quantidades de gerações de trabalhadores qualifi';ados é que encontraremos o caminho definitivo para o noss:'J desenvolvimento. .
Srs. Parlamentares, modernidade é o. fortalecimento do
ensino profissional do País, onde SO% da população economicamente ativa te encontra desempregada.
Gostaria qe registrar, ainda, Sr. Presidente, que, além
da minha pessba, outros tantos brasileiros passaram pelos
bancos do Senai. E, entre eles, gostaria de destacar Luiz Inácio
Lula da Silv~, óque, mais tarde, viria a disputar a Presidência
da República.
A história registrará um capítulo especial para a contribuiçãO dada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ao dese:1Volviniento de nosso País.
Solicitd 'ainda que seja transcrita nos Anais da Casa a
publicação "Senai SOanos, uma história do futuro".

(PUBLICAÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR.)

Aos SO anos de atividades, o Senai pode proclamar o
sucesso de sua trajet6ria, representado nas quase 14 milhões
de matrículas ao long'o'de sua existência. Este número expressa
diferentes significados como os da competência, seriedade,
dinamismo, progresso;criatividade e renovação, valores sempre presentes na vida do Senai ao participar da evolução da
indústria nacional.
Todavia, o País anda perdendo o fôlego na corrida para
o desenvolvimento. Para que o Brasil acelere na direção do
progresso, algumas metas têm que ser atingidas, se possível,
antes da viradil do século: maior eficiência na indústria brasileira; adoção de uma política de desenvolvimento tecnológico;
investimento maciço no capital humano. E o Senai, no âmbito
das ocupações da indústria, é a instituição mais bem preparada
para influir positivamente como um dos agentes dessas mudanças.
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CONTEXTO DA CRIAÇÃO DO SENAI
Começava o ano de 1942 e o mundo sofria as duras conseqüências da desorganização provocada pela II Guerra Mundial. O Brasil se voltava aos poucos para a industrialização,
cujo desenvolvimento dependia muito do experiente trabalho
do imigrante europeu. Em razão do conflito, a corrente migratória foi interrompida, provocando forte redução na oferta
de mão-de-obra qualificada.
Ao procurar soluções, os industriais Euvaldo Lodi e Roberto Simonsen, liderando um grupo de empresários, assumiram a responsabilidade de organizar uma entidade destinada
a formar e treinar mão-de-obra indispensável às fábricas que
aos poucos instalavam. Os dois líderes muito se inspiraram
nas experiências de aprendizagem metódica efetuadas por Roberto Mange no Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional (CFESP), em Sorocaba, SP.
No dia 22 de janeiro daquele 1942, através do Decreto-Lei
n° 4.048, assinado pelo presidente da República, Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, estava criado o Senai, chamado então
de Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários Industrial, atualmente - órgão subordinado à Confederação
Nacional da Indústria (CNI). Iniciando suas atividades alguns
meses após, em 3 de agosto, com a instalação dos Departamentos Regionais do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais
e Rio Grande do Sul, desde esta época o Senai já defendia
a idéia de competência e renovação.
OS PRIMEIROS TEMPOS
Durante a Segunda Guerra (1939/45), como já acontecera
com a Guerra de 1914, o Brasil promoveu um esforço industrial para atender ao mercado externo com alguns produtos,
especialmente tecidos de algodão, resultando numa expansão
do setor. Houve também um acentuado declínio nas importações, devido às dificuldades de fornecimento de um mercado
em conflito, favorecendo a produção nacional de substitutos
desses produtos. No ano de 1941, foi criada a Cia. Siderúrgica
Nacional, em Volta Redonda, RJ, entrando em operação
em 1946 e que, ao produzir aço, abre grandes perspectivas
para a industrialização do País.
A expansão da indústira provoca o êxodo rural, aumentando as concentrações urbanas e, com o fim do conflito mundial, desenvolve-se uma ação mais sistemática para consolidar
o parque industrial brasileiro.
O Senai procura se integrar ao processo de transformações e mesmo nos primeiros tempos de existência dirige sua
atuação com vistas ao progresso social e econômico, buscando
atender com agilidade às solicitações do empresariado industrial e às necessidades observadas no mercado de trabalho.
Surgem nessa época várias escolas bastante significativas
na história da Instituição: a "Roberto Simonsen", em São
Paulo; a Escola Técnica Química e Têxtil, no Rio de Janeiro;
a "Visconde de Mauá", em Porto Alegre - que deu continuidade aos primeiros cursos do ensino industrial de emergência
; as unidades de Rio Grande e Caxias do Sul, também no
Rio Grande do Sul; as de Belo Horizonte e Juiz de Fora,
em Minas Gerais, entre muitas outras, cujas atividades e serviços, na medida em que ampliaram, foram se aprimorando
e adequando às necessidades da evolução tecnológica nacional.
OSENAIAGORA
Mantido com recursos da iniciativa privada, o Sistema
Senai se compõe de um Departamento Nacional e 26 Regio-
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nais, que são órgãos administrativos, além dos Conselhos Nacional e Regionais, órgãos normativos. O Departamento Nacional coordena a yxecução da política de funcionamento e
atuação do Sistema e cuida do cumprimento das normas ditadas pelo Conselho Nacional, estimulando, integrando, orientando e dando o necessário apoio financeiro aos Departamentos Regionais, que respondem diretamente pela execução
dos programas de ensino.
Com um corpo docente abrangendo cerca de 6.000 profissionais entre professores e instrutores, o Senai organiza seus
programas através de quatro modalidades de ensino: aprendizagem, qualificação, habilitação e suprimento. Os cursos de
aprendizagem são oferecidos a alunos com idade de 15 a 18
anos e escolaridade mínima de 5~ série do 19 grau. Nos cursos
de qualificação, grande parte dos alunos tem mais de 18 anos,
já são operários e buscam o Senai incentivados pelas empresas
onde trabalham. Na modalidade de habilitação (técnico e auxiliar técnico), a média de idade dos alunos gira em torno dos
18 anos e os cursos são integrados com o currículo de 29
grau. Os cursos de suprimento são ministrados a operários
qualificados, supervisores e gerentes de empresas que procuram o aperfeiçoamento de sua atividade profissional.
Nesses 50 anos de atividades, o Senai expandiu por todo
o País sua rede de escolas (unidades operacionais) que podem
ser classificadas como próprias, em acordo com empresas ou
em regime de cooperação (com prefeituras e outras instituições) e estão assim distribuídas: são 34 na região Norte, 167
na região Nordeste, 56 na região Centro-Oeste, 209 na região
Sudeste e 141 na região Sul, perfazendo um total de 607 unidades, excluindo aquelas dos acordos de isenção.
ESCOLAS PARA O TRABALHO
Estas unidades operacionais apresentam uma nomenclatura específica, de acordo com as atividades e o tipo de formação ali desenvolvidos.
Centro de Formação Profissional (CFP): estabelecimento
instalado e equipado para realizar cursos de formação profissional e programas de treinamento nas diferentes modalidades.
Escola Técnica (ET): unidade de formação profissional
que promove a habilitação profissional plena ou parcial de
jovens e adultos, preparando-os para as atividades de técnico
e auxiliar técnico industrial.
Centro de Tecnologia (Cetec): estabelecimento de pesquisa tecnológica em áreas de interesse específico da indústria
e do Senai, podendo funcionar também como uma Escola
Técnica.
Centro de Treinamento (CT): unidade de formação profissional destinada a atender às necessidades imediatas de treinamento de adultos, de formação e treinamento de supervisores, operando em cooperação com a área empresarial.
Agência de Treinamento (AT): escritório técnico instalado em municípios que exigem programas permanentes de
formação ou treinamento nos próprios locais de trabalho.
Unidade de Treinamento Operacional (UTO): unidade
ligada a um Centro de Formação Profissional, destinada a
desenvolver, exclusiv;unente, programas de treinamento operacional, a fim de atender necessidades imediatas de mão-deobra industrial.
Unidade Móvel (UM): unidade operacional, de estrutura
e equipamentos transportáveis, utilizada no desenvolvimento
de cursos volantes ou treinamentos de curta duração. Essas
unidades apresentam-se sob a forma de furgões semi-reboque,
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vagões ferroviários, kombis, caminhões e barco, quase sempre
equipados com salas de aula e oficinas para a prática profissional.
Centro de Desenvolvimento de Pessoal (DEDEP): unidade cujo objetivo principal é desenvolver recursos humanos
para o Senai, em todos os níveis e, se possível, também para
as empresas industriais contribuintes.
Os cursos do Senai estão presentes em praticamente todas
as atividades industriais, tais como metalurgia, siderurgia, ferramentaria, mecânica geral, mecânica de precisão, têxtil, construção civil, alimentos, panificação, artes gráficas, papel e
celulose, calçados, curtimento, madeira, cerâmica, plástico,
eletricidade, eletroeletrônica, informática, instrumentação,
química, saneamento, transportes e outras, lembrando que
são instalados atendendo às vocações industriais de determinada região, e a conseqüente necessidade de recursos humanos
para o desenvolvimento das atividades locais.
O Senai tem recebido, nos últimos três anos, em tomo
de 1,2 milhão de alunos, anualmente. Metade dessas matrículas se faz mediante Ações Diretas, ou seja, com recursos
próprios. O restante, através de acordos com empresas e outras organizações.
INTERCÂMBIO TECNOLÓGICO
Tradição que se afirma, fortalecendo o processo de aproximação do Brasil com outras nações, é a cooperação internacional que o Senai desenvolve há várias décadas, tornando-se
modelo para diversos países da América Latina e África, e
absorvendo, por outro lado, experiências de outros povos.
Estas são as duas frentes de atuação da Diretoria de Cooperação Internacional (DCI): cooperação técnica prestada e recebida.
A cooperação prestada começou em 1946 quando o Senai
foi convidado a participar da implantação de vários organismos
de formação profissional na América Latina, em países como
Colômbia, Venezuela, Peru, Argentina, Equador e República
Dominicana. Hoje, a cooperação prestada a países da América
'Latina continua muito intensa; na África, ela se promove
especialmente com países de língua portuguesa e na Europa
esta modalidade de cooperação se restringe a Portugal.
A cooperação recebida é aquela que o Senai mentém
com países industrializados do Primeiro Mundo, no sentido
de absorver know-how. Trata-se de um canal aberto a novas
tecnologias que são assimiladas e incorporadas aos programas
de formação profissional da Instituição, difundidos posteriormente por todos os Regionais. Na condição de país em desenvolvimento, o Brasil precisa dessa tecnologia de ponta que
é transferida mediante acordos e convênios, assinados com
a Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, entre outros países, e o Senai.
RUMO AO TERCEIRO MILÊNIO
O Brasil conta com uma estrutura industrial complexa
e diversificada, onde se encontram setores de tecnologia sofisticada convivendo com segmentos tradicionais cuja produção
rudimentar resiste às transformações podendo essas diferenças
serem constatadas até num mesmo setor.
É certo que a adoção de novas tecnologias provoque
impacto e alguma resistência, mas as indústrias que quiserem
aumentar a competividade terão que estar abertas às mudanças. A divisão internacional do trabalho vem apontando as
vantagens, cada vez mais acentuadas, da alternativa mão-deobra qualificada/domínio da tecnologia ao invés da base tradicional trabalho barato/recursos naturais.
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O tempo é curto para que sejam vencidos os anos que
nos separam do século XXI. A chegada do terceiro milênio
exige a preparação de quadros capazes de assimilar novas
tecnologias e adaptá-las à realidade nacional, que poderá ser
mais animadora. O Senai sabe disso e luta para vencer o
tempo.
Os avanços tecnológicos observados em várias áreas como
Engenharia Genética, Biotecnologia, Química Fina, Microeletrônica, Informática e Robótica, exigem que se reflita sobre
o papel da tecnologia no terceiro milênio, num país cheio
de carências como o Brasil.
O Senai já procura intensificar e aperfeiçoar projetos
iniciados em menor escala: as escolas técnicas passam a atuar
como centros de difusão das tecnologias mais modernas. A
Instituição Se engaja em projetos de perservação do meio
ambiente, como o de tratamento de efluentes industriais, na
região Sul do País, prestando apoio a 70 empresas nacionais,
com previsão de expansão. Perspectiva ideal é a de atendimento em todas as regiões do País, bem como maior abrangência de temas, como combate à poluição sonora e atmosférica, programas de estudos ergonômicos, entre outros itens.
LIDERANÇAS PROMISSORAS
Ao considerar os novos tempos e seus desafios, cabe
refletir sobre a necessidade de preparar os jovens que irão
exercer futuras lideranças. A velocidade das mudanças exige
a formação de elementos capazes de desenvolver uma visão
prospectiva dos fatos, facilitando o planejamento das ações.
Na busca desse profissional de qualidade, as pessoas bemdotadas, talentosas e criativas passam a requerer uma atenção
mais detida, a fim de serem mais facilmente identificadas e
aproveitadas em todo seu potencial. Os jovens brasileiros raramente dispõem de amplos e acessíveis meios para o desenvolvimento de suas potencialidades, para a descoberta de seus
talentos e o fortalecimento de seus valores. Nos capital humano anda empobrecido, mas mesmo entre a população mais
carente é possível descobrir um contingente de inteligências
que, se bem aproveitadas, irão contribuir decisivamente na
conquista de soluções para a vida brasileira.
Sensível a esta realidade, o Senai vem desenvolvendo
um projeto que cuida da descoberta dos bem-dotados, talentosos e do desenvolvimento das potencialidades criativas, que
vem conquistando crescente número de adesões e maior
abrangência, devendo refletir-se em crescentes benefícios para
a indústria nacional, especialmente os segmentos de ponta.
Além de contemplar esses Jovens intelectualmente favorecidos, o Senai poderá contribuir de várias maneiras para
acelerar e aumentar qualitativamente o preparo de recursos
humanos para o setor secundário. E esse preparo não se restringe apenas ao conhecimento técnico, pois é fundamental
que leve o homem a adquirir uma consciência de cidadania
e de ser social responsável pelo equilíbrio e progresso da
sociedade brasileira.

o SR. LUIZ GIRÃO (PDT - CE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Banco
do Nordeste do Brasil está comemorando quarenta anos de
fundação. Ao longo deste período, suas atenções sempre estiveram voltadas para o desenvolvimento da região, fato que
agora assume maiores proporções, em razão ~o disposto na
Constituição de 1988, que criou um fundo espeCial de recursos
para o Nordeste, a ser gerido por um banco de desenvolvimento que, no caso, é o próprio BNB.
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Quero saudar, Sr. Presidente, este aniversário do Banco
do Nordeste do Brasil, registrando minha melhor expectativa
em relação ao futuro da instituição, agora fortalecida pelos
recursos do FNE, que devolveu à entidade sua característica
de banco de desenvolvimento.
.
Segundo leio em noticiário da imprensa que traça o perfil
do BNB, o presidente daquele estabelecimento, Jorge Lins
Freire, esclarece que, mesmo com os recursos do FNE, o
Banco do Nordeste do Brasil ainda necessitará de mais ainda
para que possa atender a todos os problemas da região compreendida pelo Polígono das Secas.
Sabe-se que, nestes dois últimos anos, com a receita oriunda do FNE, ele aplicou no Nordeste cerca de um bilhão de
dólares, enquanto necessitava, somente em um ano, daqueles
recursos e de mais ainda quinhentos milhões de dólares.
Esse quadro, Sr. Presidente, revela o quanto o Nordeste
é carecedor de investimentos do Governo Federal, para que
possa superar suas necessidades e sair do atraso em que ainda
vive.
Se não forem feitos investimentos, a miséria e a fome
hão de aumentar, o desemprego se acentuará mais ainda,
estabelecendo-se um nível maior de carências, fazendo crescer
o desalento entre aquele povo sofrido e desamparado.
Mas é necessário, Sr. Presidente, que se atente para a
clareza e a transparência das aplicações do Banco do Nordeste
do Brasil naquela região.
Que não sirva o dinheiro para que os mais ricos se locupletem e para que os mais pobres se miserabilizem mais ainda.
Que não seja o dinheiro um meio de beneficiar empreendimentos que visem ao lucro de alguns poucos. Mas que os
recursos se apliquem em empreendimentos que realmente se
direcionem para benefícios sociais, para a melhoria das condições de vida dos segmentos mais carentes da sociedade.
Assim, S~ e Srs. Deputados, faço constar nos Anais
desta Casa que este ano de 1992 marca a passagem dos quarenta anos de fundação do Banco do Nordeste do Brasil,
com a certeza de que os recursos constitucionais reservados
ao desenvolvimento do Nordeste serão séria, correta, justa
e socialmente bem aplicados por esse estabelecimento, que
existe para atender às necessidades e carências de um povo
sofrido: o nordestino.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados.

o SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s eSrs. Deputados,
consta que o Rei Luiz XVI tinha um diário onde registrava
os fatos mais significativos do seu dia-a-dia. Dizem que, no
dia da qu~da da Bastilha, ele anotou simplesmente o seguinte:
"Nada de importante a registrar".
Na imprensa brasileira de hoje, o Presidente Collor afirma "que ainda pode virar o jogo". (Capa do Correio BraziUense)
Santo Deus, Sr. Presidente! Qual é o jogo a virar? Esta
é a pergunta que gostaria de fazer.
Aqui não há jogo a virar, Sr. Presidente: há Constituição
a cumprir, única e exclusivamente. E ela estabelece que o
Presidente da República não pode atentar contra a probidade
administrativa.
Venho a esta tribuna para alertar o Governo sobre o
clima de ingovernabilidade e o caos que está se criando no
País. Um temor começa a surgir, inclusive em setor dos mais
sólidos até então, da própria área empresarial. Preocupação
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geral pelos tumores que a corrupção aprofundada no Governo
Collor, de forma tão espantosa, está a causar. Tais tumores
tiraram as forças do Governo de sua atividade na área de
realizações e no incremento à economia. Já tínhamos a área
de infra-estrutura, notadamente de transportes e energia, sendo sucateados.
As rodovias, esburacadas, intransitáveis, pedem SOS,
mas o setor de transportes de cargas, em particular, e de
passageiros, igualmente, pede a reativação da economia antes
que venha a perecer por inanição. A área de transportes tem
vida na proporção da vida produtiva e de consumo nacional.
Se não houver produção e rendas, não haverá consumo e
nem o que transportar. Eis o alerta que ouvi de transportadores, com receio de quebra-quebra na área.
O que dizer dos males da inflação e da recessão, no
que diz respeito ao desemprego e aos baixos salários? O Brasil
está parado ou está parando? Até quando? E até quando
vamos agüentar?
Aos que porventura possam pensar que estou exagerando
na análise e na avaliação que faço deste momento gravíssimo
que estamos vivendo, quero dizer que minha convicção é fruto
de inúmeros contatos que tenho mantido com empresários
e lideranças dos setores primário, secundário e terciário da
nossa economia. Neste último, sobretudo com empresários
do comércio e de transportes do meu Estado e de outras
regiões do País.
Do Presidente da Federação das Empresas de Transporte
de Cargas do meu Estado, Romeu Luft, ouvi, dias atrás,
a informação de que o movimento físico das mercadorias transportadas - matéria-prima para as indústrias e produto industrial acabado para o comércio - caiu 45% em julho deste
ano, quando comparado com julho do ano passado, que já
foi um período muito ruim, frente aos bons tempos da economia brasileira.
Ele me disse também que a situação está ficando insuportável, o que vem aumentando a revolta dos empresários de
transporte. E acrescentou, num desabafo: "Já não estou conseguindo segurar o pessoal. Qualquer dia desses pode explodir
um movimento espontâneo de bloqueio de ruas e estradas,
capaz de incendiar o País".
Quadro semelhante me foi narrado pelo Presidente da
Confederação Nacional do Transporte, Thiers Fattori Costa,
que tem hoje a pesada responsabilidade de coordenar, a nível
nacional, a representação de todos os segmentos de transporte, exceto, por enquanto, o aéreo.
Em todos, o mesmo desalento, a mesma frustração. Em
alguns, a revolta que já não conseguem conter, principalmente
a partir das revelações da "CPI do PC".
Um empresário de porte médio, cuja empresa é hoje
menos de um terço do que já foi em faturamento, em número
de empregados, em patrimônio, e que há muito tempo deixou
de ter lucro para acumular prejuízo, precisamente me disse
o seguinte:
"Eu trabalho o dia inteiro, e mal consigo dormir
à noite, para manter a minha empresa em pé. Se eu
conseguiss~ faturar o que eu já faturei um dia e lucrar
todos os meses 10%, que é muito menos do que eu
ganharia se me livrasse de tudo isso e colocasse o meu
dinheiro na especulação financeira, precisaria de 166
anos para acumular os 1 bilhão de dólares que essa
quadrilha acumulou em pouco mais de 2 anos, sem
fazer força. Como você acha que eu me sinto?"
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Outro depoimento impressionante é o de um empresário
de transporte, de grande conceito e tradição no seu setor,
que já desistiu. Está vendendo tudo e vai se mudar para os
Estados Unidos. Ele me contou que teve o equivalente a mais
de 5 milhões de dólares bloqueados pelo Plano Collor I e
que, mesmo assim, vibrou com a possibilidade de esse seu
sacrifício ser compensado pelo fim da inflação.
"Não precisava nem devolver o dinheiro. bastava tercumprido a promessa e exterminado a inflação e a corrupção".
Ele não se conforma com a situação do país e já não tem
esperança de assistir à sua recuperação ainda nesta geração.
Por isso, decidiu ir embora. E ele me fez tal afirmação antes
da notícia de que as principais figuras do Governo Central,
exatamente os que criaram o confisco, se beneficiaram da
informação e retiraram somas fabulosas, para ficarem fora
do confisco. Tenho até medo de falar hoje com ele, depois
de tais revelações, ou com tantos aposentados do INSS ou
do serviço público que tiveram confiscado os parcos recursos
de sua forçada eco~omia.
Aliás, mais alto do que palavras falam os números de
uma pesquisa realizada na semana passada pela Confederação
dos Trabalhadores, entre as principais lideranças de todas
as modalidades de transporte do País inteiro - do táxi ao
navio, passando pelo caminhão, ônibus urbano e rodoviário,
trem etc.
'
Notem bem que estou falando de empresários, alguns
de grande porte, que, em condições normais, apostam em
soluções conciliatórias, que não provoquem turbulências perturbadoras de seus negócios.
.
Pois bem, a pesquisa da CNT revelou que 85% dos entrevistados são favoráveis à instauração do processo de impeach.
ment, caso o relatório final da CPI confirme as evidências
já divulgadas - e já sabemos que o relatório as confirmou
- e 78% consideram que o impeachment será a solução mais
provável para a atual crise política.
A um quesito sobre quãl a alternativa que melhor retrata
a reação do setor na respectiva base de representação, diante
dos fatos conhecidos até aqui, 68% assinalaram: "desejo de
que tudo seja apurado e levado às últimas conseqüências",
10% optaram por "decepção com o Presidente"; outros 10%
por "revolta"; 5% assinalaram "perplexidade"; e - o que
é ainda mais significativo - apenas 5% ficaram com a alternativa "desejo de poupar o Presidente em quaisquer circ~ns
tâncias".
A pesquisa, que também incluía perguntas sobre a política
econômica e a reforma fiscal, trouxe outras revelações importantes.
Por exemplo, todos os entrevistados (100%) concordam
plenamente com as críticas que o Presidente da Confederação
vem fazendo, há um ano, ao exagero das taxas de juros e
ao aprofundamento da recessão; e 64% acham que a entidade
deve elevar o tom de suas críticas.
Outra revelação surpreendente foi o apoio praticamente
unânime (92%) à proposta de criação do Imposto sobre Transações Financeiras, também chamado de Imposto Único, com
um apelo à Confederação para que defenda a idéia, principalmente na revisão constitucional do próximo ano.
Parece que só o Presidente Collor, o próprio Ministro
Marcílio e todo o Ministério não percebem a real gravidade
do momento e o sentimento que há por trás de manifestações
como as que eu aqui relatei.
Estão brincando com fogo perto do barril de pólvora.
Isso lhes pode custar muito caro. Lamentavelmente, custará
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ainda mais ao País. Daqui, por isto mesmo, o meu alerta,
antes que seja tarde demais.
Hoje pela manhã, estiveram reunidos diversos deputados
e senadores no gabinete do Senador Esperidião Amin, junto
com o Presidente Nacional do meu partido, Dr. Paulo Maluf,
quando ficou ratificada uma linha de ação do partido neste
sentido. Queremos contribuir efetivamente, como partido,
para que se esclareça toda essa situação crítica em torno de
graves denúncias sobre corrupção, mas principalmente para
que se reponha a verdade, a fim de assegurar condições para
que o Brasil volte a viver sob a égide da ordem legal, da
ordem ética e da ordem moral, sem o que não haverá como
reconstruir esta Nação.
Muito obrigado. (Palmas.)

o SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St4S e Srs. Deputados, registro
aqui também minhas impressões após as revelações escandalosas do relatório da CPI. No mundo inteiro, repercutem,
de forma profunda, as conclusões a que chegou a CPI, depois
de um exaustivo esforço de seus membros, que têm sido por
todos nós elogiados. 'Mas este foi o relatório, e esperamos
vê-lo aprovado na quarta-feira.
Antes de vir para esta sessão, ouvi na televisão notícia
de que os principais jornais do mundo, como o The New
York Times e o The Financiai Times, publicaram em suas
primeiras páginas essa vergonha, esse opróbrio que cobre hoje
o Brasil, ou seja, o Presidente da República abertamente
incurso em crime de responsabilidade e em crime comum.
Esperamos que todos os segmentos da sociedade, especialmente a nossa juventude, saiam novamente às ruas, dando
seu brado de alerta, sua advertência aos responsáveis pelo
destino da Pátria, ao Congresso Nacional. Hoje, houve manifestações na capital paulista e em outras capitais brasileiras.
com centenas de milhares de estudantes - e certamente os
trabalhadores se agruparão a essa movimentação - bradando
para que o Congresso Nacional esteja à altura desse tempo
histórico em que vivemos, uma encruzilhada decisiva para
a vida do País.
Por isso, Sr. Presidente, esperamos que, após a aprovação
pela CPI do relatório final, sua chegada, em forma de denúncia, com referência à improbidade nos negócios públicos do
País, envolvendo o Presidente da República, tenha logo acolhida na Câmara dos Deputados. Que a voz do Congresso
Nacional se faça ouvir com a sua altivez, com a sua coerência,
para que o povo não se frustre mais uma vez e queira resolver
nas ruaS aquilo que deve ser da responsabilidade dos poderes
constituídos.
O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, há aproximadamente meio ano, encaminhei a esta Casa projeto de
lei com o objetivo de extinguir a taxa de responsabilidade
técnica cobrada pelos CREA na construção civil. A proposta
gerou muita pólêmica, tanto no CREA, como no Confea.
Houve um debate em Porto Alegre, no plenário da Assembléia
Legislativa, onde tivemos a grande alegria de ver intensas
manifestações favoráveis ao nosso projeto por parte dos senhores engenheiros civis, principalmente do presidente da organização dos profissionais que trabalham na construção civil
do Estado do Rio Grande do Sul.
O projeto está tramitando, e o Relator é o nobre Deputado José Fortunati, que até agora não concluiu o seu parecer.
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Pelas manifestações que recebi - que transmiti a S. Ex',
e ele também as recebeu - por parte de entidades de todo
o Brasil, de Câmaras de Vereadores, enfim, de municípios,
acredito que o parecer será favorável. Para alegria nossa e
para reforçar esse nosso sentimento, essa nossa vontade de
ir ao encontro da nossa população, principalmente a mais
carente - que quer construir a sua casinha e por isso tem
que pagar uma taxa - ontem, entre as medidas relativas
à desregulamentação, o Sr. Presidente da República assinou
uma que vem apoiar minha luta pela extinção dessa taxa de
responsabilidade técnica.
Queria apenas noticiar esse fato e congratular-me com
S. Ex' por ter, em boa hora, encaminhado à Casa esse projeto,
que será apensado à nossa propositura. Espero que essa taxa
seja extinta o mais breve possível.
Era o que tinha a dizer.

o SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB - RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, comemoramos hoje, 25 de agosto, o Dia do Soldado,
dignifica, profundamente, todo homem público falar a respeito de um cidadão que tantos e tão relevantes serviços prestou,
na paz e na guerra, ao Brasil. Refiro-me ao soldado de escol,
ao renomado estadista, ao pacificador, que entrou para a
história e é consagrado Patrono de nosso Exército: o ínclito
Mare~hal Luís Alves de Lima e Silva - o Duque de Caxias.
E constrangedor reconhecer-se que parcela majoritária
do povo brasileiro - aí incluídos estudantes de todos os níveis
- desconhece a obra ciclópica deste brasileiro ilustre e o
reflexo desta nos dias atuais. A Caxias devemos a preservação
de nossa pujante base física e a consolidação do amálgama
de raças e credos, gênese deste maravilhoso País. Poucos se
igualaram em coragem, em desprendimento, em amor pelo
Brasil e por sua gente.
Em qualquer país do mundo, este homem seria venerado
como herói nacional. Lamentavelmente, contudo, o alentado
rol de suas realizações restringe-se, cada vez mais, aos compêndios militares e à memória dos quartéis, que se ufanam de
guardar o seu legado.
Quem foi Caxias? Qual o verdadeiro significado de sua
fecu~da existência, prenhe de atos inexcedíveis, que nada
- nmguém - conseguiu obnubilar?
Menino ainda, Caxias atende ao apelo irrecusável da vocação para a carreira das armas. Filho do Regente Lima e
Silva, herda deste muitos dos atributos que balizaram sua
conduta como soldado e homem público. O batismo de fogo
ocorre no cenário turbulento do período que se segue à Proclamação da Independência.
Aos arroubos de rebeldia que ameaçam criar vários brasis
antepõe-se a espada enérgica que dissuade e a palavra conciliadora que pacifica. Tempos depois, lá está ele à frente do
E~ército Imperial, a pugnar pelo resgate da soberania da pátna, ameaçada pela prepotência e pela tirania alienígenas.
O elã que o motiva ao cumprimento do dever em·combate
está também presente em sua atuação como político, administrador e estadista. Longânimo, tanto quanto destemido, tem
o condão de transformar inimigos figadais dos campos de
batalha e das porfias políticas em aliados ferrenhos, mercê
de seu espírito desarmado, lhano e altruísta. Sempre inspirado
por princípios cristãos, abafa o calor exalante das lutas com
o sopro ameno da anistia, importando-lhe, acima de tudo,
o engrandecimento da Pátria.
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Este ilustre brasileiro, que, por dever de justiça, impende
ser sacralizado no altar cívico da Pátria, pereniza-se na grandiosa obra que seus dignos sucessores empreendem por todos
os rincões do País. O trabalho anônimo, diuturno e profícuo
que o Exército de Caxias realiza em benefício de todos os
brasileiros faz-se merecedor de reconhecimento, louvor e exaltação.
Caxias é a estrela mais fulgente de imensa constelação
de patriotas, muitos dos quais conheceram a glória, tombando
pela Pátria. Caxias, meus senhores, não serve, porém, de
paradigma apenas para o soldado. Sua práxis política, caracterizada por rejeitar querelas partidárias, questiúnculas impertinentes, ódios furibundos, orientava-se segundo os mais elevados interesses nacionais.
Paradigma para os homens das armas, Caxias também
deve sê-lo para nós, homens públicos, que temos a responsabilidade de conduzir os destinos desta Nação. Façamos como
Bismarck, o unificador da Alemanha: não sejamos tolos, insistindo em aprender, dessabendo os ensinamentos do passado.
As nuvens sombrias, que ora teimam em turvar a cena política,
são irrelevantes, se comparadas à tormenta dissipada pela
ação enérgica, mas magnânima, de Caxias, decisiva para manter coeso e íntegro o território pátrio.
O Brasil de hoje clama, mais do que nunca, por homens
da estirpe de Caxias, não para preservar-lhe a incolumidade
e assegurar-lhe a união, mas para sepultar pendengas menores
em nome de valor muito mais alto: a arrancada brasileira
rumo ao desenvolvimento e à justiça social.
Sr. Presidente, gostaria que fosse incluída nos Anais desta
Casa a Ordem do Dia lida hoje pelo Exmº Sr. Ministro do
Exército, Gen. Carlos Tinoco, em solenidade militar.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:
DIA DO SOLDADO
Ordem do dia
O marchar cadenciado de tropas desfilando altivas sob
aplausos da comunidade; o tilintar das esporas de garbosos
cavaleiros montados em imponentes corcéis; o troar ritmado
de canhões ribombando em salvas solene; o soar sibilante
de clarins criando uma aura de contagiante vibração cívica.
É tempo de os brasileiros relembrarem os feitos de um de
seus filhos mais ilustres: o Marechal Luis Alves de Lima e
Silva, Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro. O
natalício deste herói foi instituído, mui justamente, como o
Dia do Soldado, que hoje, em festa, a Nação comemora.
Na gloriosa carreira do maior de todos os soldados de
nossa Pátria encontram-se episódios ricos de ensinamentos
paraas atuais gerações. Bus~ar nessas lições do passado caminhos para sobrepujar os problemas que ora angustiam a gente
brasileira é alternativa viável ao desalento que intoxica e ao
radicalismo que cega.
Quis a providência que o batismo de fogo do Tenente
Lima e Silva - porta-bandeira do Batalhão do Imperador
- ocorresse nas lutas pela consolidação da Independência,
quando, a bradir sua espada, contribuiu para referendar a
soberania do Brasil.
Passam-se os anos, multiplicam-se as glórias. A presença
do jovem Coronel é agora requerida para aplacar o ódio irracional, que impele patrícios à luta fratricida. Surge o Pacificador. Maranhenses, paulistas, mineiros e gaúchos rebelados
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mos um plenário cheio - conseguimos aprová-las e nada
aconteceu; estamos aqui reeleitos".
Ora, não se trata de um processo qualquer; trata-se de
um processo contra o Presidente da República. Além disso,
a Nação brasileira, por ocasião da campanha das "diretas-já",
pediu um Presidente eleito pelo voto direto, mas não se tocou
no fulcro da questão, o que agora se faz: a autoridade do
Presidente da República.
O que se levanta quanto à questão da ética política, da
moralidade, da lisura da aplicação dos recursos públicos é
que o povo brasileiro está cansado de pagar impostos que
são utilizados de forma criminosa, como tem ocorrido. Temos
informações de que a arrecadação caiu 11 % só em junho
e 22% de julho do ano passado a julho deste ano. Isso significa
que o País se está desmanchando totalmente. Como pode
uma nação continuar trabalhando, se percebe que existe um
grupo drenando os recursos públicos para suas próprias contas,
para as suas falcatruas? Quem é o cidadão que sustenta um
país? O que se faz hoje é menosprezar a capacidade de inteligência e de compreensão das pessoas e achar que todas são
burras e que não têm memória.
Será a maior desgraça para a Nação - e, como Parlamentar, espero não as~istir a essa desgraça - o pedido deimpeachment não ser aprovado. Aqui se discute se neste caso
é necessário quorum de maioria absoluta ou simples, se são
300 ou 252 votos, o que é muito insignificante. Lamento que
alguns Deputados digam que não,votam com o relatório porque têm de ser fiéis. Fiéis a que? As falcatruas, à roubalheira,
àquilo que agora faz falta para a compra do remédio, para
os hospitais, para as estradas, onde milhares de pessoas estão
morrendo por falta de conservação? Na prática, o dinheiro
que foi drenado para as contas particulares está faltando para
a Nação. Há pessoas passando fome, há pessoas desestruturando suas ell)presas ou perdendo seus empregos. Não dá
mais para pensar que o povo não tem memória, que a situação
pode ser administrada. Isso não é verdade.
Agora es~á com a palavra o Presidente da República.
Ele tem que se explicar, e mais do que nunca o Parlamento
tem que valorizar suas CPI. Ai de nós, ai desta Nação e,
principalmente, ai da política brasileira se esse processo não
caminhar e oimpeachment não for aprovado. O Parlamento
será fechaço e incendiado, sabemos disso muito bem. Por
_ isso a resp,onsabilidade do Parlamentar que aqui representa
o povo brasileiro. Não pode repetir-se o fato a que assisti
A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, assistimos', nas diretas~já". Espero que isso se repita. A responsabilidade
agora é de uma nação que tem de retomar a sua própria
com grande orgulho, às manifestações populares de hoje. Este
construção e que está num processo de destruição de muito
País começa a amar-se e a valorizar-se como nação. Milhares
maior amplitude e profundidade do que o que aconteceu há
de pessoas vão às ruas e, num ato heróico, questionam a
autoridade que comanda o Governo. O Presidente da Repú- dois anos.
Era o que tinha a dizer.
blica "está presidente", mas, na verdade, S. Ex· foi destituído
maciçamente por milhões de brasileiros. Isso é muito sério.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Azi) - Quero chamar a
É claro que para tal contribuíram os Parlamentares, especialatenção dos Srs. Deputados para o fato de que, além da sessão
mente os ligados à CPI; a imprensa teve um papel muito
especial do Congresso Nacional, às 16h, teremos sessão eximportante.
Quero destacar - e muita gente não o tem dito - que traordinária da Câmara dos Deputados, às 19h, com farta
o Governo, nesses dois anos de mandato, destruiu todo o matéria na Ordem do Dia para votação.
Com a palavra o nobre Deputado Chico Vigilante.
parque nacional: milhares de pequenas e médias empresas
O SR. CHICO VIGILANTE (PT DF. Sem revisão do
foram desmontadas; milhares de pessoas perderam seus empregos. Na área de engenharia, por exemplo, há milhares orador.) -SI. Presidente, Srs. Deputados, ontem tive oportude desempregados. Nunca se teve um arrocho salarial tão nidade de assistir à leitura do relatório final da CPI do Pc.
grande. Conversando em plenário com Líderes do Governo, Posteriormente, fui para casa e fiquei acompanhando, pelos
S. Ex" nos dizem: "Não, isso não tem problema porque quan- meios de comunicação, a repercussão do noticiário. E, para
do votamos pelas eleições diretas fomos ameaçados - tínha- minha surpresa, verifiquei que alguns integrantes do chamado

vergam-se aos argumentos inape1áveis da conciliação, da concórdia, da paz. Longe de meros estímulos conjunturais, Caxias
tinha a inspirá-lo a visão prospectiva dos grandes próceres.
Logo, ferrenhos inimigos constituiriam uma só falange, compacta, que iria perfilar-se para garantir a integridade de território tão arduamente conquistado por indômitos antepassados.
Nos embates em que o Brasil viu-se envolvido, na segunda
metade do século passado, aflorou o tino estratégico e a sensibilidade tática do Chefe Militar, planejando e conduzindo
ações que levaram seus exércitos afeitos consagradores. Possui
largos horizontes e pensar grande eram atributos de um homem predestinado à vitória. A construção de uma estrada
para desbordar resistências tidas intrasponíveis e o emprego
de um balão cativo para ampliar a capacidade de observação
sobre as hostes inimigas são apenas dois dos muitos exemplos
de seu talento inventivo.
Nos campos de batalha alcança-o o chamado da Corte.
Como em outras oportunidades, acorre à convocação irrecusável do Imperador para entregar-se, estadista de renome,
às relevantes tarefas políticas. Mais uma vez, trocava a farda
do Exército pela casaca dos mais altos dignitários do Império.
Mudavam os trajes; permaneciam incólumes o espírito de
missão e o amor à Pátria.
Soldado Brasileiro!
Se o Brasil de hoje é nação detentora de base territorial
que lhe confere importância incontestável no concerto das
nações; se o Brasil de hQje participa dos anseios de integração
regional que embalam os desejos das nações sul-americanas;
se o Brasil de hoje não amarga a existência de quistos minoritários, tão daninhos à unidade nacional, muito deve à atuação
de Caxias, como Pacificador, Chefe Militar e Estadista.
O Exército de hoje, detentor do legado deste cidadã~
invulgar, nutre-se de seu exemplo para fortalecer-se, cada
vez mais, como instituição a serviço da sociedade brasileira.
Os soldados de hoje, não obstante as dificuldades que
enfrentam, são dignos sucessores da saga de seu herói maior.
Profissional e democrático, o Exército de Caxias, alheios aos
acordes dissonantes do pessimismo e da destemperança, constitui importante vetor de desenvolvimento e integração do
Brasil, penhor da paz e do bem-estar de seu povo.
Gen. Ex. Carlos Tinoco Ribeiro Gomes, Ministro do
Exército.
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"esquadrão da morte" do Congresso Nacional, que dão sustentação ao Governo, ficaram o tempo todo querendo incriminar os Senadores Maurício Corrêa e José Paulo Bisol e
os Deputados Aloizio Mercadante e Jackson Pereira.
Esses integrantes do "esquadrão da morte" diziam o tempo todo que aqueles Parlamentares teriam quebrado o famoso
sigilo bancário para descobrir os crimes. Não disseram, em
nenhum momento, que os crimes não existem. Não disseram,
em nenhum momento, que as provas não eram verdadeiras.
Mas tentaram dizer que a maneira pela qual elas foram levantadas não era lícita. Pergunto, Sr. Presidente: o crime deixa
de existir nesse caso? É ou não é verdade que o Sr. PC Farias
abastecia as contas da Secretária do Presidente da República,
e ela, por sua vez, pagava as contas da Casa da Dinda, da
mãe do Presidente, da mulher do Presidente, da ex-mulher
do Presidente, enfim, de toda a família do Presidente? O
que temos de perguntar é se isso é ou não é verdade? Se
é verdade, não venham os homens que dão sustentação ao
Governo tentar desviar a história para outro caminho. Isso
é inaceitável, Sr. Presidente.
Portanto, estou de acordo com O relatório, confio nos
Parlamentares que citei aqui, homens públicos do quilate do
Senador Maurício Corrêa, que não merecem ser contestados
em hipótese alguma.
Sr. Presidente, o que·os homens do chamado "esquadrão
da morte", que dão sustentação a esse Governo que acabou,
têm de analisar é o se~uinte: eles querem a moralidade no
Brasil, querem o Brasil eticamente correto ou querem a roubalheira desenfreada? Desejam que o Brasil seja passado a limpo
ou que a elite continue roubando e massacrando a sociedade
brasileira? Essa é a questão que está levantada, e não outra.
O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Estado de Roraima continua sendo palco do abandono e do
esquecimento das autoridades governamentais. Agora mesmo, na região da Cachoeira da Onça, ao nordeste do Estado,
existe um conflito armado de graves proporções, envolvendo
índios e garimpeiros. E tais conflitos continuarão, enqlJanto
não tivermos reservas garimpeiras que possibilitem a esse numeroso contingente de brasileiros um trabalho digno e um
lugar adequado para que possam retirar da terra o sustento
de suas famílias.
Desde a criação do imenso território yanomami, grande
parte da população roraimense ficou na miséria, pois o garimpo era o banco do garimpeiro pobre, que retirava o seu dinheiro do fundo da bateia, na clareira aberta na floresta. Expulso
das terras declaradas indígenas por força de um decreto presidencial e sem ter nenhum fantasma nem PC para depositar
cheques em suas contas, no Brasil ou no exterior, o garimpeiro
se viu forçado a buscar outros caminhos e foi garimpar na
região do rio Maú. Para lá foi levando a sua esperança de
sobrevivência, a sua capacidade de lutar e produzir, e a sua
boroca vazia, carregada por mãos calejadas.
Mas agora novamente se avolumam as pressões para a
interdição de toda a região nordeste do Estado de Roraima,
mediante a emenda da Maloca da Raposa com as demais
reservas indígenas daquela região. Com isso, a Funai, com
o mesmo argumento usado na área yanomami, expulsa os
garimpeiros da região do rio Maú, trazendo prejuízos incalculáveis a todos'os que lá instalaram seus equipamentos de trabalho e que agora não têm sequer o direito de retirá-los de
lá. Com essa medida determinada pela Funai, interdita-se
mais urna vasta área na fronteira do Brasil, que fica com
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outro quisto racial encravado no Estado de Roraima e uma
porta escancarada em uma região contestada entre a Venezuela e a Guiana.
Naquela região, em que o interesse é de índios que falam
inglês, porque muitos vieram da Guiana Inglesa, brasileiros
estão sendo expulsos para a criação de uma imensa reserva
indígena, em plena área da fronteira. É preciso criarmos em
Roraima uma reserva garimpeira ou, pelo menos, uma reserva
de brancos, no meio de tanta reserva indígena!
Por essa razão, quero apelar para que o ilustre Ministro
da Justiça permita aos garimpeiros uma retirada pacífica da
região, já que os índios, estimulados pela época eleitoreira
que vivemos, agem com total desenvoltura, invadindo as fazendas, matando o gado e criando conflitos armados contra
os garimpeiros que trabalham na área. Ou as autoridades
públicas tornam providências para evitar um choque armado,
ou haverá mais uma vez no Estado de Roraima um banho
de sangue, envol~endo índios, fazendeiros e garimpeiros desesperados e famintos na região do rio Maú, para onde levaram
seus equipamentos de trabalho e de onde agora não conseguem retirar t,ais equipamentos, depois de serem expulsos
a pedido da Funai.
O SR. IVO MAINARDI (PMDB -·RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o resultado da última safra agrícola do Rio Grande do Sul
proporcionou um crescimt::nto de 30,2% no faturamento global das empresas do setor.
Este é o resultado do levantamento realizado, conjuntamente pelo Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas
e pela Fundação de Economia e Estatística. Isto, na comparação com os dados do ano passado, representa um crescimento significativo. Mas vale destacar que 1991 foi um ano
atípico; onde nosso desempenho agrícola foi mínimo em função dos desacertos do Governo Federal.
Na safra 1990/91, a colheita foi de 10 milhões de toneladas
e, na atual, elevou-se para 15,7 milhões de toneladas. Este
crescimento, muito bem detectado pelo levantamento da FEE
e do SIMERS, possibilitou que o Rio Grande, que tem sua
economia embasada em grande parte no setor primário, apresentasse sinais de revitalização em relação ao nosso anterior.
Porém, na comparação com o ano de 1988, os dados
revelam que o desempenho do setor de máquinas agrícolas
apresenta um decréscimo considerável, ou seja, um declínio
de 51;7%, trabalhando com uma OCioi3idade ao redor de 50%
em fu:qção de sua capacidade instalapa.
Refiro-me a esses dados porque eles proporcionam condições de refletirmos sobre a economia gaúcha como um todo.
Ainda estamos mergulhados na grande crise nacional, que
traz seus reflexos inevitavelmente para o nosso Estado. Esta
recuperação parcial de nossa economia, em decorrência da
boa safra agrícola, não é suficiente para amenizar o desemprego que atinge enormes segmentos de nossa população,
mas por si s6 atesta que, apostando no desenvolvimento, na
retomada das atividades produtivas é que encontraremos saídas para a crise. E esta é a proposta básica do PMDB: "o
retorno do desenvolvimento para vencer a crise".
O SR. RENATO JOHNSSON (Bloco - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
há cerca de dois meses, fizemos pronunciamento desta tribuna,
alertando para o excesso de laqueduras como método contraceptivo, realizadas em nosso País, onde 40% das mulheres
em idade reprodutiva foram esterelizadas.
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Relatamos naquele dia a técnica cirúrgica revolucionária,
inédita no mundo, desenvolvida pelo médico paranaense Karam Abou Saab, Professor de Reprodução Humana da Universidade Federal do Paraná, que reverte a laqueadura tubária
através da videolaparoscopia, restaurando a fertilidade das
mulheres em cirurgia simplificada de recuperação pós-operatória, muito mais rápida e economicamente mais viável.
Com especial atenção, assistimos, na última sexta-feira,
ao programa "Globo Repórter" , que denuncia o elevado índice de laqueaduras no Brasil: em algumas regiões, até 70%
de mulheres foram submetidas à esterilização cirúrgica, alta
freqüência de laqueaduras realizadas sem critério científico,
falta de esclarecimento às mulheres sobre o risco de irreversibilirlade do método e até mesmo laqueaduras realizadas sem
I) próprio consentimento das mulheres, fatores estes responsáveis pela existência de milhares de mulheres arrependidas
de se terem submetido à esterilização.
Com satisfação, vimos este conceituado programa de televisão finalizar, apresentando o Dr. Karam com sua nova técnica e seus resultados, renovando as esperanças das pacientt:s
que desejam reverter seu quadro de esterilidade.
Consciente da importância social dessa cirurgia, que foi
comprovada pelo grande afluxo de paciente de todo o Brasil,
o Dr. Karam está empenhado em difundir o método para
a classe médica, o que o levou a apres(~ntá-Io no 19 Congresso
Brasileiro de Cirurgia Laparoscópica em São Paulo, onde,
na presença das maiores autoridades do mundo em cirurgia
videolaparoscópica foi agraciado com o Prêmio Raoul Palmer,
referente ao melhor trabalho, como reconhecimento da classe
médica.
Preocupados com a utilização abusiva de laqueaduras tubárias como método contraceptivo nas mulheres brasileiras,
voltamos a solicitar às autoridades governamentais responsáveis pela área de saúde especial atenção no intuito de reverter este quadro.
O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
no momento em que esta Casa começa a varrer do Planalto
a imoralidade, é mais do que apropriado abordar uma das
maiores formas de imoralidades que afligem a Nação brasileira.
Trata-se de pornografia na televisão.
Não é de hoje que venho denunciando essa vergonha.
A imprensa, principalmente o Jornal do Brasil, vem
monstrando, através de seus competentes editoriais, o descalabro do baixo nível moral da programação de-nossas estações
de TV.
Agora, a voz que se levanta é do admirável pastor Dom
Eugênio Salles. Em candente artigo publicado no O Globo,
de 22 de agosto 1992, o Arcebispo do Rio de Janeiro desnuda
com simplicidad.e e crueza a situação dessa desgraça.
As conclusões de S. Em~ são muito importantes; vou
enumerá-las:
19)
vem crescendo a imoralidade na televisão, limites
aparentemente intransponíveis são ultrapassados a cada mês;
29) o horário infantil não é respeitado, muito pelo contrário; na novela da Rede Globo das 19 horas, "As Perigosas
Peruas", a fornicação do vídeo é lugar-comum, gerando um
profundo mal-estar nos lares;
39) há indicadores emergentes de insatisfação popular,
acenando para um basta a essa degenerescência;
4~) existe uma clara competição para ver quem mais
difunde a pornografia;
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5") o fenômeno não é brasileiro, vem de fora, mas aqui
encontrou campo fértil para propagação;
6") causam dano à sociedade civil e religiosa a exaltação
do sexo, a glorificação da pseudofamília, a destruição de valores morais, que são alicerces inclusive de atividades políticas;
7~) a influência da TV no comportamento das pessoas
carentes de sentimento crítico ou destituídas de lastro cultural
que as proteja das investidas maléficas é muito grande;
89 ) a Igreja, através daAetatis Novae e da Encíclica Redemptoris Missio, do Papa João Paulo lI, reconhece a influência da televisão;
99 ) há necessidade da rejeição dos maus programas através da simples transferência de canal, diminuindo o mOPE,
único parâmetro válido para as direções das estações;
10) somente a educação moral e a força da lei poderão
levantar barreiras à ação dos demolidores da famI1ia e da
sociedade. Ressalto a força da lei que está bem ao alcance
de nossas mãos.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, mais do que nunca
devemos reconhecer a necessidade de se fortificar os critérios
éticos e orientar a consciência de produtores e usuários de
TV.
Agora, que estamos botando pra fora um Presidente imoral, é chegada a hora de construírmos o edifício de formação
moral, onde haja coragem de negar à cidadania o direito
a tudo que é pornografia e violência.
Nós somos os construtores das leis: mãos à obra. Do
jeito que está na Constituição é que não pode ficar. Estou
preparando emenda constitucional referente à matéria. Peço
desde já a aprovação de V. Ex"'
Os ventos estão a favor. Vamos navegar.

O SR. FERNANDO FREIRE (Bloco - RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados,
a situação da rede pública estadual de hospitais do meu Estado, assim como o Hospital Universitário Onofre Lopes, merece uma reflexão criteriosa e precisa.
Nos últimos anos, temos observado um decréscimo acentuado nos investimentos na área de saúde no Brasil, em particular no meu Estado, o Rio Grande do Norte. É lamentável
constatar, através da mídia, exemplos indiscutíveis que comprovam o sucateamento da rede pública de hospitais do nosso
País. Para exemplificar, gostaria de citar as dificuldades porque passa a FUHGEL, entidade que no meu Estado gera
18 unidades espalhadas por todo o Rio Grande do Norte.
Essa fundação tem como fonte de recursos os repasses feitos
através do AIH e SIA/SUS, que cobrem apenas 40% das
despesas globais da entidade. Por outro lado, o Governo do
Estado entra pagando a folha funcional da Fundação.
Como podemos perceber, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, fica difícil para um dirigente executar uma tarefa séria
e competente, como deve ser o cuidado com a saúde e bemestar da população. No Nordeste, em particular no Rio Grande do Norte, isso se torna mais extenuante, devido às particularidades decorrentes do estado nutricional e das condições sócio-econômicas de uma população que vive num clima semi-árido, sem uma infra-estrutura de saneamento básico, que atenda às condições mínimas exigidas pela OMS.
A cólera, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, penetrou
em nosso País pela fronteira com o Peru e gradativamente
se vem distribuindo pelos Estados carentes de infra-estrutura
de saneamento básico. Para combatê-la, não é necessário apenas investimentos em remédios e campanhas publicitárias mos-
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trando hábitos comuns de higiene. Precisamos, sim, dirigir
nossa atenção e nosso esforço para prover aquela região do
nosso País, penalizada pela escassez de investimentos nos vários setores da economia e extremamente carente de infra-estrutura de saneamento básico.
É por isso, Sr. Presidente, St4S e Srs. Deputados, que
o Presidente da FUHGEL, atento à realidade e à política
de saúde do Governador José Agripino Maia, acaba de solicitar a esta Casa a inclusão, no Orçamento da União de 1993,
daquela instituição de saúde. Através de um gerenciamento
criterioso dos recursos a serem alocados para aquele órgão,
poderemos atenuar o sofrimento de uma população que busca
as mínimas condições para livre acesso à saúde, preceito defendido por todos nós, quando da elaboração da nossa Constituição.

o SR. NEUTO DE CONTO (PMDB - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St4S e Srs. Deputados,
o Congresso Nacional tem a oportunidade de definir e perpetuar o caminho que queremos para o Brasil: ou avançamos
e consolidamos a democracia, as instituições públicas e a justiça como meios eficazes de promovermos a justiça social, ou
jogamos a última pá de terra na credibilidade que a Nação
brasileira tem para com o papel dos agentes que operam o
Estado. Preferimo-nos aqui à decisão sobre o impechment
do Presidente Collor e às denúncias de corrupção que jogam
o atual Governo Federal num mar de lama e de corrupção
que assusta e indigna o povo brasileiro.
Neste sentido, é com satisfação e, ao mesmo tempo, com
apreensão em relação ao futuro do País que ocupamos esta
tribuna para falarmos em nome do povo catarinense, mais
especificamente em nome do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - da cidade de Piratuba, oeste
do Estado, nesta oportunidade representado pelos Srs. Eduardo Müller, Prefeito Municipal e Elídio Riffel, candidato a
Prefeito.
Conduzindo o processo de averiguação das denúncias
contra o Sr. Paulo César Farias, encontramos um catarinense,
um piratubense, o Senador Amir Lando, do PMDB de Rondônia, que, com extrema perserverança, grande apego e muitas
horas de trabalho, costurou um emaranhado de informações
de denúncias que levam, sem dúvida alguma, à responsabilidade penal do Sr. Paulo César Cavalcanti Farias e de uma
série de pessoas ligadas aos seus negócios.
Não temos dúvida também das responsabilidades do Sr.
Fernando Collor com esta corrupção desenfreada que se instalou em seu Governo. Reconhecemos sua incapacidade total
de governar o Brasil.
Sr. Presidente, o Senador Amir Lando está de parabéns
pelo seu espírito íntegro, por sua lealdade, por seu sentimento
pátrio. Está de parabéns também o povo, a gente de Piratuba,
terra mãe de cidadão tão ilustre.
A cidadania pressupõe o exercício da própria cidadania.
O Senador Amir Lando exercitou, em nome de todos os brasileiros, essa cidadania. Piratuba, por isso, se orgulha de ser
o berço do Senador Amir Lando.
Ademais, lembramos aos Srs. Parlamentares que chegou
o momento de respondermos aos anseios e à confiança em
nós depositados. O povo quer o afastamento do Presidente
Collor, as evidências proclamam o afastamento do Presidente
Collor e as provas condicionam e obrigam o seu afastamento.
Aqui fazemos um apelo para que este momento seja um
marco em nossa História, um divisor de águas. As instituoções
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podem e vão sair desta crise mais fortes. O Brasil vai sair
melhor, o povo vai sentir-se aliviado e orgulhoso de sua Nação,
se os ,culpados forem punidos exemplarmente.
E o que damamos,no momento em que rendemos nossas
homenagens li pessoa do catarinense Amir Lando e ao trabalho por ele desenvolvido.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. DIOGO NOMURA (PL - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, a Nação
ouviu ontem a leitura do relatório da CPI realizado pelo Senador Ainir Lando. Ao final, emocionado, S. Ex~ citou Getúlio
Vargas, que, com o sacrifício da sua própria vida, mas defendendo a sua dignidade de supremo mandatário do País. ingressou na História, deixando para a posteridade um exemplo
e um nome.
Dirijo-me, neste instante, desta tribuna, aos milhares e
milhares de amigos e companheiros que, sufragando o meu
nome, me conduziram a esta Casa. Eu havia declarado a
eles que minha posição, como Parlamentar-com a responsabilidade de ser um dos representantes da bancada paulista,
e, enfim, de nosso povo - seria definida logo ao término
dos trabalhos da Comissão Parlametar de Inquérito. após a
leitura do relatório. Cabe-me declarar, então, que votarei
pela admissibilidade do impeachment do Presidente da República, bem como pela sua aprovação, com tristeza e profundo
pesar pela situação a que chegamos. Este Brasil, com imensas
potencialidades materiais e físicas, não merecia o que está
acontendo. Os eleitores que deram ao Presidente Collor uma
verdadeira consagração nas urnas - 35 milhões r.Ie votos,
fato inédito nos Anais políticos brasileiros - estão frustrados.
Chegamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ii. encruzilhada da História. Cumpre-nos, mais uma vez, com o pensamento voltado para as nossas famílias, para o Brasil de ontem,
de hoje e de amanhã, ao recordar as lutas e os fatos gloriosos
da nossa História, assumir com decisão uma posição firme,
para que nunca mais se repitam esses fatos vergpnhosos, para
que doravante o Brasil, passado a limpo, imprim~ na política
- e digo política no sentido amplo da palavra - um dos
mais nobres exercícios da cidadania, definitivamente. o comportamentoético como uma constante.
Convém destacar que i:> Congresso Nacional, com os trabalhos realizados pela CPI, resgatou mais uma vez o seu lugar
de condutor do desenvolvimento nacional, defen~endo o rest!lbelecimento da verdade doa a quem doer, para proporcionar
ao Brasil um novo período de intenso trabalho, que é o que
n?sso .povo deseja. Torna-se, pois, imperiosa a necessidade
de expulsar os vendilhões do templo de uma vez por todas.
O SR. JOSÉ EGYDIO (Bloco - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o norte
do Estado do Rio de Janeiro, região que se vem caracterizando
por ser uma das mais pobres na produção pecuária de todo
o País, vive momentos de inquietação e de insegurança, uma
vez que quadrilhas especializadas no roubo de gado estão
estabelecendo naquelas paragens, sem que encontrem qualquer ação co-atora por parte das autoridades policiais.
Propriedades há, Sr. Presidente, que têm sido vítimas
permanentes de assaltos. Rouba-se o gado com a maior facilidade. A Polícia, ao que parece, mantém-se distante dos fatos,
sem nada fazer de concreto, de modo que a impunidade estimula a prática do crime que fere o patrimônio dos produtores.
Recebo, Sr~ e Srs. Deputados, informações de que por
nove vezes seguidas o produtor Amaro Namitala teve sua
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fazenda assalatada. Conheço pessoalmente o proprietário e
sua propriedade e sei tratar-se de um esforçado produtor,
que não pode estar à mercê de meliantes, sem que receba
proteção e amparo para si e para seu patrimônio.
Outras fazendas sofrem os mesmos atentados. Nada se
faz para coibir tais feitos. Parece-me, Sr. Presidente, que há
um concluio entre a polícia do Estado e a marginália, fato
que precisa ser esclarecido, a fim de que as propriedades
rurais voltem a ter tranqüilidade e para que proprietários
e produtores trabalhem em paz, sem que sintam a necessidade
de fazer justiça com as próprias mãos, sem que se sintam
impelidos a organizar forças policiais paralelas, que lhes protejam os bens e a vida.
A insegurança nas regiões rurais do Estado do Rio de
Janeiro vem assumindo as mesmas proporções escandalosas
do fenômeno nas cidades. Há uma omissão flagrante do Governo do Estado nesse setor. Há uma inércia total, o que
nos leva a afirmar que o Estado do Rio de Janeiro é hoje
um Estado despoliciado, sem qualquer ensaio de segurança
e de proteção para a sociedade.
Creio, Sr. Presidente, que, se mantido este estado de
coisas, há de se requerer a intervenção federal no Estado
do Rio de Janeiro, para que a população da cidade e do
campo tenha tranqüilidade e possa viver segura.
Estou apelando ao Governador para que veja a situação
do norte e do nordeste do Estado do Rio de Janeiro, no'
sentido de se prevenir contra a continuidade de assaltos às
propriedades rurais, pois, se tal não for feito, voltaremos a
esta tribuna para denunciar o fato, requerendo da Polícia
Federal as providências que forem omitidas pelo Governo
Federal.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados.
O SR. COSTA FERREIRA (PTR - MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados,
o motivo que me traz hoje a esta tribuna é da maior importância para a economia do Maranhão, Estado que represento.
Não é segredo para ninguém as carências de toda a sorte,
não apenas do Maranhão, mas de todo o Nordeste brasileiro.
Com raras exceções, a economia nordestina assenta-se ainda
hoje em bases que poderíamos classificar de primitivas. Sua
produção, de característica predominantemente artesanal, ressente-se da fa~ta de tecnologia e de recursos humanos qualificados, e as indústrias que lá se implantam vêm, muitas vezes,
preencher o espaço dos trabalhadores braçais, que vão aumentando sempre a massa dos desempregados, dos famintos e
dos miseráveis.
Estou aqui a pleitear a implantação de uma escola de
pesca em São Luís do Maranhão.
A idéia, que, a princípio poderá parecer estranha, não
é nova no exterior, muito menos no Brasil. Há vários institutos
no País, dentro da área de Biologia, de Agronomia ou de
Oceanografia, que têm em seus currículos disciplinas que estudam a atividade pesqueira, quer em seu aspecto tecnológico,
quer em seu aspecto econômico.
As águas marítimas do Maranhão são riquíssimas em pescado de toda espécie, mas essa riqueza permanece subaproveitada, não gerando para o Estado os benefícios esperados.
Como já afirmei, a pesca se faz de maneira artesanal,
sem os devidos cuidados ecológicos que preservem as espécies,
sem critérios científicos que permitam uma produção maior,
perdendo-se, inclusive, grande parte do pescado por falta de
transporte ou de acondicionamento adequado. Isso para não
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falar -em empresas que praticam a pesca predatória ou exploram, comprando a preços aviltados, o produto do trabalho
dos pescadores.
Uma escola como a que proponho - que poderia, inicialmente, abranger o 2Q grau e, posteriormente, o nível superior
- seria um extraordinário instrumento para desenvolver a
atividade pesqueira no Maranhão, tornando-a fonte de recursos, de emprego e de produção de alimentos para todo o
País.
Algurp.as experiências como esta têm traz}do enormes
benefícios para a região onde aconteceram. E o caso dos
recursos de Biologia de Água Doce e de Pesca Interior, no
Amazonas, e de Engenharia de Pesca, em Santa Catarina,
cursos que cobrem hoje até o nível de pós-graduação. Nesses
cursos, formam-se recursos humanos qualificados para fazer
da pesca uma atividade tecnológica e ecologicamente avançada, bem como para transformar o produto do trabalho num
empreendimento economicamente rentável.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, se o Brasil estiver
seriamente preocupado em modernizar-se, se pensar realmente em desenvolver um programa de qualidade e de competitividade, então é certo que o pleito que aqui defendo se encaixa
perfeitamente nesse cenário. E deveriam acontecer várias iniciativas, não apenas esta, em todo o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. RUBEN BENTO (Bloco - RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra' e Srs. Deputados,
registro o meu aplauso ao Governo pela decisão de estender
a todos os aposentados da Previdência Social o benefício concedido a alguns pela Justiça, que lhes reconheceu o direito
ao aumento de 147%, antes negado administrativamente.
Foi um passo conciliador, que bem demonstra o espírito
de retidão com que atua o Governo, sobretudo quando se
queda diante de decisões da Justiça, não se restringindo aos
favores que deveriam ser deferidos apenas aos que intentaram
e percorreram os caminhos do Judiciário.
Creio, Sr. Presidente, que este procedimento do Presidente da República e do Ministro da Previdência Social deveria ser adotado como uma espécie de norma, de jurisprudência
administrativa, estendendo-se sempre a todos de um mesmo
segmento as decisões judiciais que beneficiassem apenas alguns.
Assim digo porque, no segmento dos servidores públicos,
tal uniformidade não se cumpre. Há disparidades em vencimentos e em situações funcionais, porque uns foram beneficiados com sentenças favoráveis da Justiça; outros ou não
as tiveram, ou não recorreram ao Judiciário, arcando com
prejuízos que o Governo não supre, nem corrige.
Serve de referencial, neste sentido, a URP, que a Justiça
concedeu a alguns servidores, mas que o Poder Executivo
não estendeu a todos. Assim, há dois pesos e duas medidas,
ignorando-se o princípio da isonomia, não observado nas hipóteses da URP e de outros procedimentos judiciais já julgados.
Quero dirigir-me, então, ao Sr. Ministro do Trabalho
~ da Administração, solicitando de S. Ex' que gerencie as
medidas que visem uniformizar os procedimentos do Governo
na aplicabilidade das decisões judiciais, de modo que se evitem
disparidades e se aplique a sentença beneficiando a todos
os diretamente interessados ou envolvidos na decisão judicial.
Que se adote o mesmo procedimento ora encontrado
para os aposentados com referência aos servidores públicos,
não resistindo o Governo ao pagamento de direitos, entre
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os quais ressalto o da URP, que muitos servidores já vêem
presentes em se;Js contracheques.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Deputados.
O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Pronuncia o seguint: di~curso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o relatóno fmal da CPI chegou o País. Todas as conclusões apontam
para um único fato: desde que o Sr. Fernando Collor de
Mello ascendeu à Presidência, o Estado, foi assaltado por
uma verdadeira quadrilha. Para estupor da Nação, esta quadrilha, comandada por PC Farias, agiu com o conhecimento
e o c<;?nsentimento do Presidente da República.
. E i~dubi!á:,el que todos aqueles que se locupletaram com
o dmheIro facll, arrecadado pelo esquema PC Farias, são
comparsas nos delitos cometidos.
O relatório da CPI é de uma eloqüência fulminante, ao
estabelecer a estreita associação entre as ações criminosas
do Sr. Paulo César Farias e o Sr. Presidente da República.
A CPI derrotou os incrédulos e os cínicos. O primeiro
grupo, formado por pessoas de bem, que já não acreditam
na eficácia das instituições, tem agora uma forte razão para
voltar a acreditar. Os cínicos são aqueles que conhecem os
podres do poder, mas jamais imaginaram que a CPI teria
condições políticas de revelá-los à Nação.
O co?rdenador político do Governo, Ministro Jorge Bornhausen, mscreve-se entre os cínicos. Ele deveria ter a hombridade de se desculpar perante à Nação: S. Ex' desdenhou
a CPI criada para apurar as denúncias contra PC Farias, afirmando que não daria em nada.
Os fatos aí estão, documentados e comprovados.
O Governo busca uma tábua de salvação. Já tentou uma
saída com a farsa do empréstimo no Uruguai. Ninguém se
surpreenda com nova farsa. Este governo farsante ainda não
esgotou o arsenal de truques. Vai tentar até o fim manipular
a opinião pública.
Mas a população já tomou partido. Assumiu a defesa
da CPI, criando confições políticas para que o resultado final
não decepcionasse, como não decepcionou .
. Agora, a população sai às ruas para exigir o impeachment.
HOJe pela manhã milhares de estudantes saíram às ruas em
Curitiba, num fervor cNico de fazer vibrar o mais cético ~ida
dão. Este movimento de esperança avança em todo o País
sacudindo as estruturas que sustentam a corrupção institucio:
nalizada.
,- Não é apenas o Governo Collor que vai a julgamento.
E todo um sistema de poder, sustentado pelas elites carcomidas e decrépitas deste País. O Governo Collor não é um
produto de geração espontânea; ele é fruto dileto dessas elites.
Precisamos garantir, a qualquer preço, a unidade das
forças políticas responsáveis, que desejam virar esta página
que envergonha a Nação.
Estamos diante de uma chance histórica ímpar: podemos
começar a escrever a história de um país que chegou ao fundo
do poço, mas encontrou reservas morais e éticas no seu povo
para se reerguer.
O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG. Pronuncia
o ~eguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Deputados,
o Impasse político a que o País está entregue, em face das
investigações de tráfico de influência, de corrupção, de malversação do dinheiro público e outros desvios de conduta nos
escalões superiores do Palácio do Planalto, preocupa não só
pelo desgaste e pela falta de credibilidade a que está entregue

Agosto de 1992

o Presidente Fernando Collor, bem como peio risco à estabilidade das instituições democráticas. Compromete até mesmo
o trabalho que vem sendo feito para reduzir o índice da carestia
e da miséria a que estão entregues milhões de crianças em
todo o País.
. Enqu~nto se joga em manobras políticas para tentar impedIr a tramitação do processo de impeachment no Congresso
Nacional, o Presidente Fernando Collor vai derrubando paulatinamente itens que até há pouco tempo estavam na planilha
do seu projeto de Governo. Alardeado em discursos, delineado em planos de metas, o problema da infância brasileira
vai aos poucos sendo deslocado das prioridades governamentais .
Duas decisões infelizes do Governo Federal, Srs. Deputados, trazem-me a esta tribuna, em nome de todos aqueles
~ue reclamam um tratamento digno para nossas crianças, princ~palmente aquelas desassistidas e miseráveis. O contingenCIamento orçamentário imposto pelo Presidente Fernando Collor ao Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência e
o corte brutal de 1 trilhão de cruzeiros nos recursos destinados
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar comprometem
toda a política voltada para os menores carentes no Brasil.
Fic~ difícil entender tão absurdas medidas, quando se
remaneJam recursos de uma área que está umbilicalmente
ligada ao futuro deste País. Ainda mais espantoso é ver que,
apesar do alerta de entidades de direitos da criança em âmbito
mundial e da própria Anistia Internacional, o Governo do
Presidente Collor demonstra total desprestígio à causa da infância no País.
A missão do Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência, Srs. Deputados, de coordenar a política de proteção
especial e a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, sofreu um duro golpe.
Desrespeitando decisão desta Casa, o Governo decretou
em março deste ano, um corte de 35% no orçamento d~
CBIA. O Decreto nº 475, de 13 de março de 1992, de autoria
do Sr. Presidente da República, reduziu de 442 para 272 bilhões, os recursos necessários para dar assistência à criança
carente.
Já comprometido por esta decisão governamental, o programa CBIA foi novamente atropelado pelo Governo Federal,
através do Decreto nº 587, de 30 de junho de 1992, que reduziu
os recursos disponíveis em mais 102 bilhões de cruzeiros, perfazendo um corte de 60% sobre os valores aprovados pelo Congresso Nacional.
Não se pode admitir que o corte no volume de verbas
federais venha minar justamente as bases de uma política
para a criança brasileira, duramente negociada pelas entidades
que têm compromisso com a questão social. O Presidente
Collor afronta não só esta Casa, Srs. Deputados, mas toda
a so~iedade, ~ue clama por um desfecho no grave quadro
de cnse que atmge nossas crianças.
O corte de verbas do CBIA trará graves conseqüências
para as atividh.jes em desenvolvimento em todo o País, através
do Ministério da Ação Social. A drástica redução nos valores
vai deixar desassistidas nada menos que 300 mil crianças carentes, que terão de ser desligadas dos programas já em andamento, Além disto, vai retardar a implantação e implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive
no que diz respeito à criação de conselhos estaduais, municipais c tutelares.
Corno conseqüênia imediata, Srs. Deputados, a decisão
governamental afeta o atendimento de enorme contigente de
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crianças de rua, incentivando a deliqüência e o extermínio
de menores, já denunciado nos fóruns internacionais de proteção à infância. Reduz drasticamente a capacidade do CBIA
para aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos e vestuário para as crianças das unidades de atendimento, Hospital
da Criança e do Adolescente, Unidades Profissionalizantes
e Escolas Agrícolas. Centenas de convênios já assinados junto
a Governos Estaduais e Municipais serão inviabilizados com
a medida governamental, atrasando ainda mais a implantação
do Estatuto da Criança e do Adolescente. O mesmo acontece
com os convênios que deveriam ser assinados com a CNBB,
em âmbito nacional, nos próximos meses.
Tão grave quanto o corte no orçamento do Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência é a redução dos recursos
destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar,
que atende a nada mais, nada meno~ que 30 milhões de crianças das escolas de 19 grau do País. Reduzindo de 1,7 trilhão
de cruzeiros para 650 bilhões o orçamento do programa, o
Governo contribui para gerar um grave problema social, com
reflexos até mesmo na mortalidade infantil no Brasil.
É insustentável para um País que convive com tantas
mazelas sociais assistir a remanejamentos de recursos à luz
de decisões de gabinetes, sem se reconhecer as conseqüências
de tais medidas sobre a grande massa da população. A merenda escolar é, em muitos casos, fonte de alimentação de milhões
de crianças, principalmente nos Estados mais pobres e DOS
bolsões de pobreza dos grandes centros urbanos. Desconhecer
tal realidade é demonstrar insensibilidade com a miséria, a
pobreza e a fome.
O argumento com que o Governo procura justificar o
corte - qual seja a redução do recolhimento do Finsocial
em face de pendências judiciais - não é suficiente para entemder a atitude. Se tem compromisso com a sociedade, o Presidente Fernando Collor deveria buscar em outros cofres a fonte
para abastecer de alimentos as cantinas escolares. Nunca limitar-se ao enxugamento puro e simples. Isto demonstra irresponsabilidade com a causa da criança e incompetência com
um problema tão grave.
As conseqüências deste ato já repercutem nas escolas
de todo o País. Nos Municípios com melhor estrutura econômica, Prefeitos estão sendo obrigados a cobrir o déficit provocado pelo Governo Federal, pressionados que são pela sociedade. Mas e aqueles situados em regiões carentes como o
Nordeste? Assistem no dia a dia à evasão escolar, pois na
maioria dos casos, a criança tem na escola um frágil suporte
para sua alimentação.
Não se constrói 1.!m País contribuindo para aumentar a
mortalidade infantil. E inadmissível que acordos econômicos
não levem em conta a situação desses milhões de crianças.
É um preço muito alto a ser pago para atingir o controle
da economia. Miséria e fome não devem ser antídotos no
combate à iriflação.
O que esta Casa precisa exigir do Presidente Fernando
Collor, prezados colegas, é que, pelo menos seja coerente
com a Constituição e com as próprias diretrizes que assumiu
na sua política de Governo. A sociedade exige, de maneira
inarredável e dramática, a necessária revisão deste quadro,
sob pena de assistirmos sucumbir todas as tentativas de dar
dignidade às crianças desassistidas deste País.

o SR. JURANDYR PAIXÃO (PMDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SJ45 e Srs. Deputados,
na questão do petróleo no Brasil, convivem vários fatores,
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como o monopólio da produção, assegurado à Petrobrás por
força de imperativo constitucional, o oligopólio da distribuição, eis que apenas seis grandes empresas dominam 98% do
mercado, e 25 mil pequenos e médios empresários nacionais
que exercem as vendas a varejo.
Mais um fator agora, nessa complicada equação, poderá
ser adicionado pelo Governo: a liberação dos preços que,
à primeira vista, poderá criar a ilusão de beneficiar o consumidor - o que, a nosso ver, não ocorrerá.
Em verdade, a liberação dos preços atende somente aos
interesses inconfessdveis do setor oligopolizado - ou seja,
as empresas distriblli.doras - que, seguramente, terão amplas
condições de ampliar o seu domínio, estendendo seus tentáculos sobre os 25 mil empresários do varejo, cartelizando
os preços e os procedimentos.
Sobre a matéria recebemos denúncia da presidência do
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo
de São Paulo, onde se assevera que a liberação dos preços
transformará os empresários brasileiros que operam nas vendas a varejo em meros consignatários, liqüidando-se também
a categoria profissional dos frentistas, eis que o proprietário
do veículo utilizará o sistema denominado self-service.
É previsto ainda que, devido à cartelização, o preço de
venda dos combustíveis deverá ser majorado a níveis superiores aos atuais, o que aumentará substancialmente a margem
de lucro das empresas distribuidoras.
Vê-se, por conseguinte, que o consumidor, na realidade,
não usufruirá dos benefícios decorrentes da liberação dos preços, pois inexistirá concorrência, deixando ainda de contar
com os serviços que sempre foram prestados pelos postos
de revenda.
Os empresários do setor de varejo tenderão a desaparecer
devido às pressões insuportáveis das distribuidoras, e a categoria dos frentistas não terá condições de sobrevivência.
Toda essa situação está, portanto, a exigir que o Governo
- particularmente o Ministério de Minas e Energia e o Derartamento Nacional de Combustíveis - reexamine a matéria,
a fim de que sejam detectadas todas as conseqüências nocivas
que poderão advir da liberação dos preços.
Nesse sentido, dirigimos nosso apelo ao Governo Federal,
para que o consumidor, os donos de postos de revenda e
os frentistas não sejam prejudicados e beneficiadas sejam apenas as distribuidoras oligopolizadas.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PAULO DUARTE (Bloco - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
passa a Nação brasileira por um momento de verdadeira comoção, quando a CPI do caso PC Farias arrola uma série de
evidências que comprometem a moralidade pública e desrespeitam o caráter ilibado da nossa população.
Os fatos mostram o envolvimento de uma série de pessoas
ligadas ao Presidente da República, em ações que vão desde
o tráfico de influência junto ao Governo Federal até o desvio
de inimagináveis quantias do dinheiro público para as contas
de cidadãos imbuídos do propósito de manchar a imagem
da Nação e do povo brasileiro.
Aponta a CPI que até mesmo o Sr. Presidente da República, homem que se vangloriou, do respaldo de mais de 35
milhões de votos, traiu a confiança daqueles que, esperançosos, lhe confiaram o comando do País.
O momento, prezados companheiros, deve ser de absoluta tranqüilidade e de retomada de consciência cívica. As
instituições não podem ser abaladas; a economia nacional
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precisa manter-se estável, e a nossa Constituição tem que
ser respeitada.
O ineditismo desta situação política não nos deve dispersar. Chegou o momento de mostrarmos ao povo brasileiro
quem somos, a que viemos, e por que honramos a confiança
que em nós depositou a imensa maioria dessa gente sofrida
e lutadora, que hoje se envergonha da classe política, por
causa da ação de meliantes da mais baixa qualidade, que
subes'imam nossa inteligência.
Tenho procurado acompanhar com absoluta coerência
as posições partidárias que buscam o bom senso e a normalidade democrática. Mas, diante dos fatos e da solerte trama
que se montou para desonrar, Nação e o povo brasileiro,
desejo ser dos primeiros a pronu leiar um sonoro não à corrupção e à desmoralização do Governo e do Estado.
Àqueles que ainda confundem a política com a moralidade, respondo com o meu desprezo e com o meu voto. Aos
meus conterrâneos de Lages, de Santa Catarina e do Brasil
faço questão de dizer que Paulo Duarte, acima de partidos
e acima de governos, é um cidadão brasileiro que não se
deixa vergar ou intimidar por pressões ou por arbitrariedades.
Comprovada a culpabilidade de quem quer que seja, agirei com serenidade, convicção e lealdade aos brasileiros, votando pelo impeachment.
Já é hora de tomarmos as rédeas da História.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDS - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"" e Srs. Deputados, em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro, foi iniciada a doutrinação evangélica
no Brasil, em língua portuguesa, pelos missionários Robert
Reid Kalley e sua esposa, Sarah Kalley. Representavam eles
as primeiras missões não católicas a se interessarem pela divulgação das Escrituras Sagradas em território nacional, usando
o idioma pátrio.
Até então, Sr. Presidente, o brasileiro e os que aqui
aportavan não tinham acesso à Bíblia, que lhes era negada
pela Igreja dominante, fato que hoje já não mais se verifica
em todo o mundo, uma vez que a Sé romana se tem preocupado em fazer chegar ao povo as Escrituras Sagradas em
sua inteireza.
Assim, a presença do casal Kalley representou um marco
histórico na educação religiosa, cristã e evangélica de nossa
gente, resultando do trabalho por ele realizado a implementação do que se convencionou chamar de missões protestantes,
hoje representadas pelas diversas denomin"çGcs não católicas,
que se preoC";pam com a evangelização ":os que residem no
Brasil.
As primeiras Igrej.::~ 'Pvangéi;"as instaladas no Brasil,
~ue somente usavam a língua pormguesa em suas prédicas
e liturgias, originaram-se daquela Escola Bíblica Dominical
iniciada por Kalley, em Petrópolis, naquele dia 19 de agosto
de 1855. São as Igrejas Evangélicas Congregacionais, hoje
reunidas na União das Igrejas Evangélicas Congregacionais
do Brasil, com sede na cidade do Rio de Janeiro e presença
em todos os Estados da Federação.
Decorridos 137 anos, o evangelismo se expandiu pelo
Brasil inteiro, numa ação realmente abençoada por Deus,
não se podendo negar o pioneirismo do casal Kalley, que
aqui veio depois do exercício de missões em terras de outras
colônias portuguesas, sabendo que Robert e Sarah eram escoceses de nascimento, ele formado em medicina, com grande
conhecimento em problemas de enfermidades tropicais.
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Tomou-se Rohert Reid Kalley um dos "'rincipais médicos
da Corte, no Rio de Janeiro, o que lhe ofereceu a possibilidade
da pregação do Evangelho, embora submetido, não raro, a
terríveis perseguições por parte de fanáticos, clérigos ou leigos
da Igreja Católica Apostólica Romana.
Entretanto, sua fidelidade à palavra, o senso vocacional
que possuía e o grande amor que demonstrava ter por aqueles
a quem dirigia o seu trabalho médico e evangelizante firmaram
os passos de quem sabia da necessidade de se implantar no
Brasil a semente do Evangelho, de modo a tomar popular
o seu conhecimento e a facilitar o acesso de todos às Escrituras
do Velho e do Novo Testamentos.
Registrando o fato de estarmos comemorando, em 19
de agosto, o início do trabalho evangélico em língua portuguesa em nosso País, faço-o, Sr. Presidente, homenageando
o pioneirismo de Kalley, hoje representado nas ações das
Igrejas Evangélicas Congregacionais, às quais transmito minha
saudação cristã, crendo poder fazê-lo em nome de todos os
membros desta Casa de leis.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, St4' e Srs.
Deputados.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"" e Srs. Deputados, abordaremos hoje tema da maior importância para
o setor agrícola nacional: o crédito fundiário.
Conforme sabemos, é um dos principais instrumentos
de c:omplementação de reestruturação fundiária no País, previsto em nossa Carta Magna (art. 50 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias), que assim determina:
"Lei agrícola a ser promulgada no prazo de um
ano disporá, nos termos da Constituição, sobre os objetivos e instrumentos de política agrícola, prioridade,
planejamento de safras, comercialização, abastecimento interno, mercado externo e instituição de crédito
fundiário. "
A matéria foi regulada no art. 81 do Estatuto da Terra.
Mais tarde, o Decreto-Lei n 9 1.179, de 6 de julho de 1971,
em seu art. 39 , alínea b, dispunha sobre "empréstimos fundiários a pequenos e médios produtores rurais, para aquisição
de terra própria ~11" vável ou ampliação de propriedades".
Mais recenteme'lte, ao votar a Lei n 9 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, que "Jispõe sobre a política agrícola", o Congresso
Nacional regulou a matéria nos arts. 53 e 55. O Presidente
da Repúblic~., entretanto, vetou os supracitados dispositivos.

O. crédito fundiário, Sr. Presidente, St4' e Srs. Deputados,
é um Importante mecanismo de política agrícola, porquanto
contribui palu: ampliação da oferta de alimento básico; absorção da mão-de-obra rural, que fica a mercê da oferta de emprego TIOS grandes empreendimentos agropecuários; llxação do
homem no meio rural, reduzindo os fluxos migratórios para
as cidades.
Funciona, assim, como poderoso instrumento de política
~grícola, uma vez que complementa a desapropriação por
mteresse social, para fins de reforma agrária, proporcionando
uma melhor reestruturação fundiária.
Não podemos aceitar que indivíduos com tantos conhecimentos e experiências no setor agrícola continuem migrando
para as cidades. Além disso, os conflitos de terras no Brasil
se têm multiplicado, com o aumento dos sem-terra e a conseqüente invasão de propriedades no meio rural.
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Assim, cremos que a implementação do crédito fundiário
por parte do Governo contribuirá sobremaneira para a solução
desses problemas, uma vez que proporcionará aos pequenos
e médios produtores acesso a uma pequena propriedade.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
não é demais informar desta tribuna sobre a grave situação
das populações sertanejas do meu Estado natal, Pernambuco,
que vem sofrendo há quatro meses com a seca, que dizimou
as plantações de feijão e milho e desestimulou os produtores
para o plantio da nova safra 1992/1993.
O Governo Federal, através da Sudene, ainda não tomou
as providências cabíveis de assistência que foram enumeradas
por mim na última semana, em pronunciamento do qual devem ter tomado conhecimento o eminente Ministro-Chefe
da Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência
da República, Dr. Ângelo Calmon de Sá, e o próprio Superintendente da Sudene, Dr. Elionaldo Magalhães. Essas providências não podem nem devem tardar, sob o risco de graves
danos aos rebanhos e à própria população, que, faminta, já
ameaça saquear feiras e mercados das cidades do sertão do
São Francisco, do sertão central, do sertão do Araripe e do
sertão do Pajeú. Espero que os nossos homens públicos não
queiram assistir, na região sertaneja, a um espetáculo como
o que ocorre hoje, aos olhos do mundo, na Somália.
O próprio Governo do Estado está sem condições financeiras de assistir, de imediato, aos produtores sertanejos, que,
de outra parte, ficaram inadimplentes com a Banca oficial
- o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste do Brasil fazendo-se necessária a imediata renegociação dos seus débitos
em operações do tipo stand by, que lhes assegurem novos
prazos e dinheiro novo para um possível plantio, se as chuvas
chegarem em dezembro e janeiro.
O Presidente da Cooperativa dos Produtores Agrícolas
de Cabrobó, Sr. Marcílio Cavalcanti, já manteve entendimentos com a Superintendência do BNB em Pernambuco
para conseguir a prorrogação desses débitos, por absoluta
falta de condições de parte dos mutuários de liquidarem seus
compromissos financeiros.
"No Vale do Moxotó - noticia o Diário de Pernambuco,
em sua edição de sábado último, dia 22 de agosto - os agricultores não plantam~ pois há exatos 120 dias não chove naquela
sub-região sertaneja, e os açudes secaram, tornandoimprovável uma segunda safra de feijão e milho."
O dinheiro não circula no comércio, porque não há produção. E já se registram casos de êxodo: populações inteiras
que vão buscar, no Sul do País, novas oportunidades de emprego e trabalho.
Urge, pois, que a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) e a Sudene se articulem com o Governo do Estado
de Pernambuco para a assistência àquelas populações; e o
BNB e o Banco do Brasil adotem medidas imediatas de prorrogação e reescalonamento dos débitos, além de um plano de
apoio financeiro que não frustre as expectativas do próprio
Governo Federal em relação à safra 1992/1993 no Nordeste
do Brasil.
Deixo aqui o meu apelo às autoridades da União, para
que sejam postos em prática os instrumentos de ação assistencial e de emergência na região sertaneja de Pernambuco e
também nos :gstados do Rio Grande do Norte, da Paraíba
e do Piauí, igualmente assolados pela seca nestes últimos meses.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
é insustentável a situação do Secretariado Parlamentar da
Câmara dos Deputados. A Mesa da Casa precisa adotar medidas legais urgentes para corrigir as injustiças que estão sendo
praticadas contra esses servidores. A eles se nega o direito
de serem tratados isonomicamente com os demais servidores
da mesma instituição, prejudicando-lhes o futuro e criando
uma expectativa adversa em relação aos dias vindouros.
Já são decorridos muitos anos, Sr. Presidente, sem que
nada se faça em favor da solução deste problema. Registram
os Anais desta Casa que, nos idos de 1975, se reclamava
"um estudo aprofundado a respeito da situação funcional do
Secretariado Parlamentar". O então Deputado Alceu Collares, hoje Governador do Estado do Rio Grande do Sul, pronunciava-se dizendo ainda:
"A impressão que temos é a de que a Casa das
Leis não pode, em hipótese nenhuma, desrespeitar as
leis que ela mesma elabora e acaba aprovando."
Mas nada se fez desde 1975, e hoje a situação do Secretariado Parlamentar é a mesma, para vergonha desta Casa das
Leis, que insiste em manter fora do Regime Único e sem
acesso à legislação trabalhista centenas de servidores que prestam serviços diuturnos à Câmara dos Deputados.
Gerou-se a figura de servidores comissionados, de ocupantes de cargos de confiança, para se justificar tal anomalia.
Em verdade, Sr. Presidente, o Secretariado Parlamentar constitui um quadro na Câmara dos Deputados, e seus integrantes
exercem funções típicas da atividade político-institucional do
Poder Legislativo, não caracterizadas as funções de direção
ou de assessoramento, que exigem a configuração da confiança
e permitem a demissão ad nutum.
Assim, Sr. Presidente, torna-se esdrúxulo e juridicamente
impróprio o Ofício Circular n g 2/92, do Primeiro Secretário
da Câmara dos Deputados, dirigido a todos os gabinetes parlamentares, afirmando que o integrante do Secretariado Parlamentar não tem direito à aposentadoria, nos termos da legislação vigente.
Desconheço, Sr~S e Srs. Deputados, que exista lei negando
direito à aposentadoria. Ao contrário, sabe-se de leis que
asseguram aquele direito. O ofício acima referido, para surpresa de todos, não se'reporta à legislação que lhe dá embasamento, o que caracteriza um lapso imperdoável na análise
de matéria que interessa de perto a milhares de fiéis e competentes servidores, que hoje se acham desamparados em relação
à Previdência, além de ser essa informação uma heresia jurídico-trabalhista.
Creio, Sr. Presidente, que é chegado o momento de não
mais se postergar a discussão deste assunto, sob pena de sermos todos considerados responsáveis por uma grande injustiça
que se comete contra os trabalhadores desta Casa, negando-se
os direitos à Previdência, à estabilidade, à aposentadoria e
à assistência decorrentes da contribuição previdenciária.
Neste sentido, quero dirigir-me à Mesa, em particular
ao Sr. Presidente desta Câmara dos Deputados, já que S.
Ex~ administra esta Casa com o mais perfeito espírito de justiça
e de legalidade. E isto poderá ficar ainda mais evidente quando
o Secretariado Parlamentar for tratado condignamente, na
forma da lei, nos termos estatuídos no Regime Jurídico Único
dos Servidores Civis da União. Este nada mais é do que um
procedimento iusto e necessário.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,
tados.
Obrigado.

S~S

e Srs. Depu-

o SR. NILTON BAIANO (PMDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados,
prazerosa é a tarefa que hoje me impus. Com efeito, contrariamente ao que tantas vezes me senti na obrigação de fazer
quando tomei da palavra nesta Casa para reparos ou críticas,
desta feita, o meu intuito ao dirigir-me aos nobres colegas
é o de exaltar o brilhante trabalho que a atual administração
da Rede Ferroviária Federal vem desenvolvendo.
Malgrado todas as circunstâncias adversas, muito bem
sucedidos vêm sendo os esforços despendidos por aquela administração, bem como os resultados alcançados. Assim, é mais
do que justo que, de público, parabenizemos os Drs. Ronaldo
Cabral de Magalhães, Diretor de Desenvolvimento e Investimento, José Antônio Schmitt de Azevedo, Diretor de Recursos Humanos, Djalma Tavares da Cunha Mello Neto, Diretor
Administrativo e Financeiro, José Henrique da Silveira Filho
Diretor de Marketing e José Haraldo Carneiro Lobo, Direto;
de Logística, que, sob a Presidência competente do Engenheiro Osíres Stenghel Guimarães, têm imprimido à administração da empresa uma visão moderna, o que muito contribuirá para que sejam mais bem conhecidas as vantagens que,
em muitos setores, tem o transporte ferroviário sobre o rodoviário.
Desde a década de 50, quando as estradas asfaltadas se
tornaram símbolo de desenvolvimento e modernidade, as ferrovias passaram a ser vistas como coisa do passado e objeto
de museu. Terrível erro o que se cometeu e do qual agora
se começa a perceber a gravidade.
Com efeito, nas últimas três décadas, as ferrovias brasileiras percorreram o caminho inverso do observado nos países
desenvolvidos. Apesar das vantagens em relação às rodovias,
em termos de custo e consumo de energia, a participação
ferroviária no Brasil é muito inferior à de países da Europa
e do Canadá, Estados Unidos e Japão. Enquanto, no Brasil,
somente 23% 4a carga são transportadas por trens, na França,
esse percentual é de 33% e nos Estados Unidos de 41 %.
A média nos países desenvolvidos é de 40%.
Quando surgiu o transporte rodoviário, os países do Primeiro Mundo já contavam com amplas redes ferroviárias.
mesmo não aconteceu com o Brasil. Em nosso País, com
a instalação da indústria automobilística, concentraram-se os
investimentos na expansão e melhoria dos transportes rodoviários. Com a conseqüente transferência de parte do transporte
de cargas para as rodovias, a maioria dos ramais ferroviários
se tornou antieconômica. Iniciou-se, dessa maneira, a decadência de nossas estradas de ferro, que se foi acentuando
com o passar dos anos.
Sr's e Srs. Deputados, urge que se restitua à ferrovia
brasileira a grandeza de seu destino. E não há dúvida de
que as medidas que vêm sendo tomadas pela equipe presidida
pelo Dr. Osíres Stenghel Guimarães na direção da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) respondem, todas, a essa aspiração.
perfil atual da Rede é o de uma empresa voltada para
a comercialização do transporte de cargas, modernizada em
termos gerenciais e com tendência à auto-suficiência.
Os principais elementos de ação estratégica em processo
de implementação são a administração voltada para o marke·
ting, para a informatização das operações, para uma política
conseqüente de recursos humanos, para a racionalização de
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investimentos de interesse empresarial e a redefinição de um
novo modelo orgânico-institucional.
Com a implementação dessa estratégia, vêm-se obtendo
bons resultados. Em 1991, a RFFSA conseguiu uma economia
da ordem de 110 milhões de dólares, em seu custeio com
a reforma administrativa e como conseqüência da redução
de serviços antieconômicos, do pe'lsoal e do consumo de energéticos.
.O.u.tro resultado dig~o de menção foi a recuperação da
credIbIlIdade da empresa Junto aos organismos internacionais
de financiamento, ao quitar suas responsabilidades de contrapar:tida em empréstimos anteriores com o BIRD. Abrem-se,
aSSIm, novas perspectivas de crédito para o futuro. Também
foram renegociados os contratos de frete com os clientes
dentr? de uma visão realista e mercadológica. Cumpre aind~
menCIOnar a obtenção do aumento da participação da iniciativa privada nos negócios da ferrovia.
São estas, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, as razões
que me levaram hoje a prestar minha homenagem à Rede
Ferroviária Nacional e à sua administração.
A contribuição da RFFSA foi, no passado, extremamente
importante, e não há dúvida de que cada vez mais essa contri·
buição se revela imprescindível ao desenvolvimento do País.
O SR. VIRMONDES CRUVINEL (PMDB - GO. Pronuncia0 seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, chega-me às mãos separata da "Revista de Informação
Legislativa", edição de outubro a dezembro de 1991, trazendo
comentários à Lei ng 8.072/90, que regulamentou os dispositivos da Constituição Federal que tratam da prática dos chamados crimes hediondos.
trabalho, Sr. Presidente, é da lavra do ilustre jurista,
advo~ado, professor e escritor Licínio Barbosa, titular das
cadeIras de Direito Penal das Universidades Federal e Católica
de Goiás, sendo também membro efetivo do Instituto dos
Advogados Brasileiros, com sede no Rio de Janeiro, e da
"Société Internationale de Défense Sociale", sediada em Paris, França.
Li o trabalho com o devido interesse, não só pela matéria
de que trata, mas, também, em respeito à autoridade do ilustre
autor. E, sem dúvida, foi proveitoso q estudo, sobretudo porque se p?de verificar a necessidade de um esforço parlamentar
no sentido de se promover o aperfeiçoamento da Lei n 9
8.072/90, visando dar-lhe contornos mais definidos em relação
aos objetivos a que se destina.
A.o longo de sua eXJ:lOsição.' o Prof. Licínio Barbosa aponta as VIrtudes da nova leI, refenndo-se também aos seus defeitos, fazendo-o pela ótica de sua experiência no trato do Direito
Penal. Tanto é que, tendo e1encado os defeitos da lei, sua
apreciação final assim dita:
"A despeito desses defeitos e incoerências, a Lei
ng 8.072, de 25 de julho de 1990, deve ser saudada
como mais uma tentativa de combater a criminalidade
violenta, nas cidades e nos campos, mediante sanção
mais rigorosa, e a restrição de benefícios de que são
destinatários criminosos que penetram no âmbito da
hediondez.
De nada valerá, no entanto, a nova lei, apesar
de toda a provável boa intenção de seus preconizadores, se o Governo deixar de cumprir a parte que
lhe toca nessa cruzada, a construção dos estabelecimentos de segurança, prevista no art. 3g da Lei n g
8.072/90 - eis que, à exceção de São Paulo, nenhuma
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outra unidade federativa teria condições de arcar com
os dispêndios que a construção desses estabelecimentos
pressupõe.
E sem a edificação e manutenção desses estabelecimentos, a lei dos crimes hediondos é quase letra natimorta."
Verifico, .destes comentários, que dois são os pressupostos
para que a LeI n 9 8.072/90 venha alcançar seus reais objetivos.
O primeiro, SI. Presidente, é a revisão de seu texto a partir
das !~comendações do Prof. Licínio Barbosa. O segundo,
o eXIgIr-se do <?overno Federal que cumpra a sua parte, mandando con.strUlr os estabelecimentos de segurança a que se
refere a leI, sem o que, conforme provado, "a lei dos crimes
hediondos é quase letra natimorta".
Por oportuno, é de se elogiar o brilhante trabalho do
jurista aqui por mim ora homenageado, pois contribuições
deste p?rte servem de auxílio ao Poder Legislativo e ao Poder
ExecutIvo no trato de tão importante e significativa matéria.
Era o que tínhacros a dizer, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Deputados.

o SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
o panorama que se observa em todo o Planeta, neste final
de século, é verdadeiramente apocalíptico. Devido à exploração indiscriminada, os recursos naturais estão se exaurindo;
a poluição ambiental atinge o solo, as águas e o ar, e a destruição das florestas vem provocando intensa desertificação e graves alterações climáticas. Não bastasse tudo isso, há ainda
graves problemas adicionais, também decorrentes das agressões ao meio ambiente: o denominado efeito estufa e a destruição da camada de ozônio.
O Brasil, evidentemente, sofre os efeitos dessa situação,
pois grande parte de seus rios, lagos e lagoas encontram-se
literalmente poluídos, com a destruição da fauna aquática,
tornando a água inservível.
Particularmente nas concentrações urbanas, a poluição
ambiental é das mais sérias, decorrente dos gases tóxicos expelidos pelos veículos e pelas fábricas; na zona rural, a situação
também é delicada, com a contaminação do solo e dos alimentos provocada pelo uso abusivo dos agrotóxicos.
O Brasil, entretanto, apresenta ainda inúmeras vantagens
com relação aos demais países - dispõe da vasta Floresta
Amazônica e de quantidade incomensurável de recursos naturais os mais diversos.
É possível, por conseguinte, que consigamos redirecionar
nosso processo de desenvolvimento econômico, revertendo
a tendência atual de degradação do meio ambiente e preservando nossas matas e florestas.
Torna-se fundamental, assim - de acordo, aliás, com
os postulados aprovados na recente Conferência ECO-92, realizada no Rio de Janeiro - que seja estudado e implantado,
em profundidade, um programa 'de desenvolvimento com a
menor agressão ambiental possível.
O Brasil tem todo o direito ao desenvolvimento sócio-econômico, à melhoria da qualidade de vjda de sua população,
especialmente na Região Amazônica. E preciso, todavia, que
esse processo não degrade o meio ambiente, o que só poderá
ser obtido com a elaboração de um programa como o sugerido,
inclusive com a cooperação da comunidade internacional.
Outro assunto, SI. Presidente.
Tenho em mãos excelente artigo, da lavra de competente
jornalista paraense Ossian Brito, que conta uma das histórias
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mais emocionantes, entre as muitas que dignificam o meu
Estado e àqueles que o fazem forte e respeitado.
A história diz respeito à trajetória do jornal O Liberal
e à daquele que, em 1966, assumiu sua direção. Refiro-me
a R?~ulo Maiorana que, em 1953, aportou em Belém para
partIcIpar do Congresso Eucarístico Nacional e lá ficou até
ao fim de seus dias, de muitas lutas e de maiores vitórias.
Rômulo tinha os olhos voltados para o futuro. Não conseguia pensar de modo pequeno. Era grande em idéias e forte
em ideais. Assim, de colunista da Folha do Norte veio a
ser proprietário de O Liberal, reunindo, mais tard; a este
patrimônio, além da própria Folha do Norte, outro~ meios
e veículos de comunicação, tais como o rádio e a televisão.
O tempo, que passa por todos nós de modo impiedoso,
roubou-nos esta figura digna já faz algum tempo. Mas deixounos o seu seguidor, aquele que faz do pai um "exemplo bem
seguido", conforme revela Ossian Brito no que escreveu.
hoje, Sr. P~esidente, O Liberal se prepara para ser
um Jornal dos maIOres deste nosso País, mercê de investime~tos e ?e empreendimentos que são descritos no artigo
aqUI menCIOnado, que passo a ler para que conste dos Anais
dest~ ~asa ~omo uma contribuição à história da imprensa
brasIleIra. EIS o texto, SI. Presidente:

?

"EXEMPLO BEM SEGUIDO
Brasília - A idade leva as pessoas a apreciar sentimentos que, no amadurecimento da vida, constituem
valores que não se pode desprezar.
Sem maiores áreas filosóficas, entro no assunto:
qui~ Deus que eu fosse partícipe de um movimento
n~ Imprensa. do Pará, dando-lhe uma dimensão que,
nao fosse Romulo Maiorana, não seria alcançada. Rômulo chegou a Belém em 1953, por ocasião do Congresso Eucarístico Nacional. Uma das primeiras amiZades que fez foi comigo, e vi a sua luta inicial, sua
passagem pelo comércio, até que resolveu ingressar
na Folha do Norte, por meu intermédio, já na década
de 60. Rômulo tinha uma coluna - "RM informa"
- , que ocupava uma página. Bem informad~, pois
com ele trabalhava uma equipe de colaboradol'es era
uma coluna eclética, tipo Swann, de O Globo, e Zózimo, do Jornal do Brasil, para citar apenas dois, atual.mente.
. Em 1966, Rômulo comprou O Liberal, jornal polítIco, órgão oficial do PSD. Assisti à luta de Rômulo
a essa altura, para implantar o sistema off-sei na Ama~
zônia. At~ então, só o Correio Braziliense o possuía
em BrasI1Ia, graças ao trabalho de Ari Cunha. Aboliu
por completo o sistema de composição da liga chumboantimônio. Ninguém acreditava! E Rômulo, com sacrifício, c?mp~ou a p~imeira rotativa Gross Community,
com seIS umdades Importadas dos Estados Unidos: as
máquinas e os equipamentos auxiliares. O fato causou
uma revolução: foram mais de 2 bilhões de cruzeiros
antigos, reformillada toda a estrutura do jornal, com
aquisição de radiofotos, novos teletipos, novo sistema
de telefoto, um complexo eletrônico de fotomecânica
enfim, um conjunto de máquina IBM, com memori:
zadores e composers.
A edição de O Liberal de 31-1-72 é histórica foi quando apareceu o novo O Liberal. Rômulo fez
questão de afirmar, no jornal: "Tudo sem foguetes,
sem banda de música, sem recepções e sem bandeiri-
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nhas". Quem apertou o botão de contacto que colocou
em movimento todo o novo e moderno equipamento
foi seu filho Rômulo Maiorana Júnior. Faz 20 anos.
Não vou mencionar a compra da Folha do Norte,
posteriormente, em 1973, nem a da rádio, nem a da
televisão. Detenho-me na visão do Rômulo Maiorana
Júnior, empenhado em dar nova dimensão a O Liberal,
para o ano 2000, que se aproxima. E vejo a discrição
da Déa, esposa e mãe, a mesma a acompanhar os passos
dos filhos e das filhas, numa atuação firme, acreditando
na construção que se faz, na Av. 25 de Setembro, atrás
do Bosque Rodrigues Alves, numa área de 11.000 m2
- projeto do engenheiro e arquiteto Aurélio Meira,
com tecnologia avançada, respeitando o meio ambiente, numa estrutura espacial de alumínio - arquitetura
contemporânea, dentro do ecossistema. E o prédio onde está sendo montada uma rotativa que Déa e filhos
adquiriram e que tomará O Liberal igual aos maiores
jornais do País.
Tudo que Rômulo legou a seus herdeiros foi à
custa de sacrifício, e com sacrifício está sendo feita
essa construção fantástica, com recursos próprios, unicamente vindos dos centímetros da publicidade do jornal e dos minutos e segundos das rádios e da televisão.
O Sistema Rômulo Maiorana de Comunicação
tem, hoje, mais de mil empregados. E, numa época
inflacionária, em que o dinheir9 se desvaloriza a cada
instante, é ter muita coragem! E heroísmo!
Rômulo transmitiu aos filhos o segredo do trabalho, da perseverança, do arrojg. Em minhas férias de
julho, visitei as obras, a convite de Rominho. Vibrei
de emoção, pois relembrei o esforço de Rômulo, nos
primeiros tempos de Belém, ele ainda solteiro. Sempre
ao lado dele, pude oQservar que foram muitas as dificuldades vencidas.
Sob a graça de Deus, até dezembro próximo, toda
a parte industrial de O Liberal estará na nova sede.
Basta dizer que a nova rotativa ocupa, em altura, um
prédio de cinco andares. Tudo isso está concluído os alemães já começaram a montagem da máquina.
A primeira etapa será a colocação, ali, da parte industrial de O Liberal. Os demais setores serão transferidos
na medida em que a obra for concluída.
Aos 72 anos de idade, sinto-me muito feliz só por
testemunhar tais fatos do pro~resso do grupo com o
qual modestamente colaboro. E gratificante porque sei
do respeito e do carinho que Rômulo tinha pela esposa
e pelos filhos, crianças ainda. Ele está morto, mas redivivo no coração desses entes queridos, principalmente
porque seguem pari passu o exemplo dado. Sinto uma
alegria imensa em testemunhar isso.
Após a visita, comovido, abracei Rominho, que
me disse: "Mamãe sempre vem às obras, em companhia
de Padre Antônio Cuoco, da Igreja do Rosário da Campina". Veio-me a repetição da imagem das visitas que
Déa fazia, quando foi comprada a Folha do Norte,
na reforma do prédio, na construção do prédio da TV.
Que Deus os conserve assim!"
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, St4' e Srs.
Deputados.
O SR. NELSON BORNIER (PL - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
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a turbulência política não deve, qualquer que seja o desfecho
da crise gerada pelas denúncias a respeito de irregularidades
envolvendo o Presidente da República, abalar os fundamentos
da política econômica capitaneada pelo Ministro MarcHio
Marques Moreira.
Desde logo, impõe-se a afirmativa de que a integridade
das instituições depende, fundamentalmente, do equilíbrio
financeiro do Estado, pois diz o adágio popular: "Em mesa
onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão".
Traduzindo: confusão mental, obliteração de inteligência, angústia, depressão, ações impensadas, desagregação dos diversos núcleos sociais.
O tenomeno inflacionário, Sr. Presidente, é o grande
corrosivo de qualquer receita tendente à estabilização institucional.
Não vamos, aqui, pelas limitações regimentais de tempo,
estender-nos acerca das grandes débâcles que assolaram países, hoje considerados gigantes econômicos, como os Estados
Unidos da América do Norte, a Alemanha e o Japão. Todos
sabemos o caminho percorrido por aquelas nações para atingirem o nível de progresso que alcançaram. Outro não foi,
seguramente, que o da austeridade financeira, bem como o
saneamento do meio circulante, a contenção dos gastos do
Estado, a redução do déficit fiscal, enfim, todo um elenco
de medidas salutares postas em práticas com denodo e sacrifício geral.
A proposta de ajuste fiscal do Governo, conquanto imperfeita e passível de inúmeros retoques que esta Casa não se
furtará a fazer, é imprescindível ao desenvolvimento nacional.
Todos, independentemente das convicções partidárias, entendemos isto!
Não adianta mais ficarmos buscando caminhos brasileiros, caminhos que os outros, em condições idênticas ou semelhantes, não trilharam.
O caminho é um só: o da austeridade monetária, com
todos os ônus dele decorrentes, a serem suportados pelos
diversos segmentos da sociedade, durante algum tempo.
Não adianta buscarmos fórmulas artificiosas, obra de cérebros complicados, que já levaram o Brasil, em época recente, ao caminho dos choques heterodoxos. Os resultados toda
a Nação conheceu: um desastre!
Mesmo o Plano Collor, na gestão de D. Zélia, abalou
a confiança do mercado financeiro de forma desastrosa.
Sr. Presidente, haja o que houver, neste País, em decorrência da crise política, essa equipe não deve ser trocada de
forma irrefletida ao menos.
Cabe, todavia, realçar notícia publicada no jornal O Globo, na edição de 18 de julho do corrente ano, no sentido
de que a legislação que determina à União a fiscalização do
trabalho seria revogada pela proposta de ajuste fiscal.
Ora, Sr. Presidente, os autores da iniciativa entendem
ser essa obrigação dos Estados, a ser disposta em lei ordinária.
Acreditamos, a prevalecer tal idéia, que toda uma confusão será gerada no campo das relações de trabalho, visto
cada Estado passar a adotar política distinta, gerandó disparidades e desenbocando, quiçá, em injustiças.
Defendemos intransigentemente continue essa fiscalização a ser exercida pela Uniãl) através dos seus órgãos próprios.
É a nossa proposta nesta sessão, na condição de um dos representantes do valoroso povo do Estado do Rio de Janeiro.
Outro assunto, Sr. Presidente: lemos estarrecidos, na edição do Jornal do Brasil de 11 de agosto do corrente, que
um milhão de pessoas na Baixada Fluminense corre o risco
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de contrair doenças graves, em decorrência do consumo de
Apelamos, por conseguinte, para as autoridades fazendáágua de poço contaminada. Isto a exatamente oito anos e
rias, no sentido de que repensem a questão e, por salutar,
meio do ano 2000!
reformulem a medida tomada.
Mas qual é o problema? Sobressai aqui a questão urbana.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Temos claramente demonstrado o inchaço das cidades, a um
Deputados.
crescimento de 4% ao ano, tomando como base dados de
1987; as péssimas condições habitacionais e a especulação
o SR. MATHEUS IENSEN (PTB - PRo Pronuncia o
imobiliária, formando um complexo pavoroso que os recursos
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'1S e Srs. Deputados,
orçamentários não conseguem alcançar.
o Brasil é considerado um País cristão. Desde sua descoberta
O Rio de Janeiro passou, de 1970 a 1980, de 757,7 mil
pelos portugueses, estes se esforçaram por tomar a população
favelados para 1,7 milhão. No Brasil, nesse mesmo período,
cristã, assim como os escravos, que mais tarde passaram a
uma passagem de 18% para 32%.
ser enviados para nossa terra em quantidades cada vez maioO Plano Nacional de Saneamento - PLANASA, criado
res. Por motivos variados, os habitantes da antiga Terra de
em 1971, chegou a trazer alguns benefícios quando integrou
Santa Cruz transformaram-se em cristãos nominais.
2.910 Municípios dos 4.108 do País às companhias de saneaPara superar esta situação, desde meados do século passamento, trazendo-lhes os benefícios da água potável. Não obsdo, começaram a encaminhar-se para o Brasil inúmeros mistante, foi um mau plano, na medida em que estimulou a
sionários evangélicos. Dentre os primeiros a se estabelecerem
constituição de empresas estaduais de financiamento, criando
em nosso território, contam-se os presbiterianos, aqui chegaas tais "tarifas realistas" que nem todos podem pagar. Resuldos em 12 de agosto de 1859.
tado: apenas 40% dos Municípios brasileiros têm redes de
Foram eles os responsáveis pela fundação do primeiro
esgoto e de abastecimento d'água. Talvez sejamos o único
jornal evangélico, a Imprensa Evangélica, do primeiro semiPaís do mundo em que o abastecimento de água potável e
nário evangélico e da primeira escola primária, mantida por
o escoamento de detritos estiveram ligados a um banco: o
evangélicos para atender a crianças brasileiras.
BNH.
Fruto dessa preocupação com a atividade educacional,
Um País que tem Cedae, Sr. Presidente, num Estado
além de centenas de escolas de variados tamanhos, ainda hoje
importante como o Rio de Janeiro, não pode ir muito longe
mantidas pelos presbiterianos, destaca-se a Universidade Maco setor de saneamento básico!
kenzie, a maior universidade particular da América Latina,
A diminuição dos investimentos na área, de forma proreconhecida não apenas por seu tamanho, mas pela qualidade
gressiva. é visível!
de seu alunado, pela excelência de seu corpo docente e pela
As tarifas de saneamento deveriam ter caráter social,
significância de sua produção intelectual.
pois o retomo desse investimento não pode ser financeiro
A atuação dos presbiterianos no campo da assistência
apenas. Do contrário a população das pequenas e pobres cosocial é também marcante. Em várias partes do Brasil, orfanamunidades será sempre desestimulada a pagá-las.
tos, lares para idosos, creches e outras instituições assistenciais
têm a direção e o sustento dos presbiterianos.
Saneamento é prioridade indiscutível neste País, onde
Têm colaborado também os presbiterianos com inúmeros
a falta de latrinas é constante, onde a água contaminada é
movimentos comuns, realizados pelos evangélicos nos mais
bebida e usada no preparo de alimentos, nem sempre bem
diversos campos de atividade.
fervida, onde as verbas destinadas à saúde minguam.
Hoje milhares de comunidades presbiterianas, espalhadas
A "sanitarização" do País, Sr. Presidente, é fundamental
pelo Brasil, reunindo centenas de milhares de pessoas, contiao desenvolvimento nacional. Urge empreendê-la.
nuam a lutar para que o cristianismo não seja apenas uma
Assim, no caso do Rio de Janeiro, a Cedae, responsapalavra, mas, sobretudo, uma expressão de vida, conforme
bilizada pela população da Baixada Fluminense pela falta de
as indicações de Jesus Cristo.
água na região, deve reavaliar o seu plano de trabalho e reoPor todas essas razões, congratulo-me com a Igreja Presrientar os seus técnicos no assunto.
biteriana do Brasil pela passagem de seu 1379 aniversário.
Finalizando, Sr. Presidente, quero falar ainda sobre a
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, S1"'1' e Srs.
indústria brasileira, que não pode continuar sendo penalizada
Deputados.
com carga tributária fortemente crescente. Como exemplo,
cito o Decreto n9 613, de 21 de julho. de 1992, que eleva
o SR. PAULO BERNARDO (PT - PRo Pronuncia o
de 20 para 30% o IPI incidente sobre canetas esferográficas
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
destinadas ao consumo popular.
A concorrênCia das multinacionais do setor, Bic e Gillet- vivemos um instante único na história do País, no qual temos
te, estabelecidas na Zona Franca de Manaus, se apresenta condições reais de dar um basta à corrupção, à impunidade
esmagadora. Acrescente-se a concorrência desleal, via Para- e à falta de decoro no trato da coisa pública.
Depois de quase três meses de investigações, a CPI do
guai, de conhecimento amplo dos setores governamentais e
do público em geral. Inclusive, Sr. Presidente, é notório que caso PC Farias concluiu, de maneira claríssima, pelo envolvia Gillette importa suas hidrográficas da congênere argentina. mento do Presidente da República no maior escândalo já
À vista disso, é sumamente penosa a competição para , testemunhado pela nação.
Ao invés de uma equipe de governo, foi montada uma
a indústria nacional.
Exemplo gritante do descaso do Governo para com a verdadeira quadrilha, que desviou dos cofres públicos, para
educação, pois caneta barata também é educação, é o fato o exterior e para as contas dos amigos e familiares do poder,
de a indústria de cosméticos haver sido contemplada com mais de 1,5 bilhões' de dólares.
Tudo isso enquanto faltam recursos para manter nossas
redução de impostos.
É lastimável, Sr. Presidente, a maquiagem sobrepor-se . universidades e instituições de pesquisa e para os programas
de saúde, habitação e saneamento. Até a merenda escolar
à educação!
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sofreu cortes! Numa inversão terrível, só não faltam recursos
púbicos para as mordomias do Presidente e do pessoal que
freqüenta a Casa da Dinda.
Agora chega! Por todo País, cresce a mobilização pelo
impeachment. E o melhor termômetro, sem dúvida, é a movimentação da juventude, que vai às ruas em massa. Hoje mesmo, tivemos passeatas imensas em São Paulo, Curitiba e várias
outras capitais, além das cidades do interior, como Londrina
e Maringá.
Aliás, somente com a mobilização é que conseguiremos
garantir que os Parlamentares desta Casa se posicionem com
firmeza pelos interesses maiores do País. Só a pressão popular
fará com que os até agora indecisos se pronunciem pelo impeachment.
Este não é um movimento de um só partido ou de um
grupo de partidos. É o clamor da nossa cidadania, que exige
a reconstrução ética e moral do Estado.
Parabéns ao Relator Amir Lando e aos membros da CPI
pelo trabalho realizado. Parabéns ao Congresso Nacional pela
maior investigação já realizada no Brasil.
Impeachment já. Fora Collor.
A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~G e Srs. Deputados,
do relatório final, apresentação ontem da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as atividades do
empresário Paulo César Cavalcante Farias confirmou o que
há muito tempo o povo já sabia: o envolvimento do Presidente
da República com os negócios escusos de PC.
A Comissão apontou o envolvimento de 12 pessoas com
o esquema PC: Ana Acioli; Cláudio Vieira, Rosinete Melanias, Marta Vasconcelos, José Roberto Nehring, Jorge Bandeira, Ironildes Teixeira, Guy Longchamps, Luiz Romero Farias, Elma Farias e a Primeira Dama, Rosane Collor de Mello.
Os dados levantados são tão estarrecedores que a Nação brasileira está em prontidão permanente, através de manifestações
públicas, pedindo o impedimento do Presidente Collor.
A descoberta de que PC e a secretária particular do Presidente sacaram, às vésperas do Plano Collor I, cerca de 260
mil dólares foi a gota d'água para a credibilidade do Presidente
da República. A revista Veja desta semana define, com particular clareza e dureza incomum, o pensamento da Nação nesse
Caso:
"O assustador é que o homem que retirava seus
cruzados novos na vésperas do confisco era o mesmo
que tinha sangue frio, ou uma mentalidade desequilibrada para posar de estadista na televisão. Posava
e o Brasil acreditava nele. É uma tragédia: os brasileiros
elegeram e levaram a sério um farsante ou um desequilibrado. Em ambos os casos, um desqualificado."
Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, o mais estarrecedor,
no bloqueio das contas correntes e de poupança do Plano
Collor I é que diversas pessoas que só tinham aquela reserva
monetária chegaram ao ápice de atentarem contra a própria
vida, ao se virem despojados de suas economias. Para completar este quadro surrealista, no último dia 15, o Presidente
ocupa uma cadeia de rádio e televisão para trazer "boas notícias" à Nação:
"Estou, como prometi, devolvendo a última parcela dos cruzados novos bloqueados...e que nenhum
trabalhador, nenhuma dona de casa teve a sua poupança desvalorizada pela inflação."
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Numa rápida análise, o Presidente, mais uma vez, enganou a Nação, pois, conforme dados do Banco Central, os
cruzados novos retidos tiveram um rendimento, no período,
de 6.524% contra uma inflação de 7.488%. ou seja, uma
perda de quase 1.000%.
Como podemos confiar num mandatário que não sabe
ou finge desconhecer o que diz?
Conforme dados do relatório da CPI e levantamento da
revista Veja, as vultosas quantias manipuladas pelo esquema
PC x Casa da Dinda teriam as seguintes proporções:
1. Com a bagatela de 1,5 milhão de dólares que os
governistas admitem ter sido gasto na reforma da Casa da
Dinda dá para:
• Comprar 195 automóveis modelo Uno MilIe zero quilômetro;
• Manter 150 famI1ias de trabalhadores com a cesta básica durante 12 anos;
• Encher o tanque de 63.000 automóveis Escort;
• Adquirir 3.000 aparelhos de videocassete.
2. Os 9,9 milhões de dólares que PC depositou na conta
de Wagner Canhedo, para ajudá-lo a comprar a VASP. dariam
para:
• O salário mínimo de agosto para um trabalhador até
o ano 21002 - pouco mais de 190 séculos;
• Construir 88 postos de saúde;
• Manter 1.042 alunos de classe média durante os sete
anos de ginásio em colégio particular;
3. Com os 220 milhões de dólares movimentados pelo
esquema PC apenas no território brasileiro daria para:
• Asfaltar cinco rodovias Rio - São Paulo;
• Erguer 400 escolas;
• Comprar 115 aviões para treinamento da FAB;
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, são tantas as falcatruas e as negociatas realizadas que ao Presidente da República, se ainda lhe restar um pouco de caráter e respeito com
a população, o único caminho é o da renúncia. De nada adiantará criar subterfúgios com o relatório da CPI. A verdade
está posta. As evidências são por demais conhecidas. O Brasil
não pode continuar à deriva, sem comandante. Temos uma
Constituição democrá~ica e em pleno vigor. Só nos resta cumprí-Ia, pois este é o desejo espontâneo da maioria esmagadora
do povo brasileiro.
Aproveito a oportunidade para solicitar a transcrição,
nos Anais desta Casa, de um manifesto de diversas entidades
e grupos de mulheres pelo impedimento do Presidente Collor,
entregue na manhã de hoje ao Deputado Ibsen Pinheiro e
ao Senador Mauro Benevides.
Era o que tínhamos a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A ORADORA:
MANIFESTO DAS MULHERES BRASILEIRAS
PELO IMPEACHMENT DE COLLOR
E PELA ÉTICA NA POLÍTICA.
Nós, mulheres brasileiras, inseridas na maioria da população indignada com a corrupção e a falta de ética desvendadas
através da CPI que investiga irregularidades sobre as atividades do Sr. Paulo César Farias que comprovadamente envolve
o Senhor Fernando Collor de Mello, vimos a público manifestar nossa posição a favor do pedido de impeachment.
Com efeito, a farta e robusta prova colhida pela referida
CPI traz de forma transparente e irrefutável a participação
passiva e ativa do Presidente Collor em transações ilegais,
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violando assim os mais elementares princípios de probidade
administrativa exigidos em nossa carta política, numa inversão
absoluta. dos valores éticos da Nação.
Co~fiantes, portanto, em que o Congresso Nacional assuma com altivez e independência a condução do processo constituciol}almente previsto, depositamos nossas esperanças nos
Deputados e Senadores representantes do p.~:)Vo brasileiro e
nos agrupamos ao Movimento Nacional pela Etica na Política.
LISTA DE ENTIDADES QUE
APÓIAM ESTE MANIFESTO
Redeh Rede de Defesa da Espécie Humana - Ibase
departamento feminino - UBM União Brasileira de Mulheres - IDAC Instituto de Ação Cultural- Coletivo Feminista
de Sexualidade e Saúde/SP - UMERJ União de Mulheres/RJ
-Nuss Núcleo de Saúde e Sexualidade/DF -Centro Popular
de Mulheres/GO - CFEMEA Centro Feminista de Estudos
e AssessorialDF - Movimento Popular de MulhereslDFTransas do Corpo/GO - ECOS Estudos e Comunicação em
Saúde e Sexualidade/SP - Movimento Popular de Mulheres/MG - União de Mulheres de Porto Alegre/RS - Cemina
- Centro de Projetos da Mulher - Movimento de Mulheres
Agricultoras/SC - Movimento de Mulheres Agricultoras/RS
- Coletivo de Mulheres Negras do DF - União Popular
de Mulheres de SP - Coordenadoria Especial da Mulher
do Município de SP - Casa Eliane de Gramont/SP - Centro
Popular da Mulher de Fortaleza - União de Mulheres do
Ceará - União das Mulheres de Manaus - União de Mulheres de Belém - Fed\tração Municipal de Mulheres/RJ Lua Nova - Grupo Feminista de Assessoria Sindical/RS Coletivo Feminista de Porto Alegre - Anima - Mulheres
Universitárias - Cons,elho Municipal dos Direitos da Mulher
de Teresina/PI - Departamento Feminino do Sindicato dos
Servidores do Instituto Estadual de Saúde Pública/ES - Grupo de Mulheres Negras Cor de Nação/SC - Movimento de
Mulheres Trabalhadoras Rurais do Piauí/PI - NEG - Núcleo
Interdisciplinar de Estudos de Gênero/SC - Viva Maria/DF
- Nepem - Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a mulher/
DF - Grupo Eco Feminista Nova Semente/CE - Movimento
de Mulheres Agricultoras do Paraná - Associação das Mulheres de Ribeirão - Associação das Mulheres de Nazaré da
Mata - Casa da Mulher do Nordeste - Casa de Passagem
- Centro das Mulheres de Pombos -Centro das Mulheres
de Vitória de Santo Antão - Centro das Mulheres do Cabo
- Clube de Mãe8 de Paratibe - Creche Vivendo e Aprendendo - Grupo de Mulheres sem Casa da Campina do Barreto - Grupo F;azendo o Gênero - Grupo de Mulheres
do Morro - Grupo de Mulheres do PT - Grupo de Mulher
Centro Solano Trindade - Grupo Curumin - Mulher Ação/
Belo Jardim - Mulher Maravilha - Mulheres de Benvira
(Afogados) - Sindicato das Trabalhadoras Domésticas Secretaria de Assuntos da Mulher do Sindicato dos Bancários
de Pernambuco - SOS Corpo - Viva Mulher - Grupo
de Mulheres da Ilha de São LuíslMA - Grupo de Mulheres
Negras Mãe Andresa - Associação de Parteiras Leigas do
Anjo da GuardaIMA - União de Mulheres de SalvadorBrasil Mulher - Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre
a Mulher - Comissão de Mulheres da Federação das Associação de Bairro de Salvador - Coletivo de Mulheres Negras
- Centro da Mulher Suburbana - Dep. Jandira Feghali Dep. Maria Laura - Dep. Luci Choinacki - Dep. Socorr0
Gomes - Dep. Sandra Starling - Dep. Benedita da Silva
- Dep. Maria Luiza Fontenelle - Dep. Rita Camata -
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Casa da Mulher do 0rajaú - SP - Casa Lilith - SP CIM - Centro Informação Mulher - SP - Geledes - Instituto da Mulher Negra - SP - Movimento das Donas de
Casa de MG - Centro da Mulher do Graal- BHIMG Casa Dandara - MG - Federação Mineira de Mulheres
- Coletivo de Mulheres Negras - BH/MG - União de
Mulheres de Barbacena - MG - União de Mulheres de
Monlevade - MG - União de Mulheres de Montes Claros
- MG - Associação de Mulheres do Vale do Piacinga MG - Conselho Estadual da Mulher de MG - Conselho
da Mulher Empresária de MG - Sindicato dos Trabalhadores
Domésticos - BHIMG - Associação de Apoio às Creches
comunitárias - MG - Federação Nacional dos Farmacêuticos.

o SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PDT - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~' e Srs. Deputados, aproxima-se o prazo regimental para apresentação das
propostas orçamentárias para o ano de 1993. Revisando constantes pleitos desde nosso primeiro mandato, somos constrangidos a observar a precariedade dos poderes dos Parlamentares de um modo geral, em face da avalancha de proposições
de todos nós, das dificuldades de enquadramento do contexto
burocrático, com a divisão de verbas sujeitas às mais diversas
injunções, raramente encontrando resultados satisfatórios,
quando não parciais e insignificantes, quase uma colher de
chá no oceano de reinvindicações as mais justas e objetivas.
Longe de nós a pretensão de criticar assunto tão complexo
e objetivo, que a experiência virá aperfeiçoar dentro das normas competentes que a administração desta Casa vem imprimindo aos nossos trabalhos. Pretendemos, sim, Sr. Presidente
e caros colegas, chamar atenção para a proposição que temos
registrado sempre em todas as oportunidades, que merece
considerações especiais, qual seja a de obter atenção para
o Município de São Gonçalo, precioso Município situado geograficamente, como seja o prosseguimento de Niterói, litoral
pobre da rica região que os mapas escondem, cuja população
enriquece com seu trabalho o comércio, a indústria e o lazer
da fabulosa metrópole do Rio de Janeiro.
São Gonçalo, que conta com população superior a um
milhão e quinhentos mil habitantes, às margens da Baía da
Guanabara, recebe influência cultural da vizinhança próspera.
Embora disponha de certa personalidade, não conta com infraestrutura condigna nem com saneamento básica que se recomende: vive, às duras penas, do esforço cotidiano de seus
filhos, que imprimem progresso industrial apreciável, mas precisa alcançar urgentemente recursos de envergadura - é o
como o terminal hidroviário e o
que temos pleiteado metrô de superfície.
Entretanto, a grande carência de São Gonçalo no momento, e para o que pedimos atenção especial, é a falta de assist~n
cia à saúde pública. Temos pleiteado recursos para o HospItal
Geral de no mínimo 200 leitos, eis que se trata da maior
deficiência, considerando a crescente população. É providência que não pode ser adiada.
Queremos crer que para 1993 contaremos com dispositivo
orçamentário e dotação condizentes com a expressão habitacional de São Gonçalo. Para tanto, iniciamos contato pessoal
com os Ministérios da Saúde e da Ação Social e com o Inamps,
a fim de conseguir efetivar o que reputamos a maior reivindicação do povo da terra dos tamoios.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr.' e Srs. Deputados.
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o SR. MAURO MIRANDA (PMDB -.GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
episódio PC Farias ensinou ao País muitas lições. Independentemente das conseqüências que, por certo, virão a acontecer
após o relatório final da CPI, muitas reflexões e até necessidades de providências nos foram mostradas.
Todos reconhecemos a capacidade inventiva de PC Farias
e seu Grupo Marginal, o que nos confere uma posição de
corretivos das falhas do sistema que nós mesmos criamos e
legitimamos.
O que nos ensinou PC Farias foi a lição de que pouca
gente sabe manipular o dinheiro público, e muitos destes poucos o fazem de maneira a trocar vantagens, influências ou,
como definiu o Relator da CPI, de maneira a cobrar um
pedágio para a corrupção.
O erro, portanto, está na falta de clareza da execução
orçamentária do País. Hoje não podemos ter a certeza de
que ocorrerá uma liberação orçamentária para uma obra que
foi aprovada pelo Orçamento e para a qual há recurso previsto.
Foi desta "indústria" do descontingenciamento de verbas
que se aproveitou Pc. É nesta falta de definição clara de
execução orçamentária que se baseiam os planos de manipulação de verbas, de troca de favores, de aliciamento político,
de dependências dos governantes estaduais e municipais.
Uma mudança se faz necessária. Ou alteramos a forma
de distribuição do bolo orçamentário, ou não teremos a mínima chance de livrar o País da maior "indústria" da corrupção,
que às vezes se acoberta, com a simples troca de favores
e às vezes abusa da formação de quadrilhas antipatrióticas.
O SR. WERNER WANDERER (Bloco - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
nossa permanente atenção com a política governamental voltada para a agricultura nos coloca numa posição às vezes conflitante. Na semana passada, condenamos aqui a mudança nos
limites para definição de mini e médio produtor rural para
efeito de linhas de financiamento para custeio da safra.
Entendemos que não há qualquer justificativa para que
um produtor que tenha um rendimento de até 75 milhões
de cruzeiros anuais seja enquadrado como grande produtor.
Com isso, ele entra na faixa de juros de 12,5% e não na
de 9%, que é a remuneração do dinheiro do pequeno produtor.
Acreditamos, no entanto, que o Ministro da Agricultura,
Antônio Cabrera. está atento para este problema e, em tempo,
saberá corrigir esta distorção, para que não haja nenhum sobressalto na expectativa de mais uma supersafra.
Vivemos um momento de graves dificuldades para o País,
quando atacar e condenar se tomam quase uma obrigação,
e mesmo que os fatos positivos saltem aos olhos, poucos se
atrevem a citá-los.
Pois é exatamente um desses fatos positivos, resultado
da criatividade de funcionários governamentais, que nos traz
hoje a esta tribuna. Queremos falar da instituição da Unidade
de Referência Rural e Agroindustrial - UREF. Fruto da
mentalidade desburocratizante que anima a ação de vários
organismos, em especial o Banco Central e o Banco do Brasil,
a UREF veio para simplificar o processamento do crédito
rural, não influenciando o montante, nem as taxas a serem
pagas pelo agricultor. Como explica o diretor de Crédito Rural
do Banco do Brasil, Luiz Antonio Fayet, os encargos continuam sendo a TR. ou o índice de variação da poupança mais
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6% ao ano para miniprodutor, 9% para os pequenos e 12,5%
para os demais.
A UREF será a medida-valor para os valores básicos
de custeio, a classificação dos produtores rurais, o limite para
efeito de fiscalização por amostragem, os limites de crédito
nos programas de fomento, o limite de risco do Proagro e
os custos com medição de lavouras para o Proagro. Fixada
no mês de agosto em um mil cruzeiros a UREF será atualizada
mensalmente, com base na Taxa Referencial (TR) do mês
anterior.
Esse mecanismo permite também que, nas operações de
crédito rural e agroindustrial, com recursos 'le 4ll:lisquer origens, o valor do financiamento e o esquema de desembolso
sejam fixados com equivalência em unidade de UREF de
cada parcela, adotando-se como fator de conversão em cruzeiros a expressão monetária daquela unidade do mês da liberação.
E mais: sistemática dt! conversão e liberação de recursos
com base na UREF é bastante simples e de baixo custo para
o produtor rural, que não precisará assinar aditivos, nem fazer
novos registros em cartório para receber atualizadas as parcelas dos seus financiamentos, sejam esses créditos de custeio
ou investimento.
Uma vez mais, insistimos que este mecanismo vem inovar
e facilitar as operações de crédito agrícola. Infelizmente essa
nova ferramenta da agricultura nada pode fazer diante das
altas taxas de juros. Elas são conseqüência da conjuntura
nacional e internacional. A esperança de que os juros caiam,
de que a economia se estabilize felizmente não está só nas
mãos do Governo, mas de todos aqueles que produzem. Maior
produção significa maior riqueza. Mais riqueza significa mais
estabilidade. Estabilidade significa oportunidade para todos.
Era o que tínhamos a dizer.
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ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Jairo Azi) Proposições.

Apresentação de

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar poderão fazê-lo.
Apresentam proposições os Senhores:
LUIZ GIRA0 - Projeto de lei que dispõe sobre a estocagem de alimentos, pelo Poder Executivo, nas regiões submetidas a fatores climáticos cíclicos, nas áreas de maior densidade
populacional e de consumo, e dá outras providências.
REDITÁRIO CASSOL E OUTROS - Projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a realização de plebiscito
para a criação do Estado de Aripuanã.
MAX ROSENMANN - Projeto de lei complementar
que cria reserva do Fundo de Participação dos municípios
destinada aos Municípios que abrigam em seus territórios
áreas naturais protegidas.
VICTOR FACCIONI - Projeto de lei que altera o parágrafo único do art. 43 da Lei n? 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, admitindo a consolidação de resultados semestrais
para efeito de declaração de ajuste anual para pessoas jurídicas
que optarem pelo recolhimento do Imposto de Renda mensal,
com base no lucro estimado.
- Projeto de lei que dispõe sobre a oferta de ensino
noturno regular por estabelecimentos públicos de ensino de
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29 e 39 graus, nos termos do art. 208: VI, da Constituição
Federal.
ERNESTO GRADELLA - Requerimento de informações ao Ministério da Aeronáutica sobre venda de materiais
pela Embraer.
- Requerimento de informações ao Ministério do Exército sobre situação financeira e patrimonial da ENGESA Engenheiros Especializados S.A.
FRANCISCO SILVA - Requerimento ao Presidente
da Câmara dos Deputados de inserção nos Anais da Casa
de voto de congratulações pela passagem da data magna da
República de Cingapura, com comunição ao Embaixador daquele País.
- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pela passagem da data magna de Duque de Caxias, Estado
do Rio de Janeiro, com comunicação ao Prefeito Municipal
e ao Presidente da Câmara de Vereadores.
- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pela passagem do 19 centenário da Primeira Igreja Batista
de Niterói, com comunicação ao Pastor da mesma.
FLÁVIO PALMIER DA VEIGA - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de inserção nos Anais
da Casa de voto de congratulações pela passagem da data
magna de Porciúncula, Estado do Rio de Janeiro, com comunição ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara de
Vereadores.
- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pela passagem da data magna de São João de Meriti, Estado
do Rio de Janeiro, com comunicação ao Prefeito Municipal
e ao Presidente da Câmara de Vereadores.
- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pela passagem da data magna de Valença, Estado do Rio
de Janeiro, com comunicação ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores.
.
- Requerimento ao Presidente da Câmara dos DlilPUtados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pela passagem da data magna de Bom Jesus do Itabapoana,
Estado do Rio de Janeiro, com comunicação ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores.
INOCÊNCIO OLIVEIRA - Projeto de lei que dispõe
sobre o regime de trabalho dos empregados em estabelecimentos privados de serviços de saúde.
AMAURY MÜLLER - Projeto de lei que dá nova
redação ao art. 79 da Lei n° 8.419, de 7 de maio de 1992.
- Projeto de lei que dá nova redação ao parágrafo único
do art. 79 da Lei n 9 8.419, de 7 de maio de 1992.
- Projeto de lei que dispõe sobre o cancelamento dos
efeitos de punições por falta ao serviço em decorrência dos
movimentos grevistas a que se refere e dá outras providências.
NILSON GIBSON - Requerimento de informações ao
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento acerca das
condições do financiamento efetuado pelo BNDES à empresa
Imbirussu Navy Navegação Fluvial e Marítima Ltda. para
o arredamento do porto de Petrolina, dentro do programa
de privatização do Governo de Pernambuco.
JOÃO FAGUNDES - Projeto de lei que cria a Carteira
de Identidade Sacerdotal.
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FERNANDO FREIRE E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que acrescenta parágrafos ao art. 40
da Constituição Federal.
JACKSON PEREIRA - Requerimento de Informações
ao Ministério da Saúde sobre aquisição de seringas para vacina
contra sarampo através da Opas.
JACKSON PEREIRA E OUTROS - Projeto de lei
q~e estabelece normas para controle da movimentação de
atIVOS no País e dá outras providências.
. ~E~ATO VIANNA - Projeto de lei que dispõe sobre
a utIhzaçao e proteção da Mata Atlântica e dá outras providências.
TOURINHO DANTAS - Projeto de lei que exonera
do pagamento de taxa de ocupação os enfiteutas de terrenos
fo~eiros à União que se obrigam a preservar áreas de MangueZaIS ou de Mata Atlântica compreendidas nos limites de ocupação de terrenos de marinha.
ANT6NIO DE JESUS - Projeto de lei que dispõe sobre
a assunção da responsabilidade técnica de farmácias e drogarias por práticos e oficiais de farmácia.
- Projeto de lei que dispõe sobre a punição dos dirigentes
de órgãos públicos ou particulares que deixarem de contratar
servidores ou empregados por motivos de natureza social ou
religiosa.
- Projeto de lei que abona as faltas de estudantes nos
dias considerados especiais para diversas comunidades religiosas.
- Projeto de lei que abona as faltas de funcionários
nos dias considerados especiais para diversas comunidades
religiosas.
- Projeto de lei que acrescenta inciso ao art. 473 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
- Projeto de lei que dispõe sobre a visita de caráter
religioso a doentes hospitalares e dá outras providências.
- Projeto de lei que dispõe sobre a transferência de
data de provas, exames e aferições escolares.
- Projeto de lei que estabelece desconto para as autoridades religiosas nos transportes que especifica.
- Projeto de lei complementar que isenta da tarifas telefônicas os templos de qualquer culto, nos limites que menciona.
- Projeto de lei complementar que fixa data para o
pagamento dos servidores da administraç'ão federal direta,
indireta e fundacional.
EDUARDO JORGE E OUTROS - Projeto de lei que
dispõe sobre a regulamentação da Assistência Social no Brasil.
SANDRA STARLING - Requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
a avaliação patrimonial da Acesita.
O SR. PRESIDENTE (Jairo Azi) - Solicito aos oradores
inscritos para falar no Pequeno Expediente - dentre os quais
os Deputados José Lourenço, Adão Pretto e João Paulo que se reservem para o período de Comunicações Parlamentares. Já se encontra na Casa o Presidente do Congresso Nacional, razão pela qual sou obrigado a suspender esta sessão.
Aviso também os Srs. Deputados Paulo Octávio e Paulo Rocha, inscritos para o Grande Expediente, que, logo após a
promulgação pelo Congresso Nacional da Emenda n? 2, eles
serão chamados para ocupar a tribuna.
Está suspensa a sessão.
(Suspende-se a sessão às iGh20min.)
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o Sr. Jairo Azi, 1" Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, /" Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) reabertos os trabalhos da sessão iniciada às 14h.

Declaro

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Passa-se

ao

v-

GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Paulo Octávio.
O SR. PAULO OCTÁVIO (Bloco - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje,
precisamente hoje, completam-se trinta e um anos da renúncia
do Presidente Jânio Quadros. Ontem, 24 de agosto, o Brasil
foi obrigado a se lembrar de Getúlio Vargas, que há trinta
e oito anos deu, serenamente, o primeiro passo para sair
da vida e entrar para a história. Une os dois personagens
o presidencialismo brasileiro, que impondo responsabilidades
pesadíssimas ao Governo cria uma constante na história deste
País: boa parte dos governantes, na era republicana, encontrou enormes dificuldades para cumprir na íntegra o seu mandato.
É fácil dizer simplesmente que o Brasil é assim. Mas
a preocupante seqüência de administrações que viveram dificuldades, além da sua capacidade de solucioná-las, indica que
a História nos aponta o problema. Cabe a nós, Parlamentares,
encontrar a solução. O primeiro Governo republicano, comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, não completou
o seu mandato. Foi sucedido pelo também Marechal Floriano
Peixoto, que governou com,mão de ferro e com elevado nível
de desconhecimento dos direitos e deveres do cidadão. Implantou-se, em verdade, uma ditadura republicana, na definição do filósofo Augusto Comte.
Depois dos sucessivos governos originários do acordo chamado de "política café com leite", veio a Revolução de 1930.
Getúlio Vargas governou com plenos poderes entre 1930 e
1945. A redemocratização possibilitou a eleição do General
Dutra, que, aliás, completou seu mandato. A década de 50
é, no entanto, cheia de golpes e contragolpes. Getúlio Vargas
deu um tiro no peito depois de sofrer as humilhações e denúncias de corrupção. Foi um tiro na História. Décadas depois,
seu então Ministro da Justiça, Tancredo Neves, morre na
véspera de sua posse. As tragédias rondam o cotidiano de
nossa política.
Juscelino Kubitschek enfrentou uma poderosa oposição
e diversos golpes militares. Não fez o seu'sucessor e se transformou em herói, quando já não era mais o Supremo MaQdatário
da Nação. Jânio Quadros renunciou com sete meses de Governo, atendendo a causas ainda não completamente esclarecidas.
João Goulart foi apeado do poder. Não completou seu mandato. Castello Branco governou apenas dois anos. Seu sucessor, Costa e Silva, sofreu grave doença e também não completou seu mandato. Tempos depois, o Presidente João Figueiredo enfrentou dificuldades para concluir seu longuíssimo
mandato de seis anos e deixou o Palácio do Planalto pela
porta dos fundos.
Esse é um rápido retrato da profunda crise institucional
brasileira. A crise é antiga, mas suas conseqüências persistem,
perduram e dificultam a caminhada nacional em direção ao
desenvolvimento. A cada crise, a cada impedimento do Chefe
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do Governo, sofre a Nação, sofre o seu povo através da escalada dos preços, da desorganização cambial e da ação impiedosa dos especuladores e atravessadores.
O Sr. Ivan Burity - Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. PAULO OCTÁVIO - Com prazer, Excelência.
O Sr. Ivan Burity - Gostaria de louvar V. Ex~ pelas
palavras claras e objetivas na análise que fez da nossa recente
História. Eu me reportaria às palavras da Deputada Sandra
Cavalcanti, quando disse que grande parte desses problemas
estão enraizados exatamente no presidencialismo; que o que
se precisa neste momento no Brasil é refletir em torno da
crise e, aí sim, procurar soluções para que novas crises não
se abatam sobre o País. V. Ex~ diz muito bem: a população
sempre carrega o ônus dessas crises, como estamos vendo
atualmente. Bastou que as pessoas fossem às ruas, que se
falasse em desestabilização, para que o dólar disparasse; para
que divisas se evadissem do nosso País; para que o Brasil
parasse; para que o seu desenvolvimento e o seu projeto de
crescimento parassem. Portanto faço, neste momento, o registro de que as crises existem, mas precisam ser superadas dentro
da ordem. E é esta Casa - que hoje aprovou definitivamente
a antecipação do voto para o plebiscito - que aponta o caminho certo para a saída da crise institucional, o caminho das
leis. Daí, o Parlamento poderá ter mais autonomia e as crises
poderão ser superadas, sem que o povo tenha que pagar por
elas.
O SR. PAULO OCTÁVIO ~ Muito obrigado, nobre Deputado Ivan Burity. Registro o seu aparte, que vem complementar meu discurso.
Prossigo, Sr. Presidente.
O estado de crise permanente favorece aqueles que não
conhecem o trabalho como meio do crescimento econômico.
As questões política terminam sendo uma condição básica
e até fundamental para o enriquecimento de uns poucos.
Convido os Srs. Parlamentares a uma reflexão. O Presidente da República, que propôs a extinção do cheque ao
portador, do título ao portador, da legislação contra o chamado crime do colarinho branco, contra os crimes de sonegação
fiscal, que criou a indisponibilidade dos bens para os acusados
de burlar o Fisco, esse mesmo Presidente iria cair nas malhas
do sistema por ele criado?
Faço essa reflexão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, porque até hoje, passados 38 anos, não foi possível estabelecer
um nexo entre a morte do Major Rubens Vaz e o Presidente
Getúlio Vargas. A massa que formava as passeatas contra
o chamado, na época, mar de lama foi a mesma massa que
conduziu o corpo do ex-Presidente a seu descanso final.
A Comissão Parlamentar de Inquérito, por irônico que
seja, só chegou a suas conclusões porque hoje o Brasil tem
uma legislação mais avançada e vigilante. Há cinco anos, nada
disso seria descoberto. Não havia fantasmas, nem contas falsas. Os cheques e os títulos eram ao portador. Impossível
saber sua procedência e seu destino. O Presidente da República, como no exemplo que ontem completou trinta e oito
anos, pode, isso sim, ter escolhido auxiliares equivocados,
ter mantido algum tipo de amizade com pessoas que traíram
a sua confiança. Se isto, eventualmente ocorreu, ele, sem
dúvida, vai reparar o engano. Mas, nada foi provado contra
a pessoa do Presidente Fernando Collor, segundo o relatório
divulgado.
Poderia aqui, desta tribuna, levantar diversas questões
jurídicas a respeito do trabalho executado pela CPI. Não quero
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fazê-lo agora. Farei no momento apropriado. Desejo, no enMais que isso, S~s e Srs. Deputados, as mentes de todo
tanto, chamar a atenção de V. Ex~ para a gravidade da matéria
o nosso povo estão voltadas para o que aqui se está a discutir
que tramita nessa Casa. Apelo para a consciência de cada
e os corações estão pulsando pelo que aqui se decidirá.
um. O exemplo de Vargas é muito forte. Ele foi ao suicídio,
E o coração da Nação pulsa com firmeza salutar, pelas
embora nada tenha sido provado contra a sua pessoa. O desaveias renovadas da sociedade organizada, que, em contunparecimento do Presidente jogou o Brasil numa violenta crise
dentes manifestações populares, nos últimos dias, tem inuninstitucional que, na prática, começou a se solucionar com
dado as ruas das cidades do País e mesmo fora dele, clamando
a posse de Fernando Collor, eleito por trinta e cinco milhões
pelo fim do mar de lama em que tão tristemente esta política
de votos.
neoliberal ensandecida, hoje a nós imposta, tem feito merguCrise política, no Brasil, é sinal de atraso institucional,
lhar o nosso País.
de inflação vertiginosa e de desorganização econômica. A
No histórico dia de ontem, o País assistiu atento à leitura
CPI trabalhou em clima de absoluta liberdade, utílizando os
do relatório por meio do qual a Comissão Parlamentar Mista
instrumentos recém-instituídos pelo Presidente da República.
de Inquérito que investiga diversas denúncias contra o Sr.
Embora sem ter poderes constitucionais, investigou o Chefe
Paulo César Cavalcante Farias, a CPI do PC, sistematiza seus
da Nação. Tudo lhe foi permitido e nada ficou provado. Nin- trabalhos e conclusões.
guém ouviu ainda a defesa dos acusados, nem a do Sr. FernanO momento é sabidamente grave. É talvez um dos mais
do Collor de Mello. Mergulhar o Brasil em outra crise, semegraves já registrados em nossa história. O País já conhece
lhante às anteriores, apenas em nome de alguns indícios, de
os motivos pelos quais o Sr. PC Farias, ex-caixa da campanha
meias-verdades e interesses eleitoreiros, é gostar muito pouco
eleitoral do então candidato Fernando Collor à Presidência
deste País.
da República, tornou-se personagem central das investigações
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa democracia é
de uma das mais importantes CPI do Congresso Nacional:
frágil. Cara-pintada não existe apenas na Argentina ou na
as denúncias de tráfico de influência junto aos mais diversos
Venezuela. Trata-se de um fenômeno mundial. É muito fácil
escalões do Governo Federal, inclUSive sua cúpula; de enriqueceder à tentação do populismo ou do autoritarismo. Em 1964,
cimento ilícito e sonegação fiscal - para citar apenas estes.
é bom lembrar, os militares chegaram ao poder aplaudidos
A partir das denúncias apresentadas pelo Sr. Pedro Collor
por boa parte da inteligência brasileira, inclusive por signifide Mello em 25 de maio último, a própria figura do Presidente
cativa parcela da imprensa. Difícil é admitir a convivência
da República, pelo denunciado envolvimento direto com o
pacífica dos antagônicos no mesmo espaço político. Apelo,
Sr. PC Farias, veio somar-se a este quadro de corrupção e
portanto, para a consciência de cada um dos Srs. Parlilmenfraude, que vem lesando o País, seus cidadãos e suas institares. No Brasil, todos sabem como as crises começam, mas
tuições.
ninguém advinha como terminam. Já terminaram em sangue,
Para perplexidade da Nação, passou a pairar sobre a
tortura, censura, ditadura e até mesmo em acordo político.
Alguns vices, como o honrado mineiro Pedro Aleixo, não figura do Presidente da República a sombra negra do crime
tomaram posse. É fácil começar a crise, o problema é acabar de responsabilidade - por "não tórnar efetiva a responsabilidade de seus subordinados, quando manifesta em delitos
com ela.
funcionais
ou na prática de atos contrários à Constituição"
Creio, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que é chegado
o momento de uma reflexão desse porte, com essa profun- e caracterizados pelos indícios de ilícitos penais. E, ainda,
didade. Quem não tiver inquietações que atire a primeira o que é mais grave, por acobertar o Sr. Paulo César Farias
pedra. Mas depois não se junte àqueles que vão chorar no em seus procedimentos inequivocamente dolosos, recebendo
muro das lamentações políticas. Custou muito ao Brasil e inclusive vantagens pessoais advindas deste.
: As denúncias do irmão do Presidente, mesmo que sob
aos brasileiros alcançar o dia de uma eleição direta. Escolhe- .
mos pelo voto livre e soberano um Presidente da República. o viés das querelas familíares, tiveram o mérito de escancarar
Em segundo lugar, ficou um operário metalúrgico. Esse foi ante a Nação estupefata os caminhos tortuosos e espúrios
um belíssimo exemplo de democracia, que devemos preservar, pelos quais elites financeiras e empresariais, descompromepromovendo, ao mesmo tempo, as correções necessárias por tidas com os interesses gerais da Nação e sedentas apenas
intermédio da legislação, que nos cumpre discutir e votar. de mais poder e acúmulo de riquezas, instalam-se organicaÉ relativamente fácil retirar o Brasil do trilho constitucional. mente no seio do poder político-governamental financiando
Mas, caso isso ocorra, a nossa geração possivelmente não seus interesses particulares., manipulando autoridades e verbas, explorando prestígio em fomento à corrupção ativa e
verá outra eleição presidencial.
passiva, sonegando. Enfim, falseando o papel das instituições
Muito obrigado.
democráticas.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - ContinuanOs fatos com os quais se estarreceu a Nação - a corrupdo o Grande Expediente, concedo a palavra ao segundo ora- ção institucionalizada, a impunidade consentida, o mar de
dor inscrito, nobre Deputado Paulo Rocha.
lama em que chafurdam os PCs Farias da vida e seus grupos
S. Ex~ disporá de vinte e cinco minutos.
- de há muito envergonham os cidadãos de bem deste País
O SR. PAULO ROCHA (PT -PA. Pronuncia0 seguinte e vêm sendo intransigentemente denunciado pelo Partido dos
discurso.) - Sr. Presidente, S~' e Srs. Deputados, mais uma Trabalhadores e setores da sociedade organizada.
A presente crise política vivida pelo País e insanamente
vez a Nação brasileira tem seus olhos voltados para esta Casa
do Congresso Nacional. Certamente não será exagero afirmar- negada pelo Presidente da República e seus seguidores traz
mos que, também as atenções do mundo, em particular daque- à tona, ao julgamento público, aquilo que é marca do projeto
les países comprometidos com a consolidação da democracia neoliberal, sob uma orquestração de interesses internacionais
na constelação de nações e governos, estão voltadas para esta materializados pelo FMI: a manipulação do poder político,
a utilização da máquina governamental e outros instrumentos
Casa.
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a serviço dos interesses das elites, em detrimento dos interesses
da população.
. A serviço dos interesses das elites plantadas no poder,
corrompe-se, apropria-se indebitamente dos bens e recursos
públicàs, sonegam-se e se torcem informações, utilizam-se
os meios de comunicação para amortecer a consciência dos
cidadãos e a força das instituições. Em nome de uma modernidade formulada por' poucos e para poucos, em nome de
um crescimento do País que o povo não experimenta, aprofunda-se a recessão, o desemprego, a instabilidade produtiva,
leva-se a população ao desalento, à desesperança, à fome
e à miséria.
. Por isso mesmo é que, num primeiro momento, diante
da densidade dessa crise sem precedentes que ora vivemos,
a sociedade se manifestou incrédula ante as possibilidades
de efetiva e limpa apuração dos fatos denunciados. Mais descrédito ainda manifestou quanto à punição dos culpados e
envolvidos. E os envolvidos estavam na ante-sala do Palácio
do Planalto, na jntimidade da Casa da Dinda. Como não
estar descrente este povo já tão seguidamente ludibriado e
espezinhado?
era a frase na boca da popula"Não vai dar em nada
ção. E tristemente esta frase ainda permanece na boca e lio
receio, de alguns. Esta frase, Sr~ e Srs. Deputados, nenhum
de nós pode, ignorar ser o indicador da desesperança que
anos de arbítrio e de cerceamento à democracia instalaram
no 'coração de nosso povo. Mas esta frase traz também a
vontade já não incontida de que "dê em alguma coisa", de
que efetivamente se ponha fim a tudo o que é espúrio em
nossa Nação.
Ouço com prazer, o nobre Deputado Valdir Ganzer.
o •• "

Q Sr.: Va~dir Ganzer - Sr. Deputado, agradeço a V.
Ex" por me conceder o aparte. Quero me somar ao nobre
'companheiro em seu pronunciamento, dizendo que, para nós,
'que' trabàlhamos há anos para derrubar a ditadura militar
e retomar a democracia, que ainda não é real no Brasil, não
estamos, de certa forma, surpresos com o que vemos, porque
sabíamos que, elegendo Collor de Mello, a direção que o
País tomaria seria a que estamos presenciando. A sociedade
brasileira' foi enganada por Collor, e os grupos que, com muito
dinheiro, pàtrocinaram a sua campanha, como a "Rede Globo';, entre outros órgãos pesados, imaginavam que a sociedade
não descobriria tamanha corrupção. Portanto, quando da cassação de Collor, o Congresso tem que fazer valer a verdade,
porque, na minha avaliação, está em disputa se a corrupção
vence a ética na política ou se a ética na política vence a
corrupção. Vencendo a corrupção, teremos, no mínimo, quarenta, cinqüenta anos de atraso, porque a sociedade avalia
'0 seguinte: se o Presidente da República, com seu grupo no
Governo, pode roubar, por que não podem roubar outros
segmento's da sociedade? Por que é, por exemplo, que o motorista - como eu dizia em outros eventos em que estive que trabalha lá numa Prefeitura do interior, ou mesmo o
Prefeito de uma pequena cidade, quando vai abastecer o seu
carro num posto de gasolina, manda colocar dez litros de
gasolina no carro e não pede a nota no valor do tanque
cheio? E teria um respaldo muito concreto de que não seria
punido, porque nem Collor, nem os ladrões que imperavam
junto com o Governo foram punidos. Portanto, o momento
é histórico, Deputado Paulo Rocha, e este Congresso terá
de fazer valer a sua força. Sabemos que não será fácil, porque
este Congresso tem um conjunto de Deputados que certa,mente defenderão a situação que ora estamos vendo. Mas
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a sociedade brasileira está nas ruas, com grande movimentação
em todo o País. Espero que o Congresso Nacional aja como
a Assembléia Legislativa do Estado do Pará, que cassou um
Deputado acusado de corrupção e que estava sonegando impostos. Que o Congresso Nacional - como fez o Pará faça valer a dignidade, a moral e a ética na política e no
tratamento da coisa pública, derrotando a corrupção que,
estamos provando agora, existe no Governo maior da União
e que, se não for derrotada, se instalará nos Estados, como
bem sabemos. Se' a sociedade brasileira se dá conta de que
podemos derrubar um Presidente por'corrupção, por que é
que não poderemos derrubar um Governador ou um Prefeito?
A sociedade brasileira terá coragem de se levantar contra
essa roubalheira que toma conta do País e que é um prejuízo
para o Brasil diante do mundo, além de ser um prejuízo para
o próprio País.
O SR. PAULO ROCHA - Companheiro Valdir Ganzer,
somo ao meu pronunciamento o seu aparte, que complementa
as minhas argumentações.
As vigorosas e firmes manifestações populares ocorridas
no últimos dias nas principais cidades do Brasil - em São
Paulo, hoje, cerca de um milhão de pessoas estão nas ruas
- não podem ser ignoradas como indicador de que as mentes
de nosso povo não estão anestesiadas pela desesperança. A
vontade popular se ergue soberana e inconteste. A sociedade
civil está atenta ao desenrolar da crise, está assumindo sua
tarefa no equacionamento democrático dessa crise que quer
ver finda.
E, como querem fazer crer aqueles parasitas do poder
que teimam em permanecer cegos aos fatos e à verdade por
eles gritada, findar a crise não é deixar de denunciá-la, não
é também tentar pinçar dela a figura do Presidente da República. Findar a crise consiste em enfrentá-la com firmeza,
assombrando os fantasmas e náo se deixando assombrar por
eles, como, no mais fiel cumprimento de seu papel, tem feito
o Congresso Nacional, via os trabalhos da CPI do PC.
Os cidadãos brasileiros não suportam mais estar submetidos ao arbítrio e à corrupção alheia. Não suportam mais
se verem ludibríados pelos falsos heróis, que, como o Sr.
Fernando Collor, arrotam um discurso de moralidade e de
salvação da Pátria, mas se vêem apanhados no flagrante de
uma prática governamental de corrupção e mentiras. Uma
prática que se desmonta por si mesma, de tão primária e
podre.
O Sr. Amaury Müller - V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. PAULO ROCHA -Pois não.
O Sr. Amaury Müller - Nobre Deputado Paulo Rocha,
permita que eu acrescente minha voz ao justo protesto, à
justa indignação de V. Ex', em face da vergonhosa situação
em que as elites, uma vez mais, colocaram o nosso País e,
sobretudo, o nosso povo. As denúncias tomaram conta das
ruas, e O povo já toma consciência de que precisa mostrar
ao Congresso Nacional os verdadeiros caminhos da reconstrução nacional, que passam necessariamente pela exemplar
punição, com o rígor da lei, de todos os que se aproveitaram
de cargos públicos para engordar as suas fortunas de forma
ilícita e imoral. Mas quero manifestar uma preocupação. Concordo com os termos do parecer do Relator, que certamente
será aprovado amanhã pela Comissão Parlamentar de Inquérito e que abrirá a perspectiva de que esta Casa se manifeste
sobre a possiblidade do impeachment do Presidente da Repú-

Agosto de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

blica por crime de responsabilidade. Porém, fica uma interrogação: não há, no relatório, qualquer alusão aos agentes ativos
do processo de corrupção que corrói as próprias entranhas
do País. Aqui nesta Casa, durante depoimento, o Sr. Antôpio
Ermírio de Moraes confessou que fez transações estranhas
com a firma do Sr. PC Farias - uma firma de consultbna
que não faz consultoria para ninguém - e que pagou, se
não me equivoco, 200 inil dólares por um parecer verbal,
o que revela um processo claro de corrupção ativa, no caso,
desse empresário. O Líder do PRN no Senado Federal confessou que é sonegador, é réu confesso. E, aí, o que vai acmitecer
com ele? O Sr. Mário Amato também confessou publicamente
que é sonegador e até chegou ao desplante de dizer que sem
sonegação o empresário não Sobrevive. E os bancos que patroc
cinaram essa espécie de ectoplasma bancário, esses fantasmas
que assustam e estarrecém a Nação? Por jsso, eu me pernititia
acrescentar às observações oportunas e corajosas de V. Ex~
esse dado, que é essencial: e os agentes ativos, não vão ser
punidos? Ou será que apenas algun~ irão para a cadeia pagar
pelos crimes que cometeram, enquanto outros criminosos permanecem, impunes? E nós jamais acabaremos com a mística
da impunidade, que é o que de pior poderia acontecer ao
Brasil de todos nós, ao Brasil dos verdadeiros brasileiros que
trabalham', geram iiqúezas e continuam cada vez mais pobres?
Muito obrigado a V, Ex~
O SR. PAULO ROCHA - Nobre Deputado Amaury
Müller, faço parte de uma geração que procura dar continuidade às lutas de V. Ex', buscando conquistar instituições democráticas e varrer todos os corruptos e corruptores de nosso
País, para o bem de nossa Nação. Incorporo o aparte de
.
V. Ex' ao meu pronunciamento~.
Concedo, com muito prazer, o aparte ao meu companheiro Carlos Santana.
O Sr. Carlos Santana '-'- Companheiro Paulo Rocha;gostaria de assinar embaixo de tudo óque V. Ex' traz à'tribuna
nesta hora. Estamos vivendo JImdos piores momentos da
história do País, quando parece que nos querem convencer
de que a corrupção é normal. Com? vamos poder criar ~ossos
filhos, se não temos a coragem de dIZer a eles que o PreSidente
desta Nação está rnancomuhàdó com essa máfia de corrupção?
Por isso, Deputado Paulo Rocha, o discurso de V. Exl é
perfeito, está sendo feito n? momento, ~rfeito e n? esp~!o
perfeito. Esta Casa, como disseram as ultlma~ pesqUIsas, nao
tinha valor algum. Hoje estamos mostrando o nosso valor
e dizendo à população que está aí forá, a partir das manifestações que estão acontecendo e que vão acontecer amanhã,
que o Congresso Nacional está fazendo a sua parte. Mas ~ão
tenhamos a ilusão de que vai resolver os problemas da Naçao.
Sabemos que a massa está conduzindo esse destino e q.ue
haverá novos ares no País. Cohgratulo~li1e com o companheiro
pelo seu pronunciamento. É deParlani~ntare~ como V. Ex',
operários como eu, que esta Casa esta preclsa~do: Y.amos
modificar a realidade deste País e acabar com a Impumdade
e a corrupção.
O SR. PAULO ROCHA - Agradeço ao Deputado Carlos
Santana o aparte e ouço com prazer o Deputado Adão Pretto.
O Sr. Adão Pretto - Quero cumprimentar o ilustre colega
Paulo Rocha pelo brilhante discurso que vem fazendo e pelo
tema que aborda, principalmente nesta ocasião. Sei que o
discurso de V. Ex' ainda está pela metade e não quero tomar
muito do seu tempo. Mas gostaria de acrescentar o seguinte.
Na última eleição tivemos quase 50% de votos nulos e brancos.
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Foram dados pelos eleitores decepcionados e frustrados, com
o seu eleito, Collor de Mello. Foi um voto de protesto. E,
agora, nesses últimos dias, nós, Parlamentares, quando saímos
rias ruas, já somos vistos de maneira diferente: o povo está
depositando confiança em nós novamente. Se esta Casa não
aprovar o afastamento desse corrupto da Presidência da República, riós, Deputados, poderemos ser linchados ao saírmos
à rua. Portanto, faço um apelo - estamos, junto com outros
colegas, pleiteando um abaixo-assinado - a fim de que O'
voto seja aberto, para que a sociedade saiba quem está votando a favor de Collor e quem está votando contra ele, porque
senão seremos considerados iguais. Vai gente para a tribuna
fazer discurso contra Collor e vai acabar votando a fàvor
dele; e disso a sociedade precisa saber. Parabéns, prezado
colega Paulo Rocha, por esse brilhante discurso, e muito obrigado' pela oportunidade.
O SR. PAULO ROCHA - Agradeço a V. Ex' o aparte.
O povo brasileiro quer resgatar definitivamente sua cidadania. E acreditamos que, de maneira ímpar, a sociedade
está hoje municiada para exercitar suas instituições e fazer
cUmprir seus dispositivos políticos~ jurídicos e constitucionais.
"O Congresso Nacional é a nação reunida 'em assembléia", já lembrava ontem o Senador Amir Lando, na leitura
do rel'atório que apresentou aos membros da CPI e à própria
Nação. Não podemos esquecer que o processo parlamentar
não é càracterizado apenas pelo que produzimos para os Anais
desta Casa, mas também pelo nosso grau de sintonia com
o povo, que é o sujeito central do qual depende e para o
qual deve convergir nossa ação. A razão mesma da existência
do Pàrlàmento reside na representação da vontade popular.
Urge, pois, que as decisões que aqui se tomarão a respeito
daquilo para o qual sinalizam tanto o "Relatório Lando" quanto as vozes que vêm das ruas, do conjunto da sociedade civil
organizada, sejam firmes na apuração dos fatos e na punição
. ' .
dos éulpádos.
Eni sua tarefa de investigar as atividades denunciadas
do nefasto Sr. PC Farias, a CPI do Congresso Nacional não
arredou um milímetro sequer da busca intransigente da verdade e do trabalho sobre fatos. Após minuncioso e rigoroso
trabalho de ouvir depoimentos, checar dados, juntar provas
e éruzài informações, a CPI viu chegar até ela, pelos atos
dos eiwolvidos, quê se avolumavam, um veio de corrupção
que passava pela Casa da Dinda e pelo Palácio do Planalto.
Como fazer vistas grossas ao fato de o Presidente da República, a este posto alçado por 35 milhões de votos populares.
esteja a fazer uso do cargo em proveito próprio e não daqueles
que o elegeram ou dá Nação como um todo, descumprindo.
os deveres do cargo? Como ignorar "que o Sr. Presidente
da República, de foÍma permanente e ao longo de mais de
dois anos de mandato, recebeu vantagens econômicas indevidas, quer sob a forma de depósitos bancários feitos nas contas
de sua Secretária, SI' Ana Acioli, da sua esposa e da respectiva
Secretária, SI' Maria Isabel Teixeira, da sua ex-mulher, da
sua mãe e da irmã, quer sob a forma de recursos financeiros
para aquisição de bens, ... ou, finalmente, sob a modalidade .
de benfeitorias, melhorias e acessões diretamente realizadas
no imóvel de sua propriedade, ... "? Como, sob pena de estar
fugindo à verdade dos fatos, tentar negar que "atos ilícitos
eram praticados pelo Sr. Paulo César Farias e deviam ser
do conhecimento do Sr. Presidente da República?
Ouço, com prazer, o nobre Deputado João Fagundes.
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o Sr. João Fagundes - Nobre Deputado Paulo Rocha,
como os companheiros da bancada de V. Ex', quero associar-me às suas palavras de advertência quanto ao momento
político que vivemos. Embora eu não seja do Partido dos
Trabalhadores, comungo inteiramente com o pensamento de
V. Ex~ E hoje o meu partido, o PMDB, fechou questão quanto
ao impeachment. Como V. Ex" tenho ouvido com certa tristeza afirmativas de que esse processo não vai dar em nada.
Este é um momento histórico de o Legislativo afirmar-se como
Poder soberano, porque ou nós nos afirmamos agora, ou nos
curvamos para sempre às críticas que V. Ex~ e todos nós
temos ouvido nas ruas. Mas estou certo de que a situação
de ausência de esperanças, de cárie profunda que vem germinando no sentimento da gente moça nacional e de descrédito
na classe política há de mudar pela posição corajosa que devemos tomar neste momento, julgando essa imoralidade que
está diante de nós. Cumprimento V. Ex~ e o parabenizo pelo
discurso que faz nesta tarde.
O SR. PAULO ROCHA - Muito obrigado, Deputado
João Fagundes.
Sr. Presidente, este momento é de profunda crise para
a sociedade brasileira. Crise esta, Sr~S e Srs. Deputados, que
inequivocamente tem como centro o Governo Collor e seu
modelo neoliberal. O Sr. Fernando Collor e seus apaniguados
acreditam e querem fazer crer à Nação que os votos que
o elegeram o transformaram em alguém imune aos preceitos
constitucionais, às normas do Direito, ou às regras da democracia. O Presidente da República parece achar que democracia é, pelo cargo que ocupa, não ter que prestar contas
de seus atos e de suas omissões.
Tentando esconder-se atrás de sua já arrancada máscara
de herói impoluto - o que seguramente nunca o foi, nem
é disso que a Nação precisa - fundou, em seus discursos
teatrais, um sindicato do golpe, o qual filiou a uma central
única dos conspiradores. Os dados apurados pela CPI do PC,
conforme com a firmeza de quem se fundamenta na verdade,
indicou o Relatório Lando, não deixam sombra de dúvida
quanto ao fato de que, na verdade, configuram-se, sim, um
golpe e uma conspiração tacanha; o golpe e a conspiração
do Presidente e seus asseclas contra a Nação, via o já desvelado
esquema PC e seus fantasmas.
O Governo Collor aprofundou a crise econômica e social
do País. Sua falta de política, expressa numa administração
atabalhoada, tem levado a índices infernais, à fome, ao desemprego, mergulhando a população em toda sorte de mazelas.
E, o que é pior, arrastou o País e suas instituições a uma
crise ética e moral sem precedentes.
Seus representantes no Congresso, como que imunes aos
fatos e à vontade popular, tentam perpetuar, nesta Casa, o
perfil do fisiologismo. Tentam contrapor-se às evidências constatadas pela CPI, arquitetando mirabolantes teses de inconstitucionalidade das ações da mesma e de inconsistência das
provas arroladas.
Apesar de todos os elementos necessários para confirmação do crime de responsabilidade que o próprio Presidente
da República cavou para si, ainda recaem sobre esta Casa,
que deve ser o sustentáculo da democracia e pilar da organização do Estado, velhas manias, como o aliciamento de votos
por meio de liberação de verbas para os Estados e as manobras
de última hora.
Nós, do Partido dos Trabalhadores, Sr" e Srs. Deputudos,
queremos firmar nossa certeza de que, ao julgarmos o relatório
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da CPI e todos os seus desdobramentos, estaremos, de uma
vez por todas, banindo essas práticas desta Casa.
Democracia é governar para a maioria. É fazer com que
os interesses,partidários, fisiológicos e de alguns setores sejam
rompidos, porque o que está em jogo é a vida do País, é
a fé do povo em seu País, em seus governantes e suas instituições.
Malgrado suas conseqüências traumáticas, a crise que
nos impingiu o Governo Collor acena com esperança, sinaliza
a possibilidade de as instituições democráticas, Parlamento
e Ministério Público, junto com a sociedade civil, resgatarem
a moralidade na coisa pública. O momento é de não transigir,
o momento é de resgate da dignidade dos homens públicos,
da cidadania e da fé nas instituições democráticas.
E nisto reside o papel do Congresso Nacional hoje. E
é isto que espera a sociedade civil brasileira.
O Partido dos Trabalhadores alia-se a todos os partidos
que, na luta pela cidadania, procuram construir a democracia,
certos de que, neste momento crucial, ela, a democracia, será
a grande vencedora. Esta Casa não pode vacilar. Não podemos
passar para a História como cúmplices da corrupção e da
impunidade. Não vacilaremos ante a prepotência do Governo
Collor. Acataremos o Relatório Lando e daremos seguimento
ao conseqüente e pertinente processo de impeachment, já
configurado. Daremos a resposta que a Nação exige: Basta
de Farsa! Basta de Corrupção! Basta de Collor!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se passar ao horário de

COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES

VIII -

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao primeiro orador inscrito, Deputado Adylson Motta, pelo PDS.
O SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, recentemente tivemos
notícia da condenação dos réus no processo do INSS, no Rio
de Janeiro.
Este fato despertou na população certo sentimento de
confiança e também de esperança no sentido de que finalmente
o País começava a punir os seus criminosos mais refinados,
aqueles que costumam aparecer - e desaparecer às vezes
- trajando vistosos colarinhos brancos. Estaria iniciando-se,
então, nova fase da vida brasileira, em que a impunidade
cada vez mais passaria a ter menos vez e força.
O processo que tramitou na Justiça fluminense e a sentença dele emergida foram tidos e havidos como exemplares.
Afinal, estava atacando-se de frente toda a sorte de improbidades que caracterizam a malversação dos dinheiros públicos
por parte dos envolvidos com a gigantesca máquina da Previdência Social. Para o próprio Governo Federal, a condenação
dos réus foi motivo de exaltação e desfrute. Não se perca
de vista - e isto é realmente importante - que a pena mais
rigorosa foi aplicada, nada mais, nada menos, do que a um
juiz de Direito.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os comentários que
se seguiram à condenação dos réus, principalmente no que
se refere a esse juiz de Direito, tiveram o efeito de abordar
qualquer sentimento de esperança que pudesse prosperar.
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Com efeito, Sr. Presidente, os especialistas na matéria,
juristas que vivem a realidade do Direito Penal brasileiro,
desembargadores, procuradores de justiça, advogados, todos
eles apontaram no sentido do quanto é ilusória uma condenação que, à primeira vista, era tida como rigorosa.
A análise procedida pelos juristas, baseada na lei, mostrou que a pena imposta ao juiz, de quinze anos de reclusão,
poderia ser satisfeita da seguinte maneira: deve-se iniciar o
cumprimento em regime fechado, ou seja, em uma penitenciária. Trinta meses depois, poderá ser requerida a passagem
para o regime semi-aberto, colônia agrícola, industrial ou similar. Nesse regime, poderá ser obtida autorização para saídas
temporárias para visitar a família ou participar em atividades
que concorram para o retorno ao convívio social. Decorridos
. mais vinte e cinco meses, o condenado, então, poderá passar
para o regime aberto, podendo sair para trabalhar. Finalmente, depois de cumprir cinco meses nesse regime, terá completado um terço da pena e poderá requerer seu livramento
condicional. Portanto, Srs. Deputados, uma pena de quinze
anos, ou cento e oitenta meses, ter-se-á reduzido a sessenta,
dos quais' apenas trinta meses em peniteciária. E mais: deverá
ser computado, ainda, e descontado do total o tempo durante
o qual esteve o condenado preso provisoriamente.
O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Newton Baptista, relator do processo, assim se pronunciou:
.
"A Justiça e a sociedade foram vítimas de um
escárnio, um deboche. As penas foram tecnicamente
adequadas, mas descaracterizadas pela Lei de Execuções Penais, aprovada em 1984 pelo Congresso Nacional. Em poucos meses,. todos os cpndenados estarão
na Suíça, na Alemanha ou nosEstados Unidos, gastando os bilhões de dólares que ganharam à custa da Previdência Social. Rindo de todos nós e da própria Justiça.
Para eles, o crime compensou."
Por tudo isso, faz-se necessária uma reflexão acerca da
legislação penal brasileira, a começar pela lei de Execução
Penal.
'No ano de 1984, procedeu-se a uma ampla revisão em
nossa legislação penal. A um só tempo, modificou-se a parte
social do Código Penal, e veio à luz uma lei que tratava especificamente das execuções 'penais.
Conforme se extrai da e'xposição de motivos da nova
parte geral do Código, propunha-se "uma política criminal
orientada no sentido de proteger a sociedade", limitando-se
as penas privativas de liberdade "aos casos de reconhecida
necessidade", à vista da "ação criminosa cada vez maior do
cárcere".
A Lei de Execução Penal, por sua vez, curvou-se ao
princípio de que' as penas e medidas de segurança deveriam
realizar a proteção dos bens jurídicos e a reincorporação do
delinqüente à comunidade. Por outro lado, cuidou de seguir
as recomendações mínimas da Organização das Nações Unidas
adotadas para diversos países, as quais constituíram "a expressão de valores universais tidos como imutáveis no patrimônio
jurídico do homem".
Devemos dizer, contudo, que não se pode perder de vista
a realidade brasileira, com a extensão territorial de nosso
País, com as falta de estabelecimentos penitenciários, com
a dificuldades de recursos, com a própria condição de nossa
clientela carcerária fornada na sua maioria de condenados
pobres e marginalizados, sem o grau de instrução primária.
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A nossa realidade não pode, de forma alguma, ser comparada
com a de muitos países também destinatários daquelas regras
mínimas, que possuem territórios muitas vezes menores -do
que os nossos menores Estados, dispõem de recursos substan~
ciais e dispõem de estabelecimentos carcerários com acomodações necessárias.
Assim, Srs. Deputados, a nossa lei pode ser considerada,
em muitos de seus aspectos, como mera carta de intenções,
conjunto de regras que, conquanto deveriam ser de aplicação
imediata, acabam por tomar-se programáticas.
É de se registrar, a bem da verdade, que os Estados
não respeitaram o prazo de seis meses concedido pela lei
para fazer adaptação e construções nos serviços penais, omissão esta que colocou em xeque todo o sistema inaugurado
pela nova legislação, e que levou e continua levando ao descumprimento de mandamentos constitucionais fundamentais,
como, por exemplo, o de que os presos deverá ser assegurado
o respeito à integridade física e moral.
O que se tem, então, é um quadro desalentador: réus
condenados amontoam-se nas cadeias públicas, misturando-se
aos que não tiveram ainda condenação definitiva; as penitenciárias, onde se cumprem as penas em regime fechado, além
de superlotadas, nem de longe cumprem a determinação de
que o condenado será alojado em cela individual, que conterá
dormitório, aparelho sanitário e lavatório; faltam colônias
agrícolas, industriais ou similares para o cumprimento da pena
em regime semi-aberto; quase não existem casas do albergado,
levando a que os que devam cumprir a pena em regime aberto
acabem beneficiando-se da prisão domiciliar.
Mas esse quadro triste e caótico já é conhecido.
Por isso, entendo ser de maior importância e eficácia
deter-me num outro aspecto da Lei de Execução Penal, que
talvez seja a razão maior do clamor popular por uma legislação
penal que efetivamente combata a impunidade.
É generalizada a grita de que as penas são ineficazes
ou irrelevantes, na medida em que o condenado cumprirá
a pena em liberdade ou, então, estará nas ruas em muito
menos tempo do que se poderia esperar ou mesmo desejar.
A primeira reclamação deve-se ao instituto da suspensão
condicional da pena, ou sursis, pelo qual b juiz pode suspender
a execução da pena privativa de liberdade não superior a
dois anos pelo período de dois a quadro anos. Isto significa,
na prática, que alguém condenado, por exemplo, pela prática
de maus-tratos, sem que haja lesão corporal de natureza grave,
cumprirá a pena em liberdade.
Já a segunda reclamação, que nos interessa mais de perto
e diz respeito à pouca severidade das penas privativas de
liberdade, mesmo quando envolvam considerável número de
anos de reclusão, deve-se a dois institutos: ao da progressão
dos regimes e ao da liberdade condicional.
De acordo com a progressão, um réu que, por hipótese,
tiver de iniciar o cumprimento da pena em regime fechado
poderá ser transferido para regime menos rigoroso, cumprido
ao menos um sexto da pena. Evidentemente, a progressão
não leva em consideração apenas o requisito temporal, senão
também requisitos formais e, ainda, o mérito do condenado,
em decisão judicial motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame criminológico, quando necessário.
A liberdade condicional, por sua vez, poderá ser conseguida cumprido mais de um terço de pena, se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes.
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Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é evidente que é
preciso rever estes institutos, esta inclinação da lei para conceder a liberdade no menos espaço de tempo possível, sob o
pret~xto de que a cadeia corrompe e desestimula a reeducação,
a remtegração do preso.
Algo precisa ser feito, e rapidamente.
Urge que se encontrem maneiras pelas quais o crime
seja efetivamente punido. É preciso restaurar o império da
leI, mas sobretudo o respeito à lei, e para tanto esta deve
ser severa, dura e não benevolente.
.
Não se discute que a situação dos presídios é precária,
mas esta constatação não pode amparar a leveza da lei.
Na verdade, fazem-se necessárias ações em duas frentes:
de um lado, devem-se criar situações para que os recursos
devidos sejam necessariamente aplicados no reaparelhamento
dos estabelecimentos penais. Por outro lado, é preci&o repensar institutos como o da progressão e o do livramento condicional, ao menos para que se revisem os prazos em que serão
.concedidos, que, maiores, deverão refletir todo o rigor da
lei penal, toda a satisfação da população.
Com muito prazer, concedo um aparte ao eminente Deputado Cardoso Alves, que certamente, com seus conhecimentos, abrilhantará meu modesto pronunciamento.

o Sr. Cardoso Alves - Deputado Adylson Motta, quero
cumprimentá-lo pelo discurso que vem fazendo, ferindo tema
extremamente humano e muito atual, que atormenta, sem
dúvida, a sociedade brasileira, principalmente pela insegurança em que se vive neste momento, em razão das falhas
existentes no sistema peniteciário e carcerário do nosso País.
O Presidente Bush disse na Espanha que um país é desenvolvido quando seu cidadão tem plena garantia de segurança
e rápida distribuição de justiça. Nós, brasileiros, não temos
nem uma coisa nem outra. Quero congratular-me com V.
Ex" que, embora sendo odontólogo, trata de tema jurídico
da maior importância com extrema propriedade. Aliás, isso
é muito próprio da personalidade de V. Ex" um Parlamentar
de atividades multifacetadas. Mas aparteio V. Ex' para fazer
apenas uma proposta: a privatização dos nossos presídios,
com o que haveria mais eficiência, e os presos viveriam a
custa do seu trabalho e não à custa dos esforços da sociedade.
O SR. ADYLSON MOTTA - Agradeço o aparte a V.
Ex" nobre Deputado Cardoso Alves, e quero informar-lhe
que, embora eu não exerça a profissão, fiz o curso de Ciências
Jurídicas e Sociais. De qualquer forma, espero contar com
V. Ex' para o apoiamento da proposta que apresentarei no
final do meu pronunciamento, que se encerrará em breve.
Continuando, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a impunidade, todavia, tem ainda outras faces. Mostra-se igualmente
quando a prestação jurisdicional é demorada em face da lentidão do Poder Judiciário.
Com efeito. A lerdeza da Justiça leva, num primeiro
momento, ao total e geral descrédito da nossa gente em rdação
ao Poder Judiciário. Condenações que deveriam emergir ao
sabor da revolta pela prática do crime cometido demoram,
por vezes, tempo suficiente para que nem mais se saiba o
objeto do processo. Com isso, uma das finalidades mais importantes da pena, que é a preservação dos bens jurídicos, se
perde, porque o temor que a norma penal deveria causar,
com um desestímulo aos que pensam em delinqüir, acaba
transformando-se no maior exemplo de que, por vezes, o
crime compensa.
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Isso sem mencionar os casos em que o Estado perde
até mesmo o seu dinheiro de punir ou de fazer cumprir a
punição, porque deixa o tempo esvair-se, e sobrevem a prescrição.
Portanto, sabendo-se que o processo penal não deve ser
irresponsavelmente apressado, sob pena de não se observarem
os devidos cuidados consubstanciados no princípio do contraditório e da ampla defesa, é imperioso que se invista na criação
de novas varas criminais, no aumento do número de vagas
para juízes de Direito, na adequada manutenção e aparelhamento dos cartórios, para que também a burocracia inerente
ao processo não eternize os feitos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, as falhas existentes em
nossa legislação penal, adicionadas à carência infra-estrutural
da nossa Justiça, podem ter conseqüências que talvez não
estejamos vislumbrando, mas que se insinuam entre nós. Refiro-me ao perigo representado pelo alastramento do crime
organizado em nosso País.
Este perigo é tanto maior num Brasil no qual o Estado
é absolutamente omisso no dar à população as mais elementares condições sociais. O perigo está justamente em que as
atividades criminosas se acabam identificando com sua comunidade sofrida e esquecida, que recebe benefícios sociais da
organização de malfeitores. Com o tempo, entretanto, a ambição dos criminosos pelo dinheiro desemboca na ambição de
poder. E, assim, o crime, estranhado na política, fica praticamente intocável nas suas raízes.
Exemplo maior do que foi exposto é a máfia. Dificilmente
existe uma cidade européia sem representantes da máfia, e
estes certamente já terão estabelecido ligações lucrativas com
criminosos locais.
Recentemente o Parlamento Europeu concitou os Estados-membros a cooperarem mais na luta contra o crime organizado e pregou o estabelecimento de uma força policial da
Comunidade.
Nos Estados Unidos, o crime organizado não é menos
danoso. A máfia americana é uma autêntica indústria que
controla uma importante parte dos mais de 100 bilhões de
dólares arrebanhados anualmente pelo crime organizado no
país.
Mas as seguidas vitórias da Justiça americana, como no
caso da condenação recente do mafioso Gotti, estão minando
esse império.
Sr. Presidente, vou aceder ao Regimento Interno e encerrar meu pronunciamento, mas antes proponho - e chamo
a atenção do Deputado Cardoso Alves, pois, quem sabe, nós
dois juntos, já que somos membros da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, possamos trabalhar nesse sentido - que aquela Comissão dedique algumas sessões a audiências públicas, para que aqui pronuciem o Desembargador
do Rio de Janeiro, tão desencantado com o nosso sistema
de leis, e principalmente com a Lei de Execuções Penais,
os representantes do Ministério Público, alguns advogados
criminalistas e outras pessoas renomadas que atuam nessa
área. Dessa forma, poderemos recolher subsídios e - quem
sabe - iniciar alguma ação no sentido de modificar as leis,
princpalmente a Lei de Execuções Penais.
E a proposta que faço, nobre Deputado Cardoso Alves,
ante o interesse demonstrado por V. Ex' no aparte com que
me honrou. Devemos pelo menos tentar apresentar alguma
sugestão no sentido de atender aos interesses da sociedade,
que reclama por medidas que acabam com a impunidade.
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Sr. Presidente, era o que tinha a dizer, agradecendo a
V. Ex' a condescendência.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Agostinho Valente, pelo PT.
O SR. AGOSTINHO VALENTE (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, antes
de começar a falar sobre o assunto que me traz à tribuna,
quero registrar um comício que está acontecendo agora em
São Paulo. O povo, repudiando o Governo Fernando Collor
de Mello, pedindo sua renúncia e o prosseguimento do processo de impeachment acorreu ao chamado do Governador
Fleury e das lideranças políticas de São Paulo, e mais de
1 milhão de pessoas encontram-se nas ruas de São Paulo neste
momento.
SI. Presidente, ouvindo atentamente o Deputado Adylson Motta e o inteligentíssimo aparte do Deputado Cardoso
Alves, quero dar minha contribuição, se é que posso, para
reflexão dos nobres colegas. O Deputado Adylson Motta pediu que, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
da qual também faço parte, sejam realizadas algumas audiências públicas, para que as autoridades da área criminal no
País indiquem as inovações que devem ser feitas no Brasil.
O nobre Deputado Cardoso Alvez falou a respeito da
privatização dos presídios. Se a Acesita for privatizada, obviamente aparecerão empresários e todos aqueles que têm interesse em comprá-la. Procura há. Quando a Usiminas foi privatizada, também houve procura. Mas é preciso saber do Deputado Cardoso Alves qual é o empresário que realmente deseja
ajudar o Estado e assumir o serviço carcerário do País, para
que haja uma relação de causa e efeito, de oferta e procura,
já que vivemos no tão anunciado novo mundo capitalista.
Não conheço empresário algum que tenha procurado o Governo dizendo: "Quero comprar a cadeia da minha cidade;
quero comprar o cemitério da minha cidade". Isso é lógico.
Os empresários querem que a Usiminas, a Vale do Rio Doce,
o Banco do Brasil sejam privatizados, pois são empresas que
têm ativos financeiros sérios, necessários ao País no conjunto
das suas instituições econômicas. O empresariado está de olho
nesse tipo de empresa e deseja sua privatização, a fim de
comprar uma empresa saneada, uma empresa boa.
Mas nunca ouvi falar de algum empresário que deseje
comprar o presídio de Brasília ou o de Belo Horizonte. É
preciso aparecer um, para que exista o fato, e possamos,
então, dar razão a quem vem à tribuna da da Casa dizer
certas coisas que, ao que me parece, não resistem a um exame
feito com mais seriedade. Eu realmente gostaria de conhecer
alguém no Brasil que esteja disposto a comprar nossos presídios. No dia em que isso acontecer, esta discussão terá sentido.
E não vejo como o Estado possa fazer com que a iniciativa
privada tome conta dos presídios. E não adianta o Estado
ter essa vontade, até porque ela só vai concretizar-se se houver
contRl.partida. Aliás, esse é um assunto que os capitalistas
ensinam a nós, socialistas, e parece que está havendo uma
inversão na apreciação dessa questão.
Portanto, falar em privatização de sistema carcerário é
muito mais um assunto de Governo do que um assunto da
iniciativa privada. O Estado de Minas Gerais, há cinco anos,
tenta vender um hotel para a iniciativa privada e não consegue.
O que se dirá, então, dos presídios, que estão em petição
de miséria, são verdadeiros campos de concentração, espaços
de subumanidade? Por isso, é até necessário falar aqui sobre
o porquê de a iniciativa privada não querer comprá-los.
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No atual momento, o empre<;ário da iniciativa privada
só quer o bônus. O ônus obviamente é do Estado. Eu até
gostaria de conhecer um empresário que altruisticamente deseje comprar os nossos presídios. Quem sabe, assim, haja
unanimidade na Casa para aprovarmos um projeto desse tipo.
Mas o assunto, pela liberdade com que foi tratado pelo nobre
Deputado Adylson Motta, merece ser analisado em algumas
sessões, para que, nas audiências públicas, possamos ouvir
as autoridades que entendem do assunto. Sr. Presidente, voltando ao assunto do comício, que está sendo realizado neste
momento em São Pal,llo e reuniu mais de um milhão de pessoas
nas ruas, lamentamos que apenas o Deputado Paulo Octávio
não perceba o que está acontecendo. S. Ex' fez um pronunciamento há poucos minutos, que não resiste à menor análise.
A CPI do caso PC cumpriu a sua tarefa. Os crimes cometidos
em derredor da Presidência da República hoje estão tipificados. O Sr. Collor de Mello e os que a acompanham seu projeto
político já tiveram oportunidade de explicar os atos da Presidência da República. Mas preferiu o Presidente tentar driblar
a opinião pública e ir à televisão mentir duas vezes. E os
fatos e a testemunhas, a cada semana, derrubavam os fracos
argumentos de S. Ex', de seus secretários ou de seus apaniguados.
Não há mais como resistir às denúncias. Agora é preciso
que os 503 representantes do povo nesta Câmara Baixa preparem uma acusação perfeita, uma denúncia cabal, para que
os 81 Senadores façam o juízo que o Brasil está a pedir neste
momento. Sem isso, vamos desmoralizar o Congresso; sem
isso, a Câmara dos Deputados não estará em consonância
com o anseio da população.
No dia de ontem, 200 mil pessoas se reuniram na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e hoje um milhão de pessoas estão
reunidas em São Paulo. Daí para frente, os movimentos populares não cessarão. Aqueles que depositaram confiança em
nós através do voto democrático querem ver a ação enérgica
que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem
realizar neste momento. E não só os Deputados da Oposição,
mas também os chamado "esquadrão da morte", como costumam dizer, têm responsabilidade nesta questão. Os Deputados do PRN, do PFL ou do Partido Democrático Cristão,
partidos que dão sustentação ao Governo nesta Casa, agora
têm responsabilidade de defender a imagem Congresso Nacional. E não se pode fugir a essa responsabilidade por meia
ou uma dúzia de favores. Alega-se por aí: são amigos do
Presidente. Não é a amizade das pessoas que está em jogo
agora, mas sim um Poder, que deve agir em nome da população que está nas ruas ao!! milhares, pedindo que o processo
de impeachment transcorra de acordo com a Constituição e
no leito certo da Lei n9 1.079.
Sr. Presidente, fico estarrecido ao pegar os jornais e ler
que ainda há Deputados indecisos quanto ao que fazer. Pasmem, SI. Presidente, Srs. Deputados: ainda há Deputados
que tentam defender o indefensável Governo Fernando Collor
de Mello.
Por isso, aqui fica este registro. Agora é hora de defender
o Congresso como uma instância de acusação, de denúncia
e de julgamento, sem o que vamos jogar nossos cargos fora.
A maioria pensa como eu, mas é necessário fazer essa reflexão
diariamente, para que todos cheguem à mesma conclusão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Antes de
encerrar a sessão, a Presidência avisa aos Srs. Deputados
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que as inscrições de oradores para o Grande Expediente do
mês de setembro serão feitas amanhã, dia 26 de agosto, quartafeita, a partir das 8h, no gabinete da Presidência da Câmara,
realizando-se sorteio às llh.

Ivan Burity - Bloco; Ivandro Cunha Lima - PMDP'
José Luiz Clerot - PMDBj Zuca Moreira - PMDB.
Pernambuco

VIII - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (InocênCio Oliveira) -

Paraíba

Nada mais

havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Amazonas
Ricardo Moraes - PT.
RondOnip
Carlos Camurça - PTR; Pascoal Novais - Bloco; Raquel Cândido - PTB.
Acre
Adelaide Neri - PMDB; Ronivon Santiago - Bloco;
Zila Bezerra - PMDB.
Tocantins
Freire Júnior - Bloco; Osvaldo Reis - PTR; Paulo
Mourão - PDS.
MaranMo
César Bandeira - Bloco; Costa Ferreira - PTR;
Eduardo Matias - PDC; Francisco Coelho - PDC; Haroldo
Sabóia - PDT; Jayme Santana - PSDB; José Burnett Bloco; José Carlos Sabóia - PSB; José Reinaldo - Bloco;
Paulo Marinho - Blocoj Pedro Novais - PDC; Sarney Filho
-Bloco.

Álvaro Ribeiro - PSBj José Mendonça Bezerra - Bloco; José Moura - Bloco; José Múcio Monteiro - Bloco; Maviael Cavalcanti - Blocoj Miguel Arraes - PSBj Nilson Gibson - PMDB; Osvaldo Coelho - Bloco; Pedro Corrêa - BloCOj Roberto Franca - PSB; Roberto Freire - PPS; Roberto
Magalhães - Blocoj Sérgio Guerra - PSB; Tony Gel - Bloco; Wilson Campos - PMDB.
Alagoas
Augusto Farias - Blocoj Cleto Falcão - Bloco; José
Thomaz NonO - PMDBj Luiz Dantas - Bloco; Mendonça
Neto - PDT; Olavo Calheiros - PMDB; Vitória Malta - PDS.
Sergipe
Cleonâncio Fonseca - Bloco; Djenal Gonçalves PDS; Everaldo de Oliveira - Bloco; Jerônimo Reis - Bloco;
Messias Góis - Blocoj Pedro Valadares - PST.
Bahia
Alcides Modesto - PTj Ângelo Magalhães - Bloco; Beraldo Boaventura - PDT; Clóvis Assis - PDT; Félix Mendonça - PTB; Genebaldo Correia - PMDB; Jaques Wagner PT; João Almeida - PMDBj João Alves - PDS; José Carlos
Aleluia - Bloco; José Lourenço - PDS; Jutahy Júnior PSDB; Leur Lomanto - Bloco; Luiz Viana Neto - ; Nestor
Duarte - PMDBj Pedro Irujo - Bloco; Ribeiro Tavares PL; Sérgio Gaudenzi - PDT.
Minas Gerais

Ceará
Aécio de Borba - PDS; Ariosto Holanda - PSB; Carlos Benevides - PMDB; Carlos Virgílio - PDS; Gonzaga Mata - PMDB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares - PSDB;
Luiz Girão - PDT; Luiz Pontes - PSDB; Marco Penaforte
- PSDBj Maria Lufza Fontenele - PSBj Mauro Sampaio PSDB; Moroni Torgan - PSDBj Orlando Bezerra - Blocoj
Pinheiro Landim - PMDB; Vicente Fialho - Bloco.
Piauí

B. Sá - PTR; Ciro Nogueira - Bloco; Felipe Mendes - PDSj Jesus Tajra - Bloco; João Henrique - PMDB;
José Luiz Maia - PDS; Murilo Rezende - PMDB; Mussa
Demes - Bloco; Paes Landim - Bloco; Paulo Silva - PSDB.

Agostinho Valente - PT; Aloísio Vasconcelos - PMDB;
Armando Costa - PMDB; Célio de Castro - PSB; Elias Murad - PSDB; Felipe Neri - PMDB; Fernando Diniz - PMDB;
Humberto Souto - Bloco; Irani Barbosa - PSD; Israel Pinheiro - PRS; João Paulo - PT; José Belato - PMDB; José Geraldo - PMDB; Lael Varella - Bloco; Leopoldo Bessone PST; Luiz Tadeu Leite - PMDB; Marcos Lima - PMDB;
Mário de Oliveira - PTR; Neif Jabur - PMDB; Odelmo
Leão - Bloco; Osmânio Pereira - PSDB; Paulino Cícero de
Vasconcellos - PSDB; Paulo Delgado - PT; Raul Belém Bloco; Romel Anísio - Bloco; Samir Tannús - PDC; Sandra
Starling - PT; Saulo Coelho - PSDB; Tarcísio Delgado PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB.
Espfrito Santo

Rio Grande do Norte
Fernando Freire - Bloco; Henrique Eduardo Alves PMDB; Iberê Ferreira - Bloco; Lafre Rosado - PMDB; Ney
Lopes - Bloco.

Alofzio Santos - PDT; Etevalda Grassi de Menezes PMDB; João Baptista Motta - PSDBj Jones Santos NevesPL; J6rio de Barros - PMDB; Rita Camata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB; Rose de Freitas - PSDB.
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Paraná

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PTB; Álvaro Valle - PL; Amaral Net·
to - PDS; Arolde de Oliveira - Bloco; Artur da Távola PSDB; Benedita da Silva - PT; Carlos Alberto Campista PDT; Carlos Santana - PT; César Maia - PMDB; Cidinha
Campos - PDT; Edésio Frias - PDT; Eduardo Mascarenhas
- PDT; Fábio Raunheitti - PTB; Flávio Palmier da Veiga Bloco; Francisco Silva - PST; Jair Bolsonaro - PDC; Jamil
Haddad - PSB; Jandira Feghali - PC do B; João Mendes PTB; José Egydio - Bloco; Junot Abi-Ramia - PDT; Laprovita Vieira - PMDB; Nelson Bornier - PL; Paulo de Almeida - PTB; Paulo Portugal - PDT; Roberto Campos - PDS;
Rubem Medina - Bloco; Sandra Cavalcanti - Bloco; Sérgio
Arouca - PPS; Sidney de Miguel - PV; Simão Sessim - Bloco; Wanda Reis - Bloco.
São Paulo

Antônio Barbara - Bloco; Antônio Ueno - Bloco;
Basílio Villani - PDS; Carlos Roberto Massa - Bloco; Carlos Scarpelini - PST; Delcino Tavares - PST; Edésio Passos - PT; Edi Siliprandi - PDT; Élio Dalla-Vecchia - PDT;
Ivânio Guerra- Bloco;. Luciano Pizzatto - Bloco; Luiz
Carlos Hauly - PST; Matheus Iensen - PTB; Onaireves Moura - PTB; Paulo Bernardo - PT; Pedro Tonelli - PT; Pinga
Fogo de Oliveira - Bloco; Renato Johnsson - Bloco; Romero Filho - PST; Werner Wanderer - Bloco.
Santa Catarina
Ângela Amin - PDS; César Souza - Bloco; Dejandir
Dalpasquale - PMDB; Eduardo Moreira - PMDB; Hugo
Biehl - PDS; Luci Choinacki - PT; Luiz Henrique PMDB; Nelson Morro - Bloco; Neuto de Conto - PMDB;
Paulo Duarte - Bloco; Ruberval Pilotto - PDS; Vasco Furlan - PDS.

Alberto Goldman - PMDB; Alberto Haddad - PTR;
Aldo Rebelo - PC do B; Cardoso Alves - PTB; Delfim Netto - PDS; Diogo Nomura - PL; Edevaldo Alves da Silva Rio Grande do Sul
PDS; Eduardo Jorge - PT; Euclydes Mello - Bloco; Fábio
Adão Pretto - PT; Adylson Motta - PDS; Aldo Pinto
Feldmann - PSDB; Florestan Fernandes - PT; Gastone Righi - PTB; Geraldo Alckmin Filho - PSDB; Heitor Franco - PDT; Amaury Müller - PDT; Arno Magarinos - Bloco;
- Bloco; Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - PMDB; José' Ci- Carlos Azambuja, ':"" PDS; Carrion Júnior - PDT; Celso
cote - PT; José Dirceu - PT; José Serra - PSDB; Jurandyr Bernardi - PDS; Eden Pedroso - PDT; Fernando Carrion
Paixão - PMDB; Liberato Caboclo - PDT; Luiz Carlos San- - PDS; Fetter Júnior - PDS; Germano Rigotto - PMDB;
tos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Magalhães Teixeira - Ivo Mainardi - PMDB; João de Deus Antunes - PDS; Luís
PSDB; Mendes Botelho - PTB; Nelson Marquezelli - PTB; Roberto Ponte - PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; NelOsvaldo Stecca - PMDB; Pedro Pavão - PDS; Ricardo Izar , son Jobim - PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Paulo Paim- PL; Sólon Borges dos Reis - PTB; Tadashi Kuriki - Blo- PT; Raul Pont - PT; Valdomiro Lima - PDT; Victor Facco; Ulysses Guimarães - PMDB; Valdemar Costa - PL; Wal- cioni - PDS; Wilson Müller - PDT.
ter Nory - PMDB.
.

DEIXAM: DE COMPARECER OS SENHORES:
Mato Grosso
Augustinho Freitas - PTB; Jonas Pinheiro - Bloco;
Rodrigues Palma - PTB; Wellington Fagundes - PL.

Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS; Benedito Domingos- PTR;
Chico Vigilante - PT; Eurides Brito - PTR; Maria Laura PT; Osório Adriano - Bloco; Paulo Octávio - Bloco.

Roraima
Teresa Jucá - PDS.
Amapá
Eraldo Trindade - Bloco; Fátima Pelaes - Bloco'
Gilvan Borges - PMDB; Lourival Freitas - PT; Murilo Pi~
nheiro - Bloco; Sérgio Barcellos - Bloco.
Pará

Goiás
Antônio de Jesus - PMDB; Antônio Faleiros - PSDB;
Délio Braz - Bloco; João Natal - PMDB; Lázaro Barbosa
- PMDB; Maria Valadão - PDS; Mauro Borges - PDC; Paulo Mandarino - PDC; Pedro Abrão - PTR; Roberto Balestra
- PDC; Ronaldo Caiado - Bloco; Virmondes Cruvinel- PMDB.
Mato Grosso do Sul
Elísio Curvo - Bloco; Flávio Derzi - Bloco; Valter
Pereira - PMDB; Waldir Guerra - Bloco.

Alacid Nunes':" Bloco; Domingos Juvenil - PMDB'
'
Paulo Titan - PMDB; Socorro Gomes - PC do B.
Amazonas
Beth Azize - PDT; José Dutra - PMDB.
Rondônia
AntÔnio Mqrimoto - PTB; Edison Fidélis - PTB;
Maurício Calixto .:. Bloco; Nobel Moura - PTR; Reditário
Cassol - PTR.
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Acre

Célia Mendes - PDSj Francisco Diógenes - PDSj João
Maia - Blocoj João Tota - PDSj Mauri Sérgio - PMDB.
Tocantins
Derval de Paiva - PMDBj Edmundo Galdino - PSDBj
Eduardo Siqueira Campos - PDCj Hagahús Araújo - PMDBj
Leomar Quintanilha - PDC.
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- Bloco; Getúlio Neiva ~ PLj Ibrahim Abi-Ackel - PDS;
João Rosa - Blocoj José Aldo - PRSj José Santana de Vasconcellos - Bloco; Maurfcio Campos - PLj Nilmário Miranda - PT; Paulo Heslander - PTB; Paulo Romano - Bloco·
Sérgio Naya - PMDBj Wagner do Nascimento - Blocoj Wil:
son Cunha - PTBj Zaire Rezende - PMDB.
Espfrito Santo
Nilton Baiano - PMDB; Paulo Hartung - PSDB.

Maranblio
Cid Carvalho - PMDB; Daniel Silva - PDS; João Rodolfo - PDSj Nan Souza - PSTj Ricardo Murad - Bloco; Roseana Sarney - Bloco.
Cearã
Antônio dos Santos - Blocoj Edson Silva - PDTj Ernani Viana - PSDB; Sérgio Machado - PSDB; Ubiratan Aguiar
-PMDB.
Rio Grande do Norte
Aluízio Alves - PMDB; Flávio Rocha - PL- João Faus.
,.
.
tino - PSDB.
Paralba
Adauto Pereira - Blocoj Efraim Morais - Blocoj Eval90 Gonçalves - Bloco; Francisco Evangelista - PDT; José
Maranhão - PMDBj Lúcia Braga - PDT; Rivaldo Medeiros
- Blocoj Vital do Rego - PDT.
Pernambuco
Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Gilson Machado
- Bloco; José Carlos Vasconcellos - Bloco; Luiz Piauhylino
- PSB; Maurflio Ferreira Lima - PMDB; Renildo Calheiros
- PC do B; Salatiel Carvalho - PTR.
Alagoas
Antônio Holanda - Bloco; Roberto- Torres - PTB.
Sergipe
Benedito de Figueiredo - ; José Teles - PDS.
Bahia

Rio de Janeiro
Álvaro Valle - PL; Benedita da Silva - PT; Carlos Alberto Campista - PDTj César Maia - PMDBj Cidinha Campos - PDT; Eduardo Mascarenhas - PDTj Francisco Dornelles - Bloco; José Carlos Coutinho - PDTj José Vicente Brizola - PDT; Laerte Bastos - PDT; Márcia Cibilis Viana PDTj Marino Clinger - PDTj Miro Teixeira - PDT; Regina
Gordilho - PRP; Roberto Jefferson - PTBj Sérgio Cury PDT; Vivaldo Barbosa - PDT; Vladimir Palmeira - PT.
São Paulo
Aloizio Mercadante - PTj André Benassi - PSDB; Antônio Carlos Mendes Thame - PSDBj Arnaldo Faria de Sá
- Blocoj Ary Kara - PMDBj Beto Mansur - PDTj Cunha
Bueno - PDSj Ernesto Gradella - PTj Fábio Feldmann PSDB; Fausto Rocha - Bloco; Jorge Tadeu Mudalen PMDBj José Genofno - PTj José Maria Eymael- PDC; Koyu Iha - PSDBj Maluly Netto - Blocoj Manoel Moreira PMDBj Marcelino Romano Machado - PDS; Marcelo Barbieri - PMDBj Maurici Mariano - PMDBj Paulo Lima - BloCOj Tidei de Lima - PMDBj Tuga Angerami - PSDB; Vadão
Gomes - Blocoj WaIter Nory - PMDB.
Mato Grosso
João Teixeira - PL; José Augusto Curvo - PL; Wilmar
Peres - PL.
Distrito Federal
Eurides Brito - PTR; Sigmaringa Seixas - PSDB.
Goiãs
Lúcia Vânia - PMDB; Luiz Soyer - PMDB; Mauro
Miranda - PMDB; Osório Santa Cruz - PDCj Zé Gomes
da Rocha - Bloco

Aroldo Cedraz - Bloco; Benito Gama - Blocoj GedMato Grosso do Sul
deI Vieira Lima - PMDB; Haroldo Lima - PC do B; Jabes
George Takimoto - Blocoj José Elias - PTBj Marilu
Ribeiro - PSDB; João Carlos Bacelar - PMDBj Jonival Lucas - PDC; Jorge Khoury - Bloco; José Falcão - Bloco; Lufs Guimarães - Bloco; Nelson Trad - PTB.
Eduardo - Bloco; Manoel Castro - Blocoj Prisco Viana PDS; Sérgio Brito - PDC; Uldurico Pinto - PSB.
Paranã
Flávio Arns - PSDBj Joni Varisco - PMDB; José Felinto - PST; Max Rosenmann - Bloco; Munhoz da Rocha Aécio Neves - PSDB; Annlbal Teixeira - PTBj Ara- PSDB; Otto Cunha - Bloco; Rubens Bueno - PSDB; Said
cely de Paula - Blocoj Avelino Costa - ·PL; Edmar Moreira Ferreira - PMDB; Wilson Moreira - PSDB.
Minas Gerais
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Santa Catarina

Dércio Knop - PDT; Jarvis Gaidzinski - PL; Renato
Vianna - PMDB.
Rio Grande do Sul
Adroaldo Strek - PSDB; Antônio Britto - PMDB;
Jorge Uequed - PSDB; José Fortunati - PT; Nelson Proença - PMDB; Odacir Klein - PMDB; Telmo Kirst - PDS.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro
a Sessão, convocando outra, extraordinária, para hoje, terçafeira, dia 25, às 19 horas, com a seguinte
ORDEM DO DIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Às 19 horas)
Urgência
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão
-1-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N? 73-E, DE 1991
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei Complementar n° 73-D, de 1991, que institui"

Ata da
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a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá outras
providências. Pendente de pareceres das Comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação.

-2PROJETO DE LEI N9 2.432, DE 1991
(Do Senado Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n? 2.432,
de 1991, que autoriza o Poder Executivo a criar a Superintendência de Área de Livre-Comércio de Guajará-Mirim, e dá
outras providências. Pendente de pareceres das Comissões
de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Viação
e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior; e de
Constituição e Justiça e de Redação.
-3PROJETO DE LEI N? 8.508-A, DE 1986
(Do Senado Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n? 8.508,
de 1988, que dispõe sobre a trasmissão de música brasileira
pelas emissoras de rádio; tendo pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda (Relator: Sr..
Vilson Souza); da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
pela aprovação, com emendas (Relator: SI. Artur da Távola);
e da Comissão de Ciência e Tecnologia, pela rejeição, com
voto em separado do Sr. Hélio Rosas (Relator: Sr. Maluly
Neto).
(Encerra-se a Sessão às 19 horas.)
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Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 25 de agosto de 1992

Presidência do Sr. Inocêncio Oliveira, 1" Secretário.
ÀS 19H12MIN COMPARECEM OS SENHORES:

Ibsen Pinheiro
GenEsio Bernardino
Waldir Pires
Inoc!ncio Oliveira
Etevaldo Nogueira
Jairo Azi
Robson Toma
Luiz Moreira
JoAo Paulo.
Roraima
Alceste Almeida - PTB; Avenir Rosa - PDC; Francisco Rodrigues - PTB; Jol1o Fagundes - PMDB; Júlio Cabral
- Bloco; Marcelo Luz - PTR; Rubem Bento - Bloco.

Amapá
Aroldo Góes - PDT; Valdenor Guedes - PTR.

Pará
Carlos Kayath - PTB; Eliel Rodrigues - PMDB; Gerson Peres - PDS; Giovanni Queiroz - PDT; Hermfnio Calvioba - PMDB; Hilário Coimbra - PTB; José Diogo - PDS;
Mário Chermont - PTR; Mário Martins - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; Osvaldo Melo - PDS; Paulo Rocha - PT;
Valdir Ganzer - PT.

AmazOIl88
Átila Lins - Bloco; Eduardo Braga - PDC; Euler Ribeiro - PMDB; :êzio Ferreira - Bloco; Pauderney Avelino
- PDC; Ricardo Moraes - PT.
RondOnia
Carlos Camurça - PTR; Pascoal Novaes - Bloco; Raquel Cândido - PTB; Reditário Cassol - P1R.
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Acre
Adelaide Neri - PMDB; Ronivon Santiago - Bloco;
ZJla Bezerra - PMDB.
Tocantins
Freire Júnior - Bloco; Leomar Quintanilha - PDC;
Osvaldo Reis - PTR; Paulo Mourão - PDS.
Maranbao
César Bandeira - Bloco; Costa Ferreira - PTR; Eduardo Matias - PDC; Francisco Coelho - PDC; Haroldo Sabóia
- PDT; Jayme Santana - PSDB; João Rodolfo - PDS; José
Burnett - Bloco; José Carlos Sabóia - PSB; José Reinaldo'
- Bloco; Paulo Marinho - Bloco; Pedro Novais - PDC; Sarney Filho - Bloco.
ceará
Aécio de Borba - PDS; Antônio dos Santos - Bloco;
Ariosto Holanda - PSB; Carlos Benevides - PMDB; Carlos
Virgílio - PDS; Emani Viana - PSDB; Gonzaga MotaPMDB; Jackson Pereira - PSDB; José Linhares - PSDB;
Luiz Girão - PDT; Luiz Pontes - PSDB; Marco Penaforte
- PSDB; Maria Luiza Fontenele - PSB; Mauro Sampaio
- PSDB; Moroni Torgan - PSDB; Orlando Bezerra - Bloco; Pinheiro Landim - PMDB; Ubiratan Aguiar - PMDB;
Vicente Fialho - Bloco.
.
Piauí

B. Sá - PTR; Ciro Nogueira - Bloco; Felipe Mendes
- PDS; Jesus Tajra - Bloco; João Henrique - PMDB; José
Luiz Maia - PDS; Murilo Rezende - PMDB; Mussa Demes
- Bloco; Paes Landim - Bloco; Paulo Silva - PSDB.
Rio Grande do Norte
Alufzio Alves - PMDB; Fernando Freire - Bloco; Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco; João
Faustino - PSDB; Lafre Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco.
Paraíba
Ivan Burity - Bloco; Ivandro Cunha Lima - PMDB;
Jõsé Luiz Clerot - PMDB; ZUca Moreira - PMDB.
pernambuco
Álvaro Ribeiro - PSB; João Colaço - PTR; José Mendonça de Bezerra - Bloco; Josê Moura - Bloco; Josê Múcio
Monteiro - Bloco; Luiz Piauhylino - PSB; Maviel Caval<.anti _- Bloco; Miguel Arraes - PSB; Nilson Gibson - PMDB;
Osvaldo Coelho - Bloco; Pedro Corrêa - Bloco; Ricardo
Heráclio - Bloco; Roberto Franca - PSB; Roberto Freire PCB; Roberto Magalhães - Bloco; Salatiel Carvalho - PTR;
Sérgio Guerra - PSB; Tony Gel - Bloco;' Wilson Campos PMDB.

Alagoas
Augusto Farias - Bloco; Cleto Falcão - Bloco; José
Thomaz Nonô - PMDB; Luiz Dantas - Bloco; Mendonça
Neto - PDT; Olavo Calheiros - PMDB; Roberto Torres PTB; Vit6rio Malta - PDS.
Sergipe
Cleonâncio Fonseca - BlocÇ); Djenal Gonçalves PDS; Everaldo de Oliveira - Bloco; Jerônimo Reis - Bloco;
José Teles-PDS; Messias Góis-Bloco; Pedro Valadares-PST.
Bahia
Alcides Modesto - PT; Ângelo Magalhães - Bloco;
Aroldo Cedraz - Bloco; Heraldo Boaventura - PDT; Carlos
Albuquerque - PDC; CI6vis Assis - PDT; Félix Mendonça
- PTB; - Genebaldo Correia - PMDB; Jairo Carneiro - Bloco; Jaques Wagner - PT; João Almeida - PMDB; João Alves - PDS; José Carlos Aleluia - Bloco; José Lourenço PDS; Jutahy Júnior - PSDB; Leur Lomanto - Bloco; Luiz
Viana Neto - S/P; Milton Barbosa - Bloco; Nestor Duarte
- PMDB; Pedro Irujo - Bloco; Ribeiro Tavares - PL;
Sérgio Brito - PDC; Sérgio Gaudenzi - PDT.
Minas Gerais
Agostinho Valente - PT; Alofsio Vasconcelos - PMDB;
Aracely de Paula - Bloco; Armando Costa - PMDB; Camilo Machado - Bloco; Célio de Castro - PSB; Elias Murad PSDB; Felipe Neri - PMDB; Fernando Diniz - PMDB; Humberto Souto - Bloco; Irani Barbosa - PSD; Israel Pinheiro
- PRS; Josê Belato - PMDB; José Geraldo - PMDB; José
Santana de Vasconcellos - Bloco; José U1fsses de Oliveira PRS; Lael Varella - Bloco; Leopoldo Bessone - PST; Luiz
Tadeu Leite - PMDB; Marcos Lima - PMDB; Mário de Oliveira - PTR; Neif Jabur - PMDB; Odelmo Leão - Bloco;
Osmânio Pereira - PSDB; Paulino Cfcera de Vasconcelos PSDB; Paulo Delgado - PT; Pedro Tassis - PMDB; Raul
Belém - Bloco; Romel Anísio - Bloco; Samir Tannús - PDC;
Sandra Starling - PT; Saulo Coelho - PSDB; Tarcfsio Delgado - PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB;
Wagner do Nascimento - Bloco; zaire Rezende - PMDB.
Espírito Santo
Alofzio Santos - PDT; Etevalda Grassi de Menezes PMDB; João Baptista Motta - PSDB; Jones Santos NevesPL; J6rio de Barros - PMDB; Nilton Baiano - PMDB; Rita
Camata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB; Rose de Freitas-PSDB.
Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PTB; Amaral Netto - PDS; Arolde de
Oliveira - Bloco; Artur da Távola - PSDB; Carlos Alberto
Campista - PDT; Carlos Lupi - PDT; Carlos Santana - PT;
Edésio Frias - PDT; Fábio Raunheitti - PTB; Flávio Palmier da Veiga - Bloco; Francisco Silva - PST; Jair Bolsonaro - PDC; Jamil Haddad - PSB; J andira Feghali - PC do B;
João Mendes - PTB; José Carlos Coutinho - PDT; José Egydia - Bloco; Junot Abi-Ramia - PDT; Laprovita Vieira PMDB; Nelson Bornier - PL; Paulo Almeida - PTB; Paulo
Portugal - PDT; Paulo Ramos - PDT; Roberto Campos PDS; Rubem Medina - Bloco; Sandra Cavalcanti - Bloco;
Sérgio Arouca - PCB; Sérgio Cury - PDT; Sidney de Miguel - PV; Simão Sessim - Bloco; Wanda Reis - Bloco.
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I - ABERTURA DA SESSÃO

S!o Paulo
Alberto Goldman - PMDB; Alberto Haddad - PTR;
Antônio Carlos Mendes Thame - PSDB; Delfim Netto PDS; Diogo Nomura - PL; Edevaldo Alves da Silva - PDS;
Eduardo Jorge - PT; Euclydes Mello - Bloco; Fabio Meirelles - PDS; Florestan Fernandes - PT; Gastone Righi - PTB:
Geraldo Alckmin Filho - PSDB; Heitor Franco - Bloco; HEiIio Bicudo - PT; HEilio Rosas - PMDB; Irma Passoni - PT;
Roberto Rollemberg - PMDB.
Mato Grosso
Augustinho Freitas - PTB; Joaquim Sucena - PTB; Jonas Pinheiro - Bloco; Rodrigues Palma - PTB.
Distrito Federal
Augusto Carvalho - PCB; Benedito Domingos - PTR;
Chico Vigilante - PT; Maria Laura - PT; Osório Adriano Bloco; Paulo Octávio - Bloco.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista de
presença registra ó comparecimento de 333 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus', e em nome do Povo Brasileiro,
iniciamos nOssos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anterior.
11 - LEITURA DA ATA

o SR. JOSÉLINHARES, servindo como 29 Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se
à leitura do expediente,

Goiás
AntÔnio de Jesus - PMDB; Antonio Faleiros - PSDB;
DEilio Braz - Bloco; JOOo Natal - PMDB; Lázaro Barbosa
- PMDB; Maria ValacUio - PDS; Mauro Borges - PDC; Mauro Miranda - PMDB; Paulo Mandarino - PDC; Pedro Abr!o
- PTR; Roberto Balestra - PDC; Ronaldo Caiado - Bloco.
Mato Grosso do Sul
Elfsio Curvo - Bloco; Flávio Derzi - Bloco; George
Takimoto - Bloco.

111- EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Passa-se

às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Alcides Modesto.
O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão
Paraná
do orador.) - Sr. Presidente, Sr+" e Srs. Deputados, não
Abelardo Lupion - Bloco; AntOnio Barbara - Bloco; é apenas nas Capitais, nas grandes cidades do Brasil que a
AntÔnio Ueno - Bloco; Basflio Villani - PDS; Carlos Rober- sociedade de' modo geral está acorrendo às ruas, às praças
to Massa - Bloco; Carlos Scarpelini - PST; Delcino Tavares públicas para manifestar s.ua vontade e afirmar sua cidadania
- PST; EdEisio Passos - PT; Edi Siliprandi - PDT; Élio Dal- e sua consciência democrática pelo impeachment do Presila-Vecchia - PDT; Ivânio Guerra - Bloco; Luciano Pizzatto dente da República, mas também no interior.
- Bloco; Luiz Carlos Hauly - PST; Matheus Iensen - PTB;
Nesse fim de semana, tive oportunidade de estar no oeste
Munhoz da Rocha - PSDB; Onaireves Moura - PTB; Paulo da Bahia, na região de Barreiras, em Santa Rita de Cássia.
Bernardo - PT; Pedro Tonelli - PT; Pinga Fogo de Oliveira Ao chegar a Barreiras, presenciei surpreso uma reunião de
- Bloco; Renato Johnsson - Bloco; Romero Filho - PST.
estudantes e de várias entidades a proclamarem para esta
semana uma grande manifestação pelo impeachment do PresiSanta Catarina
dente da República, pela moralidade pÚblica, pelo resgate
Ângela Amin - PDS; Cêsar Souza - Bloco; Dejandir da ética política.
Sr. Presidente, significativos, porém, são os movimentos
Dalpasquale - PMDB; Eduardo Moreira _. PMDB; Hugo
pela
moralidade nas 'grandes Capitais brasileiras. Neste moBiehl - PDS; Jarvis Gaidzinski - PL; Luci Choinacki - PT;
Luiz Henrique - PMDB; Nelson Morro - Bloco; Neuto de mento, em São Paulo, mais de 300 mil pessoas estão se maniConto - PMDB; Orlando Pacheco - Bloco; Paulo Duarte - festando a respeito dessa questão da mais alta importância
para q sociedade brasileira.
Bloco; Renato Vianna - PMDB.
Outro assunto, Sr. Presidente. Quero fazer algumas denúncias desta tribuna que gostaria chegassem ao conhecimento
Rio Grande do Sul
do Sr. Ministro da Saúde para as devidas providências, imediaAdão Pretto - PT; Adroaldo Strek - PSDB; Adylson tas e urgentes, sobre o que constatei na cidade de Santa Rita
Motta - PDS; Aldo Pinto - PDT; Amaury Müller - PDT; de Cássia, no oeste da Bahia. Em primeiro lugar, há uma
Arno Magarinos - Bloco; Carlos Azambuja - PDS; Carrion certidão da própria Delegacia de Polícia, registrando o fato
Júnior - PDT; Celso Bernardi - PDS; Eden Pedroso - PDT; de que o Sr. Paulo de Tarso Rocha e Aragão, único médico
Fernando Carrion - PDS; Fetter Júnior - PDS; Germano. do SESC naquela cidade, ao invés de estar atendendo os
Rigotto - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; João de Deus An- clientes, está faze'ndo ameaças, intimidações e perseguições.
tunes - PDS; JosEi Fortunati - PT; Lufs Roberto Ponte - Prova disso é o fato registrado na Delegacia de Polícia no
PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson Jobim -PMDB; dia 12 de agosto próximo passado. O Partido dos TrabalhaOsvaldo Bender - PDS; Paulo Paim - PT; Raul Pont - PT.
dores, com a devida licença, estava apresentando numa escola
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daquela cidade seu programa de Governo nesta campanha
aberta para todos, quando os presentes foram ameaçados e
expulsos do colégio pelo Dr. Paulo de Tarso Rocha e Aragão.
O mais grave, Sr. Presidente, é que aos pacientes que
visitam o consultório do SESC esse médico, em vez de perguntar sobre doença, indaga sobre voto; quer saber em que partido, em que candidato votarão, onde moram e qual a sua
comunidade. São essas as suas perguntas, e pouco se importa
com a doença do paciente. Logo em seguida, se o paciente
se manifestar pelo partido contrário, de oposição ao desse
médico do SESC, não é atendido. São coisas dessa natureza
que precisamos riscar de uma vez por todas da prática política.
E é por isso que acho que essa CPI deve resgatar a moralidade
pública neste País, que depende também da moralização do
processo eleitoral nos Municípios do Brasil.
Queremos também levar ao conhecimento do Sr. Ministro
da Saúde que o Sr. Fausto, que responde pela chefia da Sucam
em Santa Rita de Cássia, também vem fazendo as mesmas
ameaças contra os seus funcionários, exigindo que votem no
candidato do Prefeito daquela cidade, portanto, praticando
'discriminação política. Além disso, há também denúncias a
respeito desse mesmo funcionário do Ministério da Saúde,
dando conta de que usa carros e a infra-estrutura da Sucam
para fazer campanha para Vereador. Há, portanto, a utilização indevida dos serviços públicos, tanto pelo médico Paulo
de Tarso Rocha e Aragão, quando pressiona e ameaça os
pacientes, como pelo chefe da Sucam em Santa Rita de Cássia,
que faz da instituição plataforma política na campanha eleitoral naquele Município.
Registro, portanto, esses dois fatos, que espero cheguem
ao conhecimento do Sr. Ministro da Saúde, um homem considerado da mais alta credibilidade neste Governo tão desacreditado. Espero ainda que o Dr. Adib Jatene tome as devidas
providências contra os abusos que esse médico e esse chefe
da Sucam estão cometendo na cidade de Santa Rita de Cássia.
Sr. Presidente, quero encerrar e, com sua tolerância, exigir que esta denúncia, da mais alta gravidade, chegue também
ao conhecimento do Sr. Ministro da Justiça e que providências
sejam tomadas urgentemente, para que não se cometam contra aquela população, mais uma vez, as injustiças tão costumeiras e tradicionais nos processos eleitorais coronelistas do
sertão!

o SR. RAUL PONT (PT - RS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, gostaria também de
saudar, com grande satisfação, aqueles Parlamentares que
já frisaram o vitorioso ato do final da tarde de ontem em
São Paulo, demonstrando que mais uma Capital brasileira
se irmana nesse movimento crescente pela exigência da renúncia ou do impeachment presidencial.
Registro também que amanhã, em Poroto Alegre, haverá
um ato semelhante, unitário, convocado por vários partidos
políticos, bem como por entidades da sociedade civil - e
destaco a Ordem dos Advogados do Brasil- centrais sindicais
e sindicatos de base regional, que, juntamente com as entidades que congregam a juventude, o movimento estudantil, estarão presentes para demonstrar o seu apoio ao impeachment.
Já é o terceiro ato realizado naquela Capital, mas certamente
o de amanhã será dobrado, multiplicado, a partir dos acontecimentos de hoje e sob o impacto da votação do relatório da
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Mas há um outro assunto que nos preocupa, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares. É que está havendo um processo
sui generis nas campanhas eleitorais, pelo menos em Porto
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Alegre. Na televisão, praticamente todos os candidatos, independentemente do comportamento dos seus partidos aqui no
Congresso Nacional, estão se apresentando à opinião pública
como contrários ao Governo Collor e já definidos quanto
à sua renúncia ou à revogação do seu mandato. Digo que
esse processo é sui generis porque alguns desses partidos ainda
têm um grande número de Parlamentares apresentados pela
imprensa - naquele ranking, naquele placar publicado diariamente pela Folha de S. Paulo - como estando em cima do
muro ou francamente favoráveis à manutenção do Presidente
Collor na Presidência da República. Ora, os partidos estão
deixando de ter um caráter nacional. Para a opinião pública,
e para ficar de bem com o sentimento da população, os candidatos'dizem na televisão que também são contra Collor. Aqui
no Congresso, porém, as coisas são diferentes. Em Porto Alegre, por exemplo, o Sr. Zambiasi, Presidente do PTB no
Rio Grande do Sul, e o seu candidato a Prefeito da Capital,
Valdir Fraga, dizem pela televisão que o PTB do Rio Grande
do Sul é contra Collor e que, no âmbito nacional, não se
podem responsabilizar pelo que faz o partido, que nesta Casa
está a favor do Presidente. No caso do PDS o mesmo acontece.
O seu candidato a Prefeito de Porto Alegre, o Sr. Jarbas
Lima, tem declarado à imprensa que é radicalmente contra
a permanência de Collor na Presidência da República - aliás,
vestiu luto na ocasião da manifestação do penúltimo domingo:
"a balha das cores" - enquanto aqui o seu partido continua
indefinido.
Entendo que a população não pode ser enganada dessa
forma. Ou os partidos assumem posições de caráter nacional,
convocando suas direções para uma conferência extraordinária, reunindo sua instância máxima de deliberação e apontando uma posição partidária coerente, ou então corremos
o risco de as campanhas eleitorais se tomarem uma verdadeira
hipocrisia. Ou seja, vai-se para a televisão, vai-se para o espaço
público e alega-se para a opinião pública que vai votar no
dia 3 de outubro virtude que não se possui. Diz-se na televisão
"vamos comportar-nos assim ou assado", enquanto aquela
sigla, aquele partido se porta de maneira diferente.
Portanto, deixo esta sugestão aos líderes de bancadas
ou aos presidentes partidários: convoquem, a curto prazo,
os integrantes de seus partidos, as suas direções e assumam
suas posições. Isso não significa que um ou outro Parlamentar
não poderá votar pela sua consciência, caso o seu partido
não feche questão, mas o que não é correto, o que não é
ético, o que não pode ser estimulado é esse uso da televisão
para se dizer mentira para a opinião pública, para enganar
o eleitor.
Em cidades como Porto Alegre, onde a rejeição ao Presidente Collor é de 85%, é evidente que fica simpático, é evidente que rende votos dizer pela televisão que é contra o
Presidente. Entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre,
quase todos são contrf.l Collor. Superam até os 85% da rejeição
da população. Contudo, o placar da Folha de S. Paulo revela
que aqui na Câmara há mais de duzentos Deputados indefinidos ou favoráv.eis ao Presidente. Por exemplo, o PMDB
tem mais de trinta Deputados na lista. O PDS e o PTB também
têm muitos Deputados na lista. Temos que deixar de enganar
os eleitores, porque a população vai votar de acordo com
as definições que os seus candidatos assumem perante o público.
Aqui fica, portanto, Sr. Presidente, a sugestão aos líderes
partidários para que os seus partidos assumam uma posição.
O partido já é parte. Se' os partidos, além de serem partes,
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fazem partes parCiaIS dentro do País, então seria bom que
esses partidos renunciassem à sua condição vital e passassem
a ser clubes de amigos, saraus literários ou qualquer outra
coisa, mas que fossem menos hipócritas com a opinião pública.
O SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, com
muita satisfação li hoje, nesta publicação da Câmara, o resumo
do pronunciamento do Líder do PTB, Deputado Nelson Marquezelli, sob o título "Ferrovia é a saída para o Líder do
PTB" no qual S. Ex~ assegura que o processo de deterioração
das rodovias brasileiras tem origem no elevado volume de
cargas transportadas, sendo necessário investir mais recursos
na recuperação e na ampliação do sistema ferroviário do País,
meio de transporte bem mais barato do que as rodovias.
O Líder do PTB lembra ainda a necessidade de se garantir
também ao setor ferroviário os benefícios dos impostos sobre
combustíveis que venham a ser implantados na futura reforma
fiscal. Tenho feito diversos pronunciamentos desta tribuna
a respeito da nossa distorcida matriz de transportes, ressaltando que, enquanto a ferrovia transporta apenas 23%, a
rodovia movimenta 56% do total da carga brasileira. É uma
distorção visível a olho nu, que merece reflexão profunda
de nós, Parlamentares.
De acordo com o que propôs o Líder do PTB, o nobre
Deputado Nelson Marquezelli, estou apresentando, juntamente com o Deputado Carlos Santana, uma emenda à Constituição, no Substitutivo do Deputado Luiz Carlos Hauly, estendendo justamente ao setor ferroviário qualquer benefício que
venha a ser dado às rovodias, com base na eventual implantação do Imposto sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos.
Referi-me à participação de apenas 23% do transporte
ferroviário de carga. A comprovação do quanto é viável o
transporte sobre trilhos está no desempenho dos ferroviários
110 trecho Curitiba - Paranaguá. Apesar do rigor do belo
e centenário traçado, implantado no tempo de Dom Pedro,
a ferrovia já transporta ao Porto de Paranaguá um percentual
.teima de 50%. Portanto, supera a participação do caminhão
no total de cargas exportadas por aquele importante porto.
Já existe um projeto, cuja execução havia sido iniciada as obras estão paralisadas há mais de vinte anos - de uma
nova linha, ligando Curitiba ao Porto de Paranaguá. Por alegada falta de recursos, esse projeto deixou de ser executado.
Com a implantação dessa nova linha, um comboio ferroviário,
oriundo das regiões produtoras, com até 100 vagões carregados, poderia ter um caráter unitário e chegaria ao porto de
descarga, ao Porto de Paranaguá, sem nenhum fracionamento,
com grandes vantagens para o setor de transportes e com
economia de combustível.
Por tudo isto, solicito o apoio de todos os companheiros
à emenda à Constituição que estou apresentando, em conjunto
com o Deputado Carlos Santana.
O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB - P A. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é sobremodo
importante participar, na manhã de hoje, das justas homenagens de lembrança dos cinqüenta anos de fundação do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial, o nosso muito bem
administrado Senai, que tem prestado à população brasileira
relevantes serviços.
Sua importância é fundamental para a união no trabalho
e conta com a participação das empresas nacionais nessa concepção dos objetivos de aprimoramento da nossa mão-deobra. Por isso, quero solidarizar-me com todos aqueles que
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o representam, o ilustre Senador Albano Franco, Presidente
da Confederação Nacional da Indústria e os demais a ele
ligados, neste dia em que tivemos o ensejo de prestar uma
homenagem tão importante e significativa para a nossa Pátria.
Unindo trabalho e educação, essa instituição agora se
volta para verificar a possibilidade de também atender à nossa
infância <!esvalida, às crianças abandonadas, porque é importante trazê-las ao convívio social, mas mais ainda prepará-las
para uma profissão que no futuro possa dignificar sua existência.
A abrangência das profissões que o Senai oferece à nossa
juventude parece-me muito adequada às nossas necessidades
nas áreas de construção civil, mecânica automotiva, informática e ao avanço dos meios de comunicação.
Sr. Presidente, conta o Senai com mais de oitocentas
unidades técnicas de ensino e já tem cerca de um milhão
e meio de trabalhadores qualificados em nosso País. Não é
demais dizer que deveríamos aqui registrar tudo que signifique
algo de bom para o País, em meio a tantas coisas desagradáveis
e penosas para a nacionalidade. Chamou minha atenção a
palavra de um companheiro que trouxe a notícia de que,
em média, o trabalhador brasileiro, o profissional, o operário,
conta com cerca de quatro anos de estudo no ensino básico,
enquanto um trabalhador europeu alcança, no seu aprendizado, cerca de 12 anos de base profissionalizante, de base
educacional. Não bastasse isso, na Alemanha, um técnico
de nível médio, conseqüentemente bem abalizado, tem cerca
de quinze anos de estudos, o que lhe possibilita uma mnãode-obra excepcional.
Sr. Presidente, por tudo isso, deixo registrada minha satisfação neste dia, pela comemoraç;io dos cinqüenta anos de
fundação do nosso Senai. Deseio a todos que o integram,
menores ou maiores funcionário"s, aos que dele participam,
à nossa juventude, continuados êxitos, para a felicidade do
Brasil e de nosso trabalho!
O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a manifestação de hoje, em
São Paulo, com meio milhão de pessoas nas ruas exigindo
o retorno da probidade à Presidência da República, constitui
fato que por si só é de uma eloqüência irrespondível.
Há pouco, conversava aqui longamente com um companheiro, Deputado desta Casa, aliás, de um partido que vota
geralmente de acordo com a orientação do Governo, e S.
Ex~ me levantava algumas questões importantes a respeito
da Constituinte de 1988.
Estamos hoje em uma camisa-de-força. A Constituinte
de 1988 preservou para a Presidência da República quase
todas as regalias, sobretudo nos casos de crime comum. É
difícil, pois, responsabilizar um irresponsável, como é o Sr.
Fernando Collor de Mello. Lembremos o caso da Folha de
S. Paulo. Esse jornal foi atacado pelo Sr. Fernando Collor
de Mello; a sua sede foi invadida; a truculência foi absoluta.
Apesar disso, a Folha de S. Paulo não pôde usar em sua
defesa a exceção da verdade, que é reconhecida em todos
os tribunais do mundo, pois a Constituinte de 1988 concedeu
essa prerrogativa somente aos Presidentes da República.
Temos, neste momento, uma oportunidade rara e única
de satisfazer a nossa consciência e afastar do cargo, por improbidade, o atual Presidente da República. Sobretudo, este é
o tempo de fazermos uma grande reflexão sobre o fato de
que muitos neste País estão usufruindo do dinheiro público
sob o manto do mandato popular. E neste caso se incluem
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até mesmo ex-mandatários do voto popular, que enriqueceram
ilicitamente, que têm impérios nas comunicações ou são proprietários de vastas extensões territoriais.
É preciso, portanto, como se diz na linguagem atual,
passar o Brasil a limpo e punir não apenas o Senhor Collor
- esse homem que, na minha opinião, é um trapo humano,
que não existe mais, porque despossuído de caráter e personalidade. Ora, numa crise gravíssima como esta, não tem ele
a reação humana de se dirigir à Nação, convocar os partidos,
enfim, apresentar a sua renúncia como seu último ato de
legitimidade no cargo de Presidente da República. Insiste em
usar a expressão "vamos dar a volta por cima". Mas não
se dá a volta por cima da honra, da dignidade, da probidade.
A honra não é uma corrida de obstáculos, em que aquele
que tem as pernas mais longas, ou os braços mais compridos
para alcançar o dinheiro público, possa saltar facilmente sobre
as barreiras e ficar impune. A honra é o patrimônio mais
importante de um ser humano e de uma instituição como
o Congresso Nacional.
Abrimos aqui um processo de impeachment, um processo
de crime de responsabilidade, e a Nação ouviu o nosso chamamento. O País inteiro clama pela moralidade, pela ética na
política!
Que esse exemplo do Sr. Fernando Collor sirva para
que não elejamos mais presidentes descompromissados com
a ética, com a retidão, com a probidade. É preciso que todos
aqueles que estão enriquecendo ou que enriqueceram ilicitamente neste País sejam rigorQSamente punidos, nem que para
isso seja necessária uma reforma da Constituição.
É imperioso reconhecer, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o espírito público dos Deputados do PDS, de alguns Deputados do PFL e do PTB, que estão querendo analisar o processo de impeachment, que certamente haverá nesta Casa,
sem partidarismo.
Em Alagoas, o Senador Guilherme Palmeira, até há pouco tempo um dos sustentáculos políticos do Senhor Fernando
Collor, declara-se em dúvida e diz que as provas o estão
convencendo de que houve realmente crime de responsabilidade. E adianta que poderá votar a favor do impeachment
do Senhor Fernando Collor. S. Ex' é um dos importantes
líderes do PFL e faz parte do grupo do Sr. Bornhausen.
Vê-se, por isso, que esses Senadores e Deputados merecem a consideração da Oposição, porque não estão numa
posição sectária de negar por negar, de negar de qualquer
maneira esta evidência clara, cristalina em todo o País de
que o Senhor Fernando Collor usurpou o poder de Presidente
e cometeu crime de responsabilidade por improbidade quase
absoluta na Presidência da República.
Por isso, quero, desta tribuna, enaltecer aqueles que,
mesmo discrepando da orientação partidária, estão tendo a
coragem cívica e moral de colocar a sua dignidade acima da
conveniência partidária e ficar, neste momento, ao lado da
Nação, e não simplesmente ao lado das vantagens que possam
auferir desta Casa.
.
Diz-se que o Governo vai analisar a sua estratégia para
impedir o impeachment - estratégia em cifras, em dinheiro,
como se os Parlamentares desta Casa e do Senado fossem
coisas para serem negociadas.
Ressalto daqui a grandeza daqueles que, pouco a pouco,
compreendendo a gravidade do momento que estamos vivendo, reconhecem no impeachment e na caracterização do crime
de responsabilidade o único caminho que esta Casa pode tomar para merecer o respeito da Nação!
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o SR. ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados,
disse ontem desta tribuna da Câmara que nós, mineiros, somos
cautelosos, prudentes e, às vezes, tímidos. Mas deixei clara
para a Nação a minha posição no processo político que vive
o País. Defendo no meu partido, o PMDB, a idéia de fechamento de questão a favor da abertura do processo de impeachment. Através disso, sem dúvida alguma, este Parlamento
se estará firmando perante a Nação brasileira e, inclusive,
abrindo a Sua Excelência o Presidente Collor, o direito de
defesa.
Hoje, Sr. Presidente, estamos satisfeitos, porque o que
pregávamos ontem da tribuna aparece hoje em muitos jornais
e porque o próprio Presidente do PMDB transmitia esse pensamento. A bancada do nosso partido, por convocação do
seu Líder, Deputado Genebaldo Correia, deverá reunir-se
no dia 27 para uma tomada de posição. Mas que fiquei muito
contente, Sr. Presidente, ao ler O Estado de Minas, um dos
jornais de melhor conceito na imprensa brasileira, que traz
hoje um editorial que considero antológico, em que analisa
a crise brasileira, intitulado "País espera explicações".
E diz mais o jornal O Estado de Minas.
"O Brasil precisa retomar sua vida normal na política, onde se realizam eleições a 3 de outubro; no Congresso, onde se espera o exame do projeto de reforma
fiscal; a economia, em que a recessão precisa ser substituída pela possibilidade da retomada do desenvolvimento. O Congresso, através da CPI, cumpriu sua missão."

Quero grifar esta frase, e vou repeti-la:
"O Congresso, através da CPI, cumpriu sua missão. O País, por todas as suas lideranças, estará sendo
chamado, nestes dias, a tomar posições. As decisões
exigirão firmeza e serenidade, para que um novo País
seja assegurado."
Sr. Presidente, considero este editorial bonito e até diria
histórico, de um jornal que é um dos orgulhos dos mineiros,
assim como outros órgãos da imprensa do meu Estado. Gostaria, pois, de enaltecer o seu redator e solicitar a V. Ex' autorize
a publicação nos Anais, in totum, do editorial em referência
do jornal O Estado de Minas, edição de hoje, terça-feira,
dia 25 de agosto.
Na realidade, Sr. Presidente, o País será outro depois
da CPI. O mais importante é que o Congresso cumpriu sua
missão e cresceu aos olhos da sociedade. O Legislativo se
fortalece e se fortalecerá mais ainda daqui para a frente, votando as leis que estão para ser votadas na nossa pauta, como
a reforma fiscal, e abrindo mais ainda a economia para a
retomada do desenvolvimento.
Por fim, Sr. Presidente, gostaria de frisar que o pensamento mineiro não é mais aquele de que Minas está como
sempre esteve: Minas está ao lado do povo! Minas está ao
lado da honra! Minas não aceita a desonra nacional!
EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:
PAÍS ESPERA EXPLICAÇÕES
OS desdobramentos políticos que se armam a partir do
relatório final em que a CPI mostra suas investigações e aponta
responsabilidades, incluindo o Presidente da República, familiares e auxiliares próximos, colocam a Nação em grande ex-
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pectativa. Se há procedimentos ainda a serem praticados, entre eles a aprovação prevista para amanhã, tornando o documento oficial e chancelado pelo Congresso Nacional, não se
pode desconhecer o vivo e palpável, até porque ganha as
ruas sentimento de indignação popular ante o conjunto de
irregularidades praticadas à sombra do poder, em proporções
e alcance sem precedentes na história brasileira.
A primeira conclusão é a de que o exorcismo a que as
conclusões da CPI levam irreversivelmente tem que passar
pela plena punição dos culpados. Não há como se pensar
que os que se enriqueceram ilicitamente, quaisquer que sejam
seus níveis hierárquicos e grau de responsabilidade, poderão
ficar impunes: há que se cumprir rigorosamente a lei e que
seja feita justiça ampla, dentro dos caminhos que a Constituição prevê e que, se respeitados, só poderão fazer com
que o Brasil e suas instituições jurídicas amadureçam. O Brasil
passa, portanto, por um teste de democracia, trágico e inusitado, mas capaz de propiciar o salto qualitativo que provará
definitivamente o compromisso atual do País com a construção
de uma Nação de instituições livres e estatutos jurídicos fortes.
Não há como também, a esta altura, deixar de concordar
com os que cobram do Presidente da República explicações
capazes de dissipar dúvidas, esclarecer pontos obscuros e remover as acusações de que pode estar envolvido nas articulações do Sr. PC Farias. Sem estas explicações torna-se difícil
manter a governabilidade, que se ampara em pressupostos
éticos e morais indesviáveis. A Nação aguarda esta palavra.
O fato é que a CPI reuniu documentos e os examinou à luz
dos depoimentos de maneira a apresentar um relatório rico
e elucidador da grande trama urdida desde que o Sr. Fernando
Collor de Mello foi levado pelo voto popular à Presidência
da República. E esta trama, agora desvendada, se constitui
de ilícitos e ilegalidades fantasticamente armadas, assunto a
respeito do qual não pode faltar a palavra presidencial, que
todos esperam.
O Brasil precisa retomar sua vida normal, na política,
onde se realizam eleições a 3 de outubro; no Congresso, onde
se espera o exame do projeto de reforma fiscal; na economia,
em que a recessão precisa ser substituída pela possibilidade
da retomada do desenvolvimento. O Congresso, através da
CPI, cumpriu sua missão. O País, por todas as suas lideranças,
estará sendo chamado, nestes dias, a tomar posições. As decisões exigirão firmeza e serenidade, para que um novo País
seja assegurado.

o SR. NESTOR DUARTE (PMDB - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr4S e Srs. Deputados,
o Brasil hoje é outro País. O povo brasileiro readquiriu a
sua capacidade de se indignar e surgem nas praças públicas
de todos os cantos da Nação manifestações populares, repudiando a atuação do Presidente da República, envolvido diretame"TIte nas falcatruas do empresário Paulo César Farias, que
atuava em seu nome na distribuição de verbas públicas.
Muitos Governadores, como é o caso do Sr. Antônio
Carlos Magalhães, da Bahia, também são possuidores de vasto
patrimônio de origem injustificada e misteriosa.
Quando chegamos ao âmbito dos administradores municipais, aí o espectro de corrupção e de desmandos administrativos é em projeção geométrica imensamente maior.
Agora, com a proximidade das eleições municipais, os
casos de abuso de poder econômico e de malversação do
Erário público são bem maiores, muito mais visíveis. Preocupados em eleger um aliado para continuar encobrindo os atos
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lesivos ao patrimônio do Município, alguns dos atuais Prefeitos, de forma desesperada, envolvem-se na campanha e praticam verdadeiros crimes eleitorais.
É o caso, por exemplo, do Prefeito do Município Baiano
de Livramento de Brumado, que, inclusive, está pleiteando
um empréstimo na Caixa Econômica Federal de mais de dois
bilhões de cruzeiros para, supostamente no final do seu mandato, iniciar "obras" , endividando e comprometendo a receit.l
do Município por muitos e muitos anos.
Ora, Sr. Presidente, é claro que não haverá mais tempo
para serem concluídas essas obras, e o que vai acontecer mesmo é o recurso vir a ser gasto na campanha política. Tenta
o atual Prefeito fazer o seu sucessor, para que este, depois,
encubra tudo isso e o povo pague o empréstimo.
Quero comunicar a esta Casa que estou encaminhando
um pedido de informação ao Presidente da Caixa Econômica
Federal sobre o referido empréstimo e acho preliminarmente
que o atual Presidente da Caixa não vai, alertado que está,
liberar tamanha soma de dinheiro, pelo menos no período
eleitoral.
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, nosso Partido, o
PMDB, tem como candidato a Prefeito o Dr. Lourival Trindade, que, juntamente com os candidatos a Vereadores e com
o apoio do povo de Livramento de Brumado no dia 3 de
outubro, vencerá as eleições e trará de volta a moralidade
administrativa para a Prefeitura.
O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio de Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.
O SR. AMAURY MLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, gostaria de submeter à reflexão
de V. Exª a seguinte questão: na sessão do dia 13, uma quarta
ou quinta-feira em que deveria haver Ordem do Dia, segundo
proclama o Regimento Interno - mas não houve - encaminhei a V. Exª quatro projetos de lei: um que tratava da suspensão das punições injustamente impostas aos servidores públicos em greve - uma greve legítima, legal - e outros três
tratando de mudanças na igualmente injusta política do salário
mínimo. Gostaria de saber de V. Exª se esses projetos, a
partir de hoje, serão considerados oficial e formalmente recebidos pela Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio de Oliveira) - Em resposta à questão suscitada pelo nobre Deputado Amaury Müller, esta Presidência informa o seguinte: projeto de lei apresentado numa sessão em que não há Ordem do Dia é incluído
imediatamente na sessão seguinte.

v-

ORDEM DO DIA

Presentes os seguintes Srs. Deputados:

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

PTB
PDC
PTB
PMDB
BLOCO
PTR

BLOCO
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POT
PTR

PARA
CARLOS KAYATH
ELIEL RODIUGUES
GERSON PERES
GIOVANNI QUEIROZ
HERMINIO CALVINHO
HILARIO COIMBRA
JOSE DIOGO
MARIO CHERMONT
MARIO MARTINS
NICIAS RIBEIrN
OSVALDO MELO
PAULO ROCHA
VALDIR GANZER

PTB
PMDB
POS
POT
PMOB
PTl3

POS
?TI~

PMOB
PMOB
POS
PT
PT

BLOCO
PDC
PMDB
BLOCO
PDC
PT

RONDONIA
CARLOS CAMURCA
PASCOAL NOVAES
RAQUEL CANDIOO
REDITARIO CASSOL

PTR
BLOCO
PTB
PTR

ACRE
AOELAIDE NERI
RONIVON SANTIAGO
ZILA BEZERI~A

PMDB
BLOCO
PMDI3

TOCANTINS
FREIRE JUNIOR
LEOMAR QUINTANILHA
OSVALDO REIS
PAULO MOURAO

BLOCO
PDC
PIR
POB

MARANHAO
CESAR BANDEIRA
COSTA FEI~REIRA
EDUARDO MATlAS
FRANCISCO COELHO
HAROLDO SABOIA
JAYME SANTANA
JOAO ROOOLFO
JOSE BURNETT
JOSE CARLOS BABOIA

JOSE REINALDO
PAULO MARINHO
PEDRO NOVAIS
SARNEY FILHO

FJLOCO
BLOCO
PDC
BLOCO

CEARA

AMAZONA~~

ATILA LINS
EDUARDO BRAGA
EULER RIBEIRO
EZIO FERREIRA
PAUDERNEY AVELINO
RICARDO MOI~AES
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BLOCO
PTR
POC
PDC
PDT
PSDB
PDS
BLOCO
PSB

AEeIO DE BORBA
ANTONIO DOS SANTOS
ARIOSTO HOLANDA
CARLOS BENEVIDES
CARLOS VIRGILIO
ERNANI VIANA
ETEVALDO NOGUEIRA
GONZAGA MOTA
JACKSON PEREIRA
JOSE LINHARES
LUIZ GIRA0
LUIZ PONTES
MARCO PENAFOIHE
MARIA LUIZA FONTENELE
MAURO S,:':lMPAIO
MORONI TORGAN
ORLANDO BEZERI~A
PINHEIRO LANDIM
UBIRATAN AGUIAR
VICENTE FIALHO

PDS
BLOCO
PSB
PMDB
PDS
PSDB
BLOCO
PMD8
PSDB
PSDB
PDT
PSDB
PSD8
PSB
PSDI3
PSDB
/:ji.~C()

PMDB
PMDB
BLOCO

PIAUI
B. SA
CIRO NOGUEIRA
FELIPE MENDES
JESUS TAJRA
JOAO HENRIQUE
JOSE LUIZ MAIA
MURILO REZENDE
MUSSA DEMES
PAES LANDIM
PAULO SILVA

PTR
BLOCO
PDS
BLOCO
PMDB
PDS

PMDB
a-LOCO
BLOCO
PSDI3

RIO GRANDE DO NORTE
ALUIZIO ALVES
FERNANDO FREIRE
HENRIQUE EDUARDO ALVES
IBERE FERREIRA
JOAO FAUSTINO
LAIRE ROSADO
NEY LOPES

PMD8
BLOCO
PMDB
BLOCO
PSDB
PMDB
BLOCO

PARAIBA
IVAN BURITY
IVANDRO CUNHA LIMA
JOSE LUIZ CLEROT
ZUCA MOREIRA

BLOCO
PMDB
PMDI3
PMDB

PERNAMBUCO
ALVARO RIBEIRO

PSB
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INOCENCrO OLIVEJRA
JOAO COLACO
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE MOURA
JOSE MUCIO MONTEIRO
LUIZ PIAUHYLINO
MAVIAEL CAVALCANTI
MIGUEL MI~AES
NILSON GIBSON
OSVALDO COELHO
PEDRO CORREA
RICARDO HERACLIO
ROBERTO FRANCA
ROBERTO FREIRE
ROBERTO MAGALHAES
SALATIEL CARVALHO
SERGIO GUERRA
TONY GEL
WILSON CAMPOS

BLOCO
PrR
BLOCO
BLOCO
BLOCO
PSB
BLOCO
PSI3
PMDB
BLOCO
BLOCO
BLOCO
PSB
PCB
BLOCO
~TR

PSB
BLOCO
Ptl°B

ALAGOAS
AUGUSTO FARIAS
CLETO FALCM
JOSE THOMAZ NONO
LUIZ DANTAS
MENDONCA NETO
OLAVO CALHEII~OS
ROBERTO TORRES
VITORIO MALTA
SERGIPE

BLOCO
BLOCO
PMOB
BLOCO
POT
PMDB
PTB
PDS

CLEONANCIO FONSECA
OJENAL GONCALVES
EVERALDO DE OLIVEIRA
JERONIMO . REIS
JOSE TELES
MESSIAS GOlS
PEDRO VALADARES

BLOCO
POS
BLOCO
BLOCO
PDS
BLOCO
PST

BAHIA
ALCIDES MODESTO
ANGELO MAGALHAES
AROLDO CEDRAZ
BERALDO BOAVENTURA
CARLOS ALBUQUERQUE
CLOVIS ASSIS
FELIX MENDONCA
GENEBALDO CORREIA
JAIRO AZI
JAIRO CARNEIRO
JAQUES WAGNER
JOAO ALMEIDA
JOAO ALVES
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE LOURENCO
JUTAHY JUNIOR
LEUR LOMANTO
LUIZ MOREIRA
LUIZ VIANA NETO

PT
BLOCO
BLOCO
POT
POC
POT
PTB
PMDB
POC
BLOCO
PT
PMDB
POS
BLOCO
PDS
PSD13
BLOCO
PT8
S/P

Quarta-feira 26 19219

MILTON BARf.lOSA
NESTOR DUARTE
PEDRO IRUJO
RIBEIRO TAVM~ES
SERGIO BR no
SERGIO GALJDENZI
WALDIR PIRES

BLOCO
PMDB
BLOCO
PL
PDC
POT
POT

MINAS GERAIS
AGOSTINHO VALENTE
ALOISIO VASCONCELOS
ARACELY DE PAULA
ARMANDO COSTA
CAMILO MACHADO
CELIO DE CASTRO
ELIAS MURAD
FELIPE NERI
FERNANDO DINIZ
GENESIO BERNARDINO
HUMBERTO SOUTO
IRANI BARBOSA
ISRAEL PINHEIRO
JOAO PAULO
JOSE BELATO
JOSE GERALDO
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE ULISSES DE OLIVEIRA
LAEL VARELLA
LEOPOLDO BESSONE
LUIZ TADEU LEITE
MARCOS LI11A
MARIO DE OLIVEIRA
NEIF JABUR
ODELHO LEAO
OSMANIO PEREIRA
PAULINO CICERO DE VASCONCELOS
PAULO DELGADO
PEDRO TASSIS
RAUL BELEM
ROMEL ANISIO
SAMIR TANNUS
SANDRA STARLING
SAULO COELHO
TARCISIO Dt-:LGADO
TILDEN SANTIAGO
VITTORIO MEDIOU
WAGNER DO NASCIMENTO
ZAIRE REZENDE

PT
PMOB
BLOCO
PMDB
BLOCO
PSB
PSOB

PMOB
PMDB
PMOB
BLOCO
PSD
PRS
PT
PMDB
PMOB
BLOCO
PRB
BLOCO
PST
PMDB
PMDI3
PTR
PMDB
BLOCO
PSDEl
PSDB
PT
PMDB
BLOCO
BLOCO
PDC
PT
P·SDB
PMOB
PT
PSDB
BLOCO
PMDB

ESPIRITO SANTO
ALOIZIO SANTOS
ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
JOAO BAPTISTA MOTTA
JONES SANTOS NEVES
JORrO DE BARROS
NILTON BAIANO
RITA CAMATA
ROBERTO VALADAO
ROSE DE FREITAS

PDT
PMD8
PSDB
PL
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
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RIO DE. JANé:lRO
ALDIR CABRAL
AMARAL NETTO
AROLDE DE OLIVEIRA
ARTUR DA TAVOLA
CARLOS ALBERTO CAMPISTA
CARLOS LUPI
CARLOS SANTANA
EDESIO FRIAS
FABIO RAUNHEITTI
FLAVIO PALMIER DA VEIGA
FRANCISCO SILVA
JAIR BOLSONARO
JAMIL HADDAD
JANDIRA FEGHALI
JOAO MENDES
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE EGYDIO
JUNOT ABI-RAMIA
LAPROVITA VIEIRA
NELSON BORNIER
PAULO DE ALMEIDA
PAULO PORTUGAL
PAULO RAMOS
ROBERTO CAMPOS
RUBEM MEDINA
SANDRA CAVALCANTI
SERGIO AROUCA
SERGIO CURY
SIDNEY DE MIGUEL
SIMAO SESSIM
WANDA REIS

PTB
PDS
BLoce
PSDI3
PDT
PDT
PT
PDT
PTS
BLOCO
PST
PDC
PSB
PCdoB
PTS
PDT
BLOCO
PDT
PMDB
PL
PTS
PDT
PDT
PDS
BLOCO
BLOCO
PCI3
PDT
PV
BLOCO
BLOCO

LUIZ GUSHIKEN
MAGALHAES TEIX~IRH
MANOEL MOJ~EIRA
MENDES BOTELHO
NELSON MARQUEZELLI
OSWALDO STECCA
PEDRO PAVAO
RICARDO IZAR
ROBERTO ROLlEMBERG
ROBSON TUMA
SOLON BORGES DOS REIS
TADASHI KURIKI
TUGA ANGERAMI
ULYSSES GUIMARAES
VALDEMAR COSTA

PT
PSDB
PMDI3
PTS
PTS
PMDB
PDS
PL
PMDB
PL
~TB

BLOCO
PSDI3
PMDB
PL

MATO GROSSO
AUGUSTINHO FREITAS
JOAQUIM SUCENA
JONAS PINHEIRO
RODRIGUES PALMA
WELLINGTON FAGUNDES

PTB
PTS
BLOCO
PTB
PL

DISTRITO FEDERAL
AUGUSTO CARVALHO
BENEDITO DOMINGOS
CHICO VIGILANTE
MARIA LAURA
OSORIO ADRIANO
PAULO OCTAVIO
SIGMARINGA SEIXAS

PCB
PTR
PT
PT
BLOCO
BLOCO
PSDI3

GOlAS

SM PAULO
ALBERTO GOLDMAN
ALBERTO HADDAD
ALDO REBELO
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
CARDOSO ALVES
DELFIM NETTO
DIOGO NOMURA
EDEVALDO ALVES DA SILVA
EDUARDO JORGE
EUCLYDES MELLO
FABIO MEIRELLES
FLORESTAN FERNANDES
GASTONE RIGHI
GERALDO ALCKMIN FILHO
HEITOR FRANCO
HELIO BICUDO
HELIO ROSAS
IRMA PASSONI
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE CICOTE
JOSE DIRCEU
JOSE SERRA
JURANDYR PAIXAO
LIBERATO CABOCLO .
LUIZ CARLOS SANTOS
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PMDB
PTR
PCdo/3
PSDB
PTS
PDS
PL
PDS
PT
BLOCO
PDS
PT
PTB
PSDB
BLOCO
PT
PMDB
PT
PMDB
PT
PT
PSDB
PMD8
PDT
PMDB

ANTONIO DE JESUS
ANTONIO FALE IR OS
DELIO BRAZ
JOAO NATAL
LAZARO BARBOSA
MARIA VALADAO
MAURO BORGES
MAURO MIRANDA
PAULO MANDARINO
PEDRO ABRAO
ROBERTO BALESTRA
RONALDO CAIADO
VIRMONDES CRUVINEL

PMDB
PSDS
BLOCO
PMDI3
PMDB
PDS
PDC
PMDI3
PDC
PTR
PDC
BLOCO
PMDB

MATO GROSSO DO SUL
ELISIO CURVO
FLAVIO DERZI
GEORGE TAKIMOTO
VALTER .PEI~EIRA

BLOCO
.BLOCO
BLOCO
PMDI3

PARANA
ABELARDO LUPION
ANTONIO BARBARA

BLOCO
BLOCO
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BASILIO VILLANI
CARLOS ROBERTO MASSA
CARLOS SCARPELINI
DELCINO TAVARES
EDESIO PASSOS
EDI SILIPRANDI
ELIO DALLA-VECCHIA
IVANIO GUERRA
LUCIANO PIZZATTO
LUIZ CARLOS HAULY
MATHEUS IENSEN
MUNHOZ DA ROCHA
ONAIREVES MOURA
PAULO BERNARDO
PEDRO TONELLI
PINGA FOGO DE OLIVEIRA
RENATO JOHNSSON
ROMERO FILHO

tlLOGO
POS
BLOCO
PST
PST
PT
POT
POT
BLOCO
BLOCO
PST
PTB
PSOB
PTS
PT
PT
BLOCO
BLOCO
PST

SANTA CATARINA
ANGELA AMIN
CESAR SOUZA
DEJANDIR DALPASQUALE
EDUARDO MOREIRA
HUGO BIEHL
JARVIS GAIDZINSKI
LUCI CHOINACI(I
LUIZ HENRIQUE
NELSON MORRO
NEUTO DE CONTO
ORLANDO PACHECO
PAULO DUARTE
RENATO VIANNA

POS
BLOCO
PMDB
PMDB
PDS
PL
PT
PM08
BLOCO
PMDB
BLOCO
BLOCO
PMDB

RIO GRANDE DO SUL
ADAO PRETTO
ADROALDO STlxECK
ADYLSON MOTTA
ALDO PINTO
AMAURY MULLER
ARNO MAGAIUNOS
CARLOS AZAMBUJA
CARRION JUNIOR
CELSO BERNARDI
EDEN PEDROSO
FERNANDO CARRION
FETTER JUNIOR
GE:RMANO RIGOTTO
IBSEN PINHEIRO
IVO MAINARDI
JOAO DE DEUS ANTUNES
JOSE FORTUNATI
LUIS ROBERTO PONTE
MENDES RIBEIRO
NELSON JOBIM
OSVALDO BENDER
PAULO PAIM
RAUL PONT

PT
PSDB
POS
POT
POT
BLOCO
POS
PDT
PDS
POT
PDS
PDS
PMDB
PMDB
PMOB
PDS
PT
PMOB
PMOB
PMDB
PDS
PT
PT
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista de
presença registra o comparecimento de 359 Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se passar à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -1-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N9 73-E, DE 1991
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei Complementar n9 73-D, de
1991, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral
da União e dá outras providências. Pendente de pareceres das Comissões de Finanças e Tributação: e de Constituição e Justiça e de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para oferecer parecer ao substitutivo do Senado Federal em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, concedo
a palavra ao nobre Deputado José Thomaz Nonô.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PMDB - AL. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, gostaria de comunicar a
V. Ex' e aos demais membros da Casa que o Colégio de
Líderes e as Lideranças designadas pelos respectivos partidos
houveram por bem solicitar prorrogação de prazo, para que
se possa apreciar melhor a controvertida questão sob exame.
Quero dizer a V. Ex', outrossim, que, por dificuldades
técnicas - em razão de a votação exigir apenas destaques
supressivos em relação ao substitutivo do Senado - o texto
aprovado na Câmara dos Deputados ainda não está confeccionado. Isso, sem dúvida alguma, prejudicaria o entendimento
dos senhores Deputados para uma votação mais concludente.
Gostaria de solicitar a V. Ex' prorrogação de prazo, que
a votação fosse transferida para a sessão de terça-feira vindoura, uma vez que amanhã, inequivocamente, os trabalhos da
Casa serão absorvidos pelos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
O Sr. Gerson Peres pela ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) Ex' a palavra.

Tem V.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o nosso partido tem uma posição
bem clara favorável ao substitutivo do Senado, destacadamente no que se refere à proteção dos direitos dos procuradores autárquicos, em número apreciável, que defendem a
maioria das demandas relacionadas com o direito dos trabalhadores. Ao analisar a matéria, encontramos também boa vontade por parte dos companheiros dos demais partidos, que apreciaram a permanência da defesa desses direitos e concordam
com a prorrogação, esperando que o douto Relator se abstenha de retirar do bojo do substitutivo o que o Senado consignou para proteger os direitos dos procuradores autárquicos.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Assim sendo, a Presidência retira de pauta essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
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-2PROJETO DE LEI N9 2.432, DE 1991
(Do Senado Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9
2.432, de 1991, que autoriza o Poder Executivo a criar
a Superintendência de Área de Livre-Comércio de
Guajará-Mirim, e dá outras providências. Pendente de
p"receres das Comissões de Trabalho, de Administraçãl' e Serviço Público; de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior; e de Constituição e Justiça e de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Inocênc o Oliveira) - Para oferecer pararecer ao projeto, em substi .uição à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, concedo a palavra
à Sr~ Deputada Zila Bezerra.
A SRA. DEPUTADA ZILA BEZERRA (PMDB - AC.
Para proferir o parecer.) - Sr. Presidente, o Projeto de Lei
n9 2.432, de 1991, originou-se no Senado Federal (PLS n 9
362/91), encontrando-se nesta Casa para a revisão de que
trata o art. 65 da Constituição.
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a criar
entidade autárquica, com sede e foro em Guajará-Mirim, no
Estado d~ Rondô!1ia, para administrar a instalação, operação
e os serVIços da Area de Livre Comércio de Guajará-Mirim,
criad~ pela Lei n° 8.210, de 19 de julho de 1991.
E indiscutível o mérito do projeto, que vem viabilizar
a implementação da Área de Livre Comércio, criada com
a finalidade de promover o desenvolvimento de regiões fronteiriças do extremo noroeste do Estado de Rondônia e com
o.o.bjetivo de incrementar as relações bilaterais com os países
vIzmhos, segundo a política de integração latino-americana.
Por suas características, o presente projeto suscita, entretanto, a oportunidade de se considerar a ampliação da providência determina~a pela Lei n98.210/91. De fato, a finalidade
e o objetivo da Area de Livre Comércio de Guajará-Mirim
são por demais extensos para serem alcançados por uma única
área dessa natureza, especialmente quando se percebe que
a providência se insere na política de integração da Amazônia
com os países latino-americanos que ocupam aquela região
e, por via de conseqüência, se volta para a integração econômica da América do Sul, vindo ao encontro das conclusões
da IV Assembléia do Parlamento Amazônico em Caracas,
no que respeita à integração regional e ao mercado comum
amazônico.
Por tantas razões, propõe a Relatora substitutivo ao projeto, com a f;nalidade de autorizar a criação de Áreas de
Livre Comércio nos Municípios (11" p)ra~iléia, Epitnr:iolândia,
Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e ;.r:'!n~;o Lima, no Estado 00
A.J?"e, pela posição estratégica que ocupam na região, fazendo
fronteira com a Bolívia e o Peru. Tais áreas ir<io favorecer
as populações fronteiriças, ora desassistidas no campo econômico-social, e, como citado, contribuir para o desenvolvimento da região e para a integração regional. Acresça-se, a prop6sito, que as comunicações rodoviárias entre os Estados de
Rondônia e do Acre estão asseguradas através da BR-364,
já asfaltada, o que propicia a dinamização da medida proposta.
Justifica-se, pois, que tais áreas, à semelhança daquela
de Guajará-Mirim, se integrem à administração da Superintendência cuja criação é autorizada pelo substitutivo.
O substitutivo proposto altera a redação da emenda do
projeto e de seus arts. 19, 29 , 39, 49 , 59, 69, 79, 10 e 11, além
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de acrescentar-lhe os arts. 16 a 20, com a conseqüente renumeração dos atuais arts. 16 a 18 para arts. 21 a 23.
Nestes termos, propõe a Relatora a aprovação do Projeto
de Lei n9 2.432/91, na forma do substitutivo anexo.
PROJETO DE LEI N9 2.432, DE 1991
Autori~a o Poder Executivo a criar a Superintendência da Area de Livre Comércio de Guajará-Mirim
e dá outras providências.

SUBSTITUTIVO DA RELATORA
PROJETO DE LEI N9 2.432, DE 1991
Autoriza o Poder Executivo a criar a Superintendência das Áreas de Livre Comércio de Rondônia e
Acre e dá outras providências.
O Congre~so Nacional decreta:
Art. 19 E o Poder Executivo autorizado a criar a Superintendência das Áreas de Livre Comércio de Rondônia e
Acre, entidade autárquica, com personalidade jurídica e patrimônio pr6prio, autonomia administrativa e financeira, com
sede e foro em Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia, para
administrar a instalação, operação e ~s serviços:
I -no Estado de Rondônia, da Area de Livre Comércio
de Guajará-Mirim (ALCGM), criada pela Lei n9 8.210, de
19 de julho de 1991;
II - no Estado do Acre, das Áreas de Livre Comércio
criadds pelo art. 16 desta lei.
Art. 29 A Superintendência vincula-se à Secretaria de
Desenvolvimento Regional, da Presidência da República, e
tem como atribuições:
I - promover e coordenar a implantação das Áreas de
Livre Comércio a que se refere o art. 19 ;
1I- promover a elaboração e execução dos programas
e projetos de interesse para o desenvolvimento das Áreas
de Livre Comércio referidas no art. 19, assim como prestar
assistência técnica a entidades públicas ou privadas na elaboração ou execução daquelas atividades;
11I -promover e divulgar pesquisas, estudos e análises,
visando ao reconhecimento sistemático das potencialidades
das Áreas de Livre C "ércio referidas no art. P;
IV -praticar todos os demais atos necessários às suas
funções de 6rgf:p de )2lanejamento, promoção, coordenação
e administração das Areas de Livre Comércio referidas no
art. 1", podencl~), para tanto, celebrar convênios com 6rgãos
ou entidad·:s públicas, inclusive sociedades de economia mista,
bem como firmar contratos com pessoas ou entidades privadas.
Art. 39 A Superintendência, dirigida por um Superintendente, é constituída por um Conselho Técnico, por SuperinLu";~~"ia Adjuntas de Operação e por Unidades Administlativas.
§ 19 O Superintendente será nomeado pelo Presidente
da República, por indicação do Secretário de Desenvolvimento Regional, e demissível ad nutum.
§ 29 O Superintendente será auxiliado por um Secretário Executivo, nomeado pelo Presidente da República, por
indicação do primeiro, e demissível ad nutum.
Art. 49 Compete ao Superintendente:
I - praticar todos os atos necessários ao bom desempenho das atribuições cometidas à Superintendência;
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II - elaborar o Regulamento da entidade, a ser aprovado
pelo Presidente da República, bem como o seu Regimento
Interno;
III - submeter à apreciação do Conselho Técnico os pla- .
nos e projetos elaborados para a implantação e o desenvolvimento das Áreas de Livre Comércio referidas no art. 19 ;
IV - representar a autarquia ativa e passivamente em
juízo e fora dele.
Art. 59 Compete ao Conselho Técnico:
I - sugerir e apreciar as normas básicas para a ela,boração
dos planos de implantação e desenvolvimento das Areas de
Livre Comércio referidas no art. 19 ;
II - aprovar o Regulamento a ser submetido ao Presi,
dente da República;
III - aprovar os Regimentos Internos das Areas de Livre
Comércio referidas no art. 19 ;
IV - aprovar as necessidades de pessoal e níveis salariais
dos funcionários da Superintendência;
V - aprovar os critérios da contratação de serviços técnicos ou de natureza especializada, com terceiros;
VI - aprovar os planos e relatórios periódicos apresentados pelo Superintendente, bem como o balanço anual da
autarquia;
VII - aprovar as propostas do Superintendente de compra e alienação de bens imóveis e de bens móveis de capital;
VIII - aprovar o orçamento anual da Superintendência
e os programas de aplicação das dotações globais e de quaisquer outros recursos que lhe forem atribuídos;
IX - aprovar convênios, contratos e acordos firmados
pela Superintendência.
Art. 69 O Conselho Técnico é composto pelos seguintes
membros:
I - Superintendente, que o presidirá;
II - Secretário Executivo;
III - representante do Governo do Estado de Rondônia;
IV - representante do Governo do Estado do Acre;
V - representante da Superintendência da Zona Frnca
de Manaus - SUFRAMA;
VI - representante da Federação das Associações Comerciais do Estado de Rondônia;
VII - representante da Federação do Comércio do Estado de Rondônia;
VIII - representante da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia;
IX - representante da Federação da Agricultura do Estado de Rondônia;
X - representante da Federação das Associações Comerciais do Estado Acre;
XI - representante da Federação do Comércio do Estado'do Acre;
XII - representante da Federação das Indústrias do Estado do Acre;
XIII - representante da Federação da Agricultura do
Estado do Acre;
XIV - representante da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim - RO;
XV - representante da Prefeitura Municipal de Brasiléia
-AC'
XVI - representante da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia - AC;
XVII - representante da Prefeitura Municipal de Assis
Brasil-AC:
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XVIII - representante da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC;
XIX - representante da Prefeitura Municipal de Mâncio
Lima-AC;
XX - dois representantes do Governo Federal.
Parágrafo único. Os membros do Conselho Técnico,
nomeados pelo Presidente da República, deverão ter reputação ilibada, larga experiência e notório conhecimento no
campo de suas especialidades.
Art. 79 As Superintendências Adjuntas de Operação,
uma para cada Área de Livre Comércio referida no art. 10,
e as Unidades Administrativas terão suas atribuições definidas
nos respectivos Regimentos Internos.
Art. 89 O Superintendente e o Secretário Executivo
perceberão, respectivamente, vinte por cento e dez por cento
a mais do maior salário pago pela entidade aos seus servidores.
Art. 99 Constituem recursos da Superintendência:
I - as dotãções orçamentárias ou créditos adicionais que
lhe sejam atribuídos;
II - o produto de juros de depósitos bancários, multas,
emolumentos e taxas devidas à Superintendência;
III - os auxílios, subvenções, contribuições e doações
de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
IV - as rendas provenientes de serviços prestados;
V - a sua renda patrimonial.
Art. 10. A Superintendência poderá cobrar preços públicos por utilização de suas instalações e pelos serviços prestados, inclusive os de autorização, controle de importações e
internamentos de mercadorias nas Áreas de Livre Comércio,
a que se refere o art. 10, ou destas para outras regiões do
País, devendo tais preços ser fixados pelo Superintendente,
depois de aprovados pelo Conselho Técnico.
Art. 11. A receita da Superintendência, deduzidas todas as despesas de pessoal, obras e serviços, materiais e investimentos, será aplicada em educação, saúde e saneamento básico, em proveito das comunidades mais carentes das áreas
fronteiriças dos Estados de Rondônia e Acre, consoante projetos específicos, aprovados pelo Conselho Técnico.
Art. 12. A Superintendência terá completo serviço de
contabilidade patrimonial, financeira e orçamentária.
Art. 13. No controle dos atos de gestão da Superintendência será adotado, além da auditoria interna, o regime de
auditoria externa independente, a ser contratada com firmas
brasileiras de reconhecida idoneidade moral e técnica.
Art. 14. Até o dia 30 de junho de cada ano, a Superintendência remeterá os balanços do exercício anterior ao Secretário do Desenvolvimento Regional.
Art. 15. O art. 49 , § 29 , c, da Lei no 8.210, de 19 de
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"c) durante o prazo estabelecido no art. 49 , inciso VIII,
da Lei n9 7.232, de 29 de outubro de 1984, aos bens finais
de informática. "
Art. 16. São criadas, no Estado do Acre, as Áreas de
Livre Comércio dos Municípios de Brasiléia, Epitaciolândia,
Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, de importação
e exportação, sob regime fiscal especial, com a finalidade
de promover o desenvolvimento das regiões fronteiriças daquele Estado e com o objetivo de incrementar as relações
bilaterais com os países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana.
Art. 17. O Poder Executivo fará demarcar as áreas contínuas com a superfície de 20 k-m2 cada uma, envolvendo,
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inclusive, os perímetros urbanos dos Municípios referidos no
art. 16 desta lei, onde serão instaladas as respectivas Áreas
de Livre Comércio, abrangendo locais próprios para entrepostamento de mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas.
Parágrafo único. Consideram-se integrantes das Áreas
de Livre Comércio de que trata o caput do artigo todas as
superfícies territoriais dos respectivos Municípios, observadas
as disposições dos tratados e convenções internacionais.
Art. 18. Aplicam-se às Áreas de Livre Comércio referidas no art. 1?, lI, desta lei, no que couber, as disposições
dos arts. 3? a 13 da Lei n? 8.210, de 19 de julho de 1991,
com a alteração do art. 15 desta lei.
Art. 19. As importações de mercadorias destinadas às
Área de Livre Comércio de que trata esta lei estarão sujeitas
a guia de importação ou documento equivalente, previamente
ao desembaraço aduaneiro.
Parágrafo único. As importações de que trata o artigo
deverão contar com a prévia anuência da Superintendência
referida no art. 1 desta lei.
Art. 20. O Poder Executivo poderá, mediante decreto,
transferir para Porto Velho, capital do Estado de Rondônia,
a sede e o foro da Superintendência a que se refere o art.
1 em decorrênci31 de alteração das condições de implantação
e operação das Areas de Livre Comércio e do crescimento
dos respectivos serviços.
Art. 21. O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de sessenta dias de sua vigência.
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
0

0

tiva, com emenda (Relator: Sr. Vilson Souza); da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação, com emendas (Relator: Sr. Artur da Távola); e
da Comissão de Ciência e Tecnologia, pela rejeição,
com voto em separado do Sr. Hélio Rosas (Relator:
Sr. Maluly Neto).
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa requerimento que será lido pelo Sr. Secretário.
É lido o seguinte requerimento:
"Sr. Presidente, requeremos a retirada da pauta
do item 3, Projeto de Lei n? 8.508-A, de 1986.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 1992."
Assinam os Deputados Genebaldo Correia, Jandira Feghali e Artur da Távola.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai de pauta.

,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado George Takimoto, para oferecer
parecer, em substituição à Comissão de Viação e Transportes,
Desenvolvimento Urbano e Interior. (Pausa.) Ausente S. Ex'
Para oferecer parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a
palavra ao nobre Deputado Maurício Calixto.
O SR. MAURÍCIO CALIXTO (Bloco - RO. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, nos termos
do art. 157, § I?, do Regimento Interno desta CAsa, requeiro
a V. Ex· o prazo de duas sessões para proferir o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
razão fundamentalmente da apresentação da emenda substitutiva proposta pela Deputada Zila Bezerra.

Havendo
o Sr. Relator, Deputado Maurício Calixto, requerido prazo
de duas sessões para oferecer parecer, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, devido ao
substitutivo apresentado pela nobre Deputada Zila Barbosa,
a Presidência concede a S. Ex' o prazo regimental.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

VI - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada mais
havendo a tratar, vou cencerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

-3PROJETO DE LEI N? 8.508-A, DE 1986
(Do Senado Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n?
8.508, de 1986, que dispõe sobre a transmissão de música brasileira pelas emissoras de rádio; tendo pareceres
das Comissões de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
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CATAI~

INA

RUBERVAL PILOTTO
VASCO FURLAN

PDS
PD~;

RIO GRANDE DO SUL
TELMO KII~Sr

PDS

VALDOMIRO LIMA

VICTOR FACCIONI
WILSON MULL.ER

PDT
PDS

por

Deixam de comparecer os Senhores:

rWlxAIMA
TERESA

JUCA

PDS
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PARAIBA

AMAPA
ERALDO TRINDADE
FATIMA PELAE~3
GILVAM BORGES
LOUR IVAL F/<EFAS
MURII.. O PINHEIRO
SERGIO BARCELLOS

BLOCO
BLOCO
PMOB
PT

BLOCO,
BLOCO.

PARA
ALAE:ID NUNES
DOMINGOS JUVENIL
PAULO TITAN
SOCORRO GOMES

BLOCO
PMDB
PMDB
PCdoB

AMAZONAS
PDT
PMDB

BETH AZIZE
JOSE DUTRA

PTS
PTB
BLOCO
PTR

ACRE
CELIA MENDES
FRANCISCO DIOGENES
JOAO MAIA
JOAO TOTA
MAURI SERGIO

PDS
PDS
BLOCO
PD~5

PMDB

TOCANTINB
DERVAL DE PAIVA
EDMUNDO GALDINO
EDUARDO SIGUEIRA CAMPOS
HAGAHUS ARAUJO

PMDB
PSDB
PDC
PMDB

MARANHAO
CIO CARVALHO
DANIEL SILVA
NAN SOUZA
RICARDO MURAD
ROSEANA SARNEY

PMDB
PDS
PST
BLOCO
BLOCO

CEARA
EDSON SILVA
SERGIO MACHADO

PDT
PSDB

RIO GRANDE DO NORTE
FLAVIO ROCHA

ADAUTO PEREIRA
EFRAIM MORAIS
EVALDO GONCALVES
FRANCISCO EVANGELISTA
JOSE MARANHAO
LUCIA BRAGA
RIVALDO MEDEIROS
VITAL DO REGO

BLOCO
BLOCO
BLOCO
POT
PMDB
PDT
BLOCO
PDT

PERNAMBUCO
FERNANDO BEZERRA COELHO
GILSON MACHADO
JOSE CARLOS VASCONCELLOS
MAURILIO FERREIRA LIMA
RENILDO CALHEIROS

PMOB
BLOCO
BLOCO
PMDB
PCdoB

ALAGOAS
ANTONIO HOLANDA

RONDONIA
ANTONIO MOIUMOTO
EDISON FIDELIS
MAURICIO CALIXTO
NOBEL MOURA
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BLOCO

SERGIPE
BENEDITO DE FIGUEIREDO
BAHIA

S/P

BENITO GAMA
GEDDEL VIEIRA LIMA
HAROLDO LIMA
JA8ES RIBEIRO
JOAO CARLOS BACELAR
JONIVAL LUCAS
JORGE KHOURY
JOSE FALCAO
LUIS EDUARDO
MANOEL CASTRO
PRISCO VIANA
ULDURICO PINTO

BLOCO
PMDB
PCdol3
PSDB
PMDI3
POC
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
PDB
PSB

MINAS GERAIS
AECIO NEVES
ANNIBAL TEIXEIRA
AVELINO COSTA
EDMAR MOREIRA
GETULIO NEIVA
IBRAHIM ABI-ACKEL
JOAO ROSA
JOSE ALDO
MAURICIO CAMPOS
NILMARIO MIRANDA
PAULO HESLANDER
PAULO ROMANO
SERGIO NAYA
WILSON CUNHA

PSOB
PT8
PL
BLOCO
PL
PDS
BLOCO
PRS

PL
PT

PTB
BLOCO
PMDB
PTl3

ESPIRITO SANTO
PL

PAULO HARTUNG

PSOB
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MARILU GUH1ARAES
NELSON TRAD

RIO DE JANEIRO
ALVARO VALLE
BENEDITA DA SILVA
CESAR MAIA
CIDINHA CAMPOS
EDUARDO MASCARENHAS
FRANCISCO DORNELLES
JOSE VICENTE BRIZOLA
LAERTE BASTOS
MARCIA CIBILIS VIANA
MARINO CLINGER
MIRO TEIXEIRA
REGINA GORDILHO
ROBERTO JEFFERSON
VIVALDO BARBOSA
VLADIMIR PALMEIRA

PL
PT
PMDB
PDT
PDT
BLOCO
PDT
PDT
PDT
PDT
POT
PTB
PDT
PT

SAO PAULO
ALOIZIO MERCADANTE
ANDRE BENASSI
ARNALDO FARIA DE SA
ARY l<ARA
BETO MANSUR
CUNHA BUENO
ERNESTO GRADELLA
FABIO FELDMANN
FAUSTO ROCHA
JOSE GENOINO
JOSE MARIA EYMAEL
KOYU IHA
MALULY NETTO
MARCELINO ROMANO MACHADO
MARCELO BARBIERI
MAURICI MARIANO
PAULO LIMA
TIDEI DE LIMA
VADAO GOMES
WALTER NORY
MATO GROSSO

PT
PSDB
BLOCO
PMDB
POT
PDS
S/P
PSDB
BLOCO
PT
POC
PSOB
BLOCO
PDS
PMOS
PMDB
BLOCO
PMDB
BLOCO
PMOB

JOAO TEIXEIRA
JOSE AUGUSTO CURVO
WILMAR PERES

PL
PL
PL

DISTRITO FEDERAL
EUR IDES BR!TO

PTR

GOlAS
LUCIA VANIA
LUIZ SOYER
OSORro SANTA CRUZ
ZE GOMES OA ROCHA

PMOB
PMOB
PDC
BLOCO

MATO GROSSO DO SUL
JOSE ELIAS
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PT8

I3LOCO
PTB

PARANA
FLAVIO ARNS
JONI VARISCO
JOSE FELINTO
MAX ROSENMANN
OTTO CUNHA
RUBENS BUENO
WILSON MOREIRA

PSOB
PMDB
PST
BLOCO
BLOCO
PSDB
PSOB

SANTA CATARINA
POT

OERCIO KNOP
RIO GRANDE DO SUL
ANTONIO BRITTO
JORGE UE~UED
NELSON PROENCA
OOACIR KLEIN

PMDB
PSDB
PMOB
PMOB

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro
a Sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia 26, às
14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
(Das 15 às 18h10min)
URG~CIA

(Art. 151, 'T', J, do Regimento Interno)
Discussão
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
N° 169-A, DE 1989
(Oa Comissão de Relações Exteriores)
Discussão, em turno único do Projeto de Decreto
Legislativo nO 169, de 1989, que aprova o texto do Ajuste
Complementar ao Acordo de Cooperaçao Econômica, Científica e Técnica na ârea de Pesquisa Agrfcola e f..xtensao
Rural, entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular de Angola, firmado em
Luanda, a 28 de janeiro de 1989; tendo pareceres: da Comissão de Constituiçao e Justiça e de Redaçao, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr.
Jesualdo Cavalcanti); e da Comissão de Ciência e Tecnologia Comunicaçao e Informática, pela aprovaçao (Relator:
Sr. Eraldo Trindade)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 161-A, DE 1992
(Da Comissão de Relações Exteriores)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo na 161, de 1992, que aprova o texto do Acordo
sobre Cooperaçao nos campos da Ciência e Tecnologia, celebrado entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia, em Seul, em 8 de agosto de 1991;
tendo pareceres: da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, pela aprovação (Relator: Sr.
Walter Nory); e da Comiss:1o de Constituiçao e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Sr. Felipe Neri).

1

2
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 164·A, DE 1992

(Da Comissão de Relações Exteriores)
Discussão em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nO 164, de 1992, que aprova os textos da Constituiçao e Convenção da Uniáo Internacional ~e Tele~?~u
nicaÇÓes adotados na Conferência de PleOlpotenclanos,
em Nice', em 1989; tendo pareceres: da Comissao de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, pela aprovação (Relator: Sr Lysâneas Maciel); e da CoI11~SSá<.' de,.Constituiçáo e Justiça e de Redaçao, pela constl~uclOna~ldade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 176-A, DE 1992
.
(Da Comissáo de RelaçOes Exteriores)
. Discussao, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 176, de 1992, que aprova o texto do Acordo
entre a República l"ederativa do Brasil e o Governo da
República Popular da China destinado a evi~r a dupla trio
butação e prevenir a evasáo fiscal em maténa de Imposto
de Renda, celebrado em ~equim, a.5 de agosto .de 1991;
tendo pareceres: da Comlssáo de Fmanças e Tflbuta~o,
pela aprovação (Relator: Sr. Nilson Gibson); e da Co~s8110 de Constituiçáo e Justiça e de Redação, pela constltucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr.
Félix Mendonça).

4

ORDIN"ÁRIA
Discuss!o
PROJETO DE LEI
N° 3.l09-A, DE 1989
(Do Poder Executivo)
Discussao, em turno único, do Projeto de .Lei n° 3.10?,
de 1989, que cria Superintendências RegionaiS da Polfcla
Federal nos Estados do Tocantins, ROraima e Amapá, e
correspondentes cargos em comissão e funçOes de confi~nça; tendo pareceres: da Com1ssao de ~~s~i~uição e Just~ça
e Redaçáo, pela constitucIOnalidade, Jundlcldade ~ técmca
legislativa (Relator: Sr. Michel Temer); e <:Ias. Connssóes de
Defesa Nacional (Relator: Sr. Annfbal Teixeira) e do Trabalho, de Administração ~ Serviço Público, pela aprovação
(Relator: Sr. Edmar Moreira).

5
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Prazo: Z' dia: 26-8-92
'Último dia: 31-8·92
NO 269m (RICARDO IZAR) - Dispõe sobre medidas que
estimulam a aquisiçao e construção de imóveis para locaçao.
Prazo: '1P dia: 26-8-92
Último dia: 31-8·92
N° 376191 (JAMIL HADDAD) - Veda a diminuiçao de valores alocados à áreas de saúde.

Prazo: '1P dia: 26-8-92
'Último dia: 31-8-92

NO 578/91 (FELIPE NERI E OUTROS 35) - Determina a
COllcessao de empréstimos à Caixa Econômica do
Estado de Minas Gerais - MINASCAIXA e à ('..aixa Econômica do Estado de Goiás - CAlXEGO, e
dá outras providencias.
Prazo: '1P dia: 26-8-92
'Último dia: 31-8-92
N0819/91 (LUIZHRNRIQUR)-IsentaaslocaçOesimobiliárias, na forma que especifica, de incidência do Im.
posto sobre a Renda.
Prazo: '1P dia: 26-8.92
'Último dia: 31-8-92

NO 1.365m (JOSÉ CARLOS COlfITNHO) - DispOe sobre
critério de Imposto de Renda da locação de imóveis
residencias.
Prazo: '1P dia: 26-8-92
'Último dia: 31-8-92
NO 1.755/91 (DÉRCIO KNOP) - DispOe sobre isençao do Imposto sobre Produtos Industrializados _ IPI, aos ve~
i:ulos de p~geiros, quando adquiridos pelos ofi-

ciais de justiça.

Prazo: '1P dia: 26-8:92
(ntimo dia: 31-8-92
NO 1.892191 (CmCO VIGILANTE) _ Altera a leglslaçao do
Im t d R da das pessoas flSicas
Prazo: 7!' dl::s~'k en
•
(ntimo dia: 31-8-92

NO 2030/91 (JACKSON PEREIRA) - DispOe sobre a incidencia, na fonte, do Imposto de Renda das pessoas
ffsiCas, e dá outras providencias.
B·Recunol:
Prazo: '1P dia: 26-8-92
ProposiÇC>es sujeitas a arquivamento, nos termos do ar- 'Último dia: 31-8-92
tigo 133 do RI. Prazo para recurso artigo 132, § Z' (5 Sc:asoes)
N° 2.101/91 (EULER RIBEIRO) - DispOe sobre o tratamenProjeto de Lei
to tributário de bagagem de turista residente no
NO 8.596/86 (SENADO FEDERAL) - Isenta do Imposto s0Brasil, que proceder de país limítrofe, por via terresbre Produtos Industrializados o mate.rial fotográfitre, fluvial ou lacustre.
co nacional.
Prazo: Z' dia: 26-8-92
Prazo: 7!' dia: 26-8-92
Último dia: 31-8-92
(ntimo dia: 31-8-92
NO 4.576/90 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a prorro- N° 2.551/92 (FERNANDO DINIZ) - Isenta dos impostos federais, por um período de dez anos, as indús~rias
gaçao do prazo de vigencia dos incentivos fiscais paque se estalarem em municípios com populaçao mfera empreendimentos instalados até 24 de dezembro
rior a sessenta mil habitantes, nas condiçOes que esde 1985, nas áreas de atuaçao da Superitendencia
pecifica.
do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, e Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste - Prazo: '1P dia: 26-8·92
'Último dia: 31-8·92
SUDENE.
AVISOS
PropoaiçOca em Fase de Emendaa ou Recursoa
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Data

Dia

Hora

26

4a·feira

18:10
18:35
18:10
18:3S
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:0S
12:30
12:S5
13:20
IS:00
15:25
15:S0
16:15
16:40
17:05

S--feira
28

31

6"-feira

~-feira
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Nome
Tadashi Kuriki
EUa Dal1a-Vecchia
Jesus Tajra
Fatima Pelaes
Heitor Franco
Junat Abi-Ramia
Beraldo Boaventura

Ernesto Gadella
Freire Júnior
Osório Adriano
OóvisAssis

17:30
17:55
18:20

Pauta n 9 15/92
A - Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da
casa:
Urgência
1) Projeto de Decreto Legislativo n 9 169/92 - da Comissão de Relações Exteriores (Mensagem n 9 676/91) - que
"aprova o texto do Acordo entre o Governoda República
Federativa do Brasil e a União Internacional de Telecomunicações para o Estabelecimento da Representação da UIT
em Brasília, assinado em Genebra, em 8 de outubro de 1991.
Relator: Deputado Arolde de Oliveira
Parecer: Favorável
Prioridade
2) Emenda Oferecida em plenário, ao Projeto de Lei
n 9 8.51O-A, de 1986, - do Senado Fc;deral- (PLS n 9 30/83)
- que "dispõe sobre o direito do assinante à transferência
do telefone, nos lugares onde o serviço é explorado por mais
de uma empresa, nas condições que especifica".
Relator: Deputado João Faustino
Parecer: Favorável
B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das comissões:
Prioridade
3) Projeto de Lei n 139/91 - Do Sr. Carlos Cardinal
- que "regulamenta o art. 139, inciso In, da Constituição
Federal, que restringe a inviolabilidade da correspobdência".
Relator: Deputado George Takimoto
Parecer: Contrário a este e ao apensado (PL n 9 2.390/91)
Vista: O Deputado Lysâneas Maciel, que pedira vista,
desenvolveu o Projeto apresentando voto em separado, favorável com emenda.
9

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
COMISSÁO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÁO E INFORMÁTICA
Local: Sala 10, Anexo II
Horário: lOh
Pauta n9 14/92
Reunião de Audiência Pública
Tema: Programas de computador - Legislação em vigor
e PL n9 997/91
Convidados:
- Prof. Hélio Jaguaribe
Secretário de Ciência e Tecnologia da Presidência da República.
- Dr. Fernando Nery
Diretor de Software - Associação Brasil das Empresas
de Serviços de Informática - ASSESPRO.
Dr. Carlos Alberto Sacco
Presidente da Associação Brasileira das Empresas de
Software - ABES.
- Dr. Wilson Lazzarini
Presidente da Sociedade de Usuários de Computadores
e Equipamentos Subsidiários.
- Prof. Carlos José Pereira de Lucena
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
-Dr.Sérgio Rosa
Presidente da Federação Nacional dos Profissionais de
Processamento de Dados - FENADADOS.
- Dr. Artur Pereira Nunes
Diretor-Executivo da Associação Brasileira da Indústria
de Computadores e Periféricos - ABICOMP.
Local: Sala 10, Anexo n
Horário: llh

Tramitação Ordinária
4) Projeto de Lei n9 1.031-A/91- Do Sr. Renato Vianna
- que "isenta os serviços de radioamadores da incidência
das taxas de fiscalização criadas pela Lei n 9 5.070, de julho
de 1966".
Relator: Deputado Luiz Moreira
Parecer: Favorável com substitutivo
5) Projeto de Lei n9 1.565/91 - do Sr. Laire Rosado
- que "dispõe sobre a inclusão de noções de educação social
nos programas infantis de rádio e televisão e dá outras providências".
Relator: Deputado Luiz Tadeu Leite
Parecer: Favorável
Vista: O Deputado Eliel Rodrigues, que pedira vista,
devolveu o projeto apresentando voto em separado, favorável,
com emenda
6) Projeto de Lei n 9 2.518/92 - do Sr. Paulino Cícero
de Vasconcelos - que "altera o art. 19 , parágrafo 29 , da Lei
n9 8.010, de 29 de março de 1990, que dispõe sobre importações
de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica e dá
outras providências".
Relator: José Mendonça Bezerra
Parecer: Favorável
Vista: O Deputado Ariosto Holanda, que pedira vista,
devolveu o projeto apresentando voto em separado, favorável
com emenda.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Aviso n9 15/92
Prazo para recebimento de emendas:
Início: 26-8-92
Término: 1-9-92
Local: Sala 1, Anexo 11
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30min.
Análise da Constitucionalidade, juridicidade e mérito
1) Substitutivo ao Projeto de Lei n 9 180-A191 - que
"dispõe sobre a emissão de sons e ruídos à saúde, á segurança
e ao sossego público".
Relator: Deputado José Thomaz Nonô.
Obs. somente membros desta Comissão poderão apresentar emendas
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Local: Sala 112 - Bloco das Lideranças
Horário: 9h30min.
Pauta n~ 15/92
1) Reclamação S/WI91 - da Sr~ Eurides Brito - que
"encaminha reclamação a respeito da utilização do Cartão
de Crédito e suas conseqüências aos consumidores brasileiros".
Relator: Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
Parecer: Pela realização de reunião de audiência pública
com os envolvidos.
A) Requerimentos:
2) Requerimento do Deputado Fábio Feldmann propondo a convocação do Dr. Marcílio Marques Moreira Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento para prestar
esclarecimentos a este órgão Técnico sobre sua participação
na Reunião sobre Meio Ambiente, promovida pela Organização das Nações Unidas - ONU, em Tóquio-Japão, de 15
a 17 de abril de 1992 (apensado o requerimento n 9 18/92,
da Deputada Socorro Gomes).
3) Requerimento do Deputado Fábio Feldmann propondo a convocação da Presidenta do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor ~ IDEC, para prestar esclarecimentos
a esta Comissão sobre os resultados dos testes a que foram
submetidos os preservativos comercializados no mercado nacional.
- 4) Requerimento do Deputado Sidney de Miguel propondo a convocação da S~ Presidenta do Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, para prestar esclarecimentos sobre a omissão da
Superintendência do lbama d~ Mato Grosso, na operação
de retirada de garimpeiros da Area Indígena Sararé, no oeste
de Mato Grosso.
5) Requerimento do Deputado Flávio Derzi propondo
a convocação da Secretária Nacional de Economia, Dr~ Dorothéa Werneck e o Superintendente do Conselho Regional
de Farmácia do Rio de Janeiro, Dr. Antonio Carlos da Costa
Bezerra, para prestarem esclarecimentos sobre a liberação
dos preços de duzentos e trinta medicamentos de uso contínuo.
6) Requerimento do Deputado Tuga Angerami propondo a convocação do Ministro de Estado da Economia, Fazenda
e Planejamento e do Secretário de Meio Ambiente da Presidência da República para prestarem esclarecimentos sobre
a aplicação das verbas para projetos de meio ambiente e desenvolvimento, acertadas durante a Rio-92: destinação de verbas
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para a Fundação Nacional do Indio-FUNAI; e a política nacional de meio ambiente.
7) Requerimento do Deputado Tuga Angerami propondo a realização de reunião de audiência pública com as Entidades Biodiversitas, CNBB, FASE, ASIPTA, CNPq, SCTIPR,
SEMAMIPR, ABRAPI e ABlFINA para prestarem informações sobre as condicionantes económicas, técnicas e éticas
que envolvem a engenharia genética e as patentes delas provenientes.
8) Requerimento do Deputado Tuga Angerami propondo a realização de reunião de audiência pública com membros
da Secretaria Executiva do Fórum Global para prestarem informações sobre as posições da entidade em face dos temas
das discussões e acordos ocorridos por ocas~ão da Rio-92.
9) Requerimento do Deputado Tuga Angerami propondo a realização de reunião de audiência pública com o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Secretaria de
Meio Ambiente da Presidência da República, Secretaria de
Desenvolvimento Regional, Secretaria Estadual do Plano
Agropecuário e Florestal de Rondônia-PLANAFLORO,
Banco Mundial e Fórum Permanente de ONG's de Rondônia
para prestarem esclarecimentos sobre os conflitos acerca da
implantação do Planafloro no que se refere à incompatibilidade entre as políticas fundiária e ambiental nesse Estado,
bem como sobre assentamentos populacionais na Amazônia
Legal.
10) Requerimento do Deputado José Fortunati propondo a realização de reunião de audiência pública com o Conselho Nacional de Trânsito-CONTRAN, Departamento de
Trânsito de São Paulo-DETRAN-SP, Prefeitura Municipal
de São Paulo, Polícia Rodoviária Federal, Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, Procon, Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor e Companhia de Tecnologia de Saneamento
Básico para prestarem esclarecimentos sobre o Anteprojeto
do Código Brasileiro de Trânsito.
11) Requerimento do Deputado Tuga Angerami e outros
propondo a convocação do Presidente da Viação Aérea São
Paulo-VASP, Diretor do Departamento de Aviação CivilDAC, Presidente do Sindicato dos Aeronautas do Estado
de São Paulo e o Chefe do Setor de Manutenção da Viação
Aérea São Paulo para prestarem esclarecimentos sobre as
condições operacionais da Viação Aérea São Paulo-VASP
com relação à segurança de vôo.
B) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da
Casa:
Prioridade
12) Projeto de Lei n 9 2.244/91 - do Poder Executivo
(Mensagem n9 644/91) - que "estabelece regras para a fixação
e o reajuste das mensalidades escolares, e dá outras providências" .
Relator: Deputado Sidney de Miguel.
19 Parecer: Favorável a este, com substitutivo, parcial
ou totalmente às Emendas n9S 1, 2, 4, 5, 7, 13, 16, 17, 19,
23, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 47, 50, 51, 52,
54, 60, 61, 65, 66, 68, 71, apresentadas em Plenário e às
Emendas n 9S 1 e 2, apresentadas na Comissão; contrário às
Emendas ng;' 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 49,
53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 67, 69, 70, apresentadas em
Plenário, e às Emendas n 9S 3 e 4, apresentadas na Comissão.
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2~ Parecer: Favorável a este, com substitutivo, à Emenda
n 9 1I92-S, parcialmente às de n~S 6/92-8 e 7/92-8; contrário
às Emendas n\" 2/92-S, 3/92-S, 4/92-8 e 5/92-S.
13) Projeto Lei n~ 1.444/91- do Senado Federal- que
"dispõe sobre o reflorestamento com a espécie Araucá~~ Angustifolia Brasiliensis", nas regiões do planalto mnendlOnal
dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul".
Relator: Deputado Luciano Pizzatto
Parecer: Favorável, com substitutivo.

Tramitação Ordinária

14) Projeto de Lei n° 813/88 - do Sr. Fábio Feldmann
- que "dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por
veículos automotores e dá outras providências".
Relatora: Deputada Rita Camata
Parecer: Favorável a este, com substitutivo, e contrário
aos de n9S 4.407/89, 1.558/91 e 1.949/91, apensados.
15) Projeto de Lei n 9 2.287/89 - do Sr. Carlos Cardinal
- que "veda o corte do fornecimento de água por falta de
pagamento".
Relatora: Deputada Benedita da Silva
Parecer: Favorável a este, com substitutivo, e ao de n 9
700/91, apensado.
C) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:
Prioridade
16) Projeto de Lei n9 1.814/91 - do Senado Federal
(PLS 64/91) - que "exige autorização prévia do Ministério
da Saúde e do órgão Ambiental Federal para a importação
de resíduos para reciclagem industrial e outros fins, em conformidade com o art. 225 da Constituição".
Relator: Deputado Luciano Pizzatto
Parecer: Favorável a este, com substitutivo, e contrário
aos de n 9' 4.131/89, 447/91,1.137/91,1.154/91 e 2.932/92, apensados.
17) Projeto de Lei n 9 2.543/92 - do Senado Federal
(PLS n 9 196/91) - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do
Poder Público de preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e a navegação nos rios sobre os quais sejam construídas barragens".
Relator: Deputado Uldurico Pinto
Parecer: Favorável
18) Projeto de Lei n9 2.200-A/89-do Sr. Uldurico Pinto
- que "regulamenta o § 49 do art. 225 da Constituição Federal,
no que concerne à Mata Atlântica e à Serra do Mar".
Relatora: Deputada Rita Camata
Parecer Preliminar: Pela adoção, em parte, do parecer
preliminar apresentado pelo Deputado Fernando Diniz (Relator na Sessão Legislativa anterior); pela criação de subcomissão especial composta de 13 membros; pela apresentação
de requerimento ao Presidente da Casa solicitando tramitação
conjunta dos Projetos de Lei n 9s 4.970/85, 1.889/89,
2.200-A/89, 3.486/89, 3.556/89, 4.619/90, 6.067/90, 125/91,
612/92 e 1.192/91; Pela análise das proposições já arquivadas
que digam respeito à matéria, particularmente os Projetos
de Lei n'" 1.786/89, 2.103/89, 2.574/89, 3.184/89, 5.524/90,
das Resoluções, Portarias, Instruções Normativas em vigor
de órgãos federal e estadual de meio ambiente; Solitação de
contribuições da sociedade civil através das organizações nã?
governamentais e de órgãos públicos federal, estadual e mUnIcipal, centrais de trabalhadores, sindicatos patronais e outros.
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Tramitação Ordinária
19) Projeto de Lei n° 5.673/90 - do SI. Fábio Feldmann
- que "cria o Parque Nacional Marinho dos Alcatrazes".
Relator: Deputado Luciano Pizzatto
Parecer: Favorável
20) Projeto de Lei n9 261/91 - do Sr. Avenir Rosa que "dispõe sobre a criação do Banco Nacional de Fomento
ao Meio Ambiente S/A e dá outras providências".
Relatora: Deputada Rita Camata
Parecer: Contrário a este e ao de n 9 959/91, apensado.
21) Projeto de Lei n 9 1.005/91 - do Sr. Paulo ~amos
- que "dispõe sobre critérios de distribuição de prêmIOS na
loteria conhecida como "Raspadinha".
Relator: Deputado Aécio Neves
Parecer: Pela incompetência da Comissão de Defesa do
Consumidor meio ambiente e Minorias para opinar sobre
a matéria. P;la audiência da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio.
22) Projeto de Lei n9 1.601/91- do Sr. Mauro Sampaio
- que "autoriza o Poder Executivo a cri~r o Ban~o d~ C:rédito
Rural a emitir Título Warrant - Agncola, remstItumdo o
Decr;to n 9 21.641, de 10 de julho de 1934, e dá outras providências".
Relatora: Deputada Rita Camata
Parecer: Pela incompetência da Comissão de Defesa do
Consumidor Meio Ambiente e Minorias para opinar sobre
a matéria. P~la audiência da Comissão de Agricultura e Política Rural.
23) Projeto de Lei n~ 1.708/91 - do Sr. Jackson Pereira
- que "dispõe sobre a proibição de laçamento de esgotos
e lixo em cursos de água naturais e artificiais".
Relator: Deputado Adroaldo Streck
Parecer: Favorável ao Projeto de Lei n9 1.708/91, com
emendas, e contrário às emendas apretadas na Comissão.
24) Projeto de Lei n 9 2.322/91 - do S~. Magalhães Tc:ixeira - que "dispõe sobre a criação de Area de Proteçao
Ambiental- APA, no Distrito de Sousas, Município de Campinas, Estado de São Paulo".
Relator: Deputado Marco Penaforte
Parecer: Favorável, com emenda
25) Projeto de Lei n9 2.331/91 - do S~. Magalhães Tc:ixeira - que "dispõe sobre a criação d.e Ar~a. de Pro!e5~0
Ambiental- APA, no Distrito de JoaquIm EgIdlO, MUnICIpIO
de Campinas, Estado de São Paulo".
Relator: Deputado Marco Penaforte
Parecer: Favorável, com emenda
26) Projeto de Lei n9 2.351191 - do Sr. H~go Biehl
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 21 da LeI n 9 8.078,
de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor".
Relator: Deputado Wellington Fagundes
Parecer: Favorável, com emenda
27) Projeto de Lei n 9 2.440/91 - do SI. Ramalho Leite
- que "veda a cobrança de ~ultas por atras~ no pagament.o
de contas relativas ao fornecImento de servIços de energIa
elétrica, telefonia, abastecimento de água e gás canalizado".
Relatora: Deputada Benedita da Silva
Parecer: Contrário
Comissão de Defesa Nacional
Local: Sala 19, Anexo II
Horário: 9 horas
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Pauta n 9 13/92

A - Proposição sujeita à apreciação pelo Plenário da
Casa:
Tramitação Ordinária
1) Projeto de Lei n9 1.918/91 - do Sr. Jamil Haddad
- que "disciplina o emprego de algemas e dá outras providências".
Relator: Deputado Aldir Cabral
Parecer: Contrário
Vistas: O Deputado Hélio Bicudo, que pedira vista, devolveu o projeto apresentando voto em separado, favorável,
com substitutivo.
b) Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões
2) Projeto de Lei n 9 5.672/90 - do Sr. Fábio Feldmann
- que "proíbe a importação, a pesquisa, a fabricação, o armazenamento e o transporte de artefatos bélicos nucleares, bem
como a participação brasileira no desenvolvimento de tais
armas, em conformidade com o art. 21, inciso XXIII, da Constituição Federal, e dá outras providências".
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de Economia, Indústria e Comércio, dos atos de gestão administrativa e relações negociais mantidas entre a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS, empresa "trading" e terceiros".
Relator: Deputado Roberto Balestra
Relatório Prévio: pela prejudicialidde
B - Requerimento:
3) Requerimento n° 18/92 - CEIC - do Sr. Deputado
Marino Clinger - "solicitando ao Tribunal de Contas da
União a realização de auditoria na Companhia Siderúrgica
Nacional, na sua subsidiária, a FEM - Fábrica de Estruturas
Metálicas, e na FUGEMSS - Fundação General Edmundo
de Macedo Soares e Silva, mantida pela empresa".
C - Proposições sujeitas a apreciação pelo Plenário da
Casa:
Prioridade
4) Mensagem n9 106/92 - do Poder Executivo - que
"solicita homologação do Congresso Nacional para a emissão
adicional de papel-moeda autorizada pelo Voto do Conselho
Monetário Nacional n9 42, de 28 de fevereiro de 1992, no
montante de Cr$ 5,23 (cinco trilhões, duzentos e trinta bilhões
de cruzeiros), para atender às exigências das atividades de
produção e circulação da riqueza nacional no primeiro semestre do corrente exercício".
Relator: Deputado César Maia
Parecer: Favorável, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta

Relator: Deputado João Fagundes
Parecer: Contrário
Vista: Os Deputados Moroni Torgan, José Dirceu e Marcelo Barbieri, que pediram vista conjunta, devolveram o projeto sem manifestação escrita.
3) Projeto de Lei n 9 2.542/92 - do Sr. Valdenor Guedes
- que "dispõe sobre a responsabilidade pelo pagamento de
Tramitação Ordinária
remuneração, proventos e pensões referentes aos servidores
militares dos extintos territórios do Amapá e Roraima e dá
5) Projeto de Lei n° 1.005/88 - do Sr. Paulo Paim outras providências".
. que "dispõe sobre a remuneração do serviço extraordinário".
Relator: Deputado Fábio Meirelles
Relator: Deputado Pedro Pavão
Parecer: Contrário
Parecer: Contrário
4) Projeto de Lei n 9 2.662/92 - do Sr. Jair Bolsomiro
6) Projeto de Lei n9 1.015/88 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a identificação dos ex-combatentes e que "dispõe sobre o adicional de remuneração para as atividadá outras providências".
des penosas".
Relator: Deputado Fernando Carrion
Relator: Deputado Ézio Ferreira
Parecer: Contrário
Parecer: Favorável, com adoção do substitutivo da Co5) Projeto de Lei n 9 2.767/92 - do Sr. Geraldo Alckmin missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com
Filho - que "promove os ex-combatentes da Segunda Guerra subemenda
Mundial ao posto correspondente ao soldo que recebem".
7) Projeto de Lei n 9 2.532/89 - do Sr. Koyu lha Relator: Deputado Fernando Carrion
que "dá nova redação ao art. 58 da Consolidação das Leis
Parecer: Contrário
do Trabalho".
Relator: Deputado João Mendes
COMISSÃO DE ECONOMIA,
Parecer: Favorável, com substitutivo
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
8) Projeto de Decreto Legislativo n9 108/91 - do Sr.
Local: Sala 209, Bloco das Lideranças
Amaury Müller - que "susta a aplicação da alínea c do inciso
Horário: lOh
111 do art. 38 do Decreto n9 99.463, de 16 de agosto de 1990,
e das Resoluções n'" 5,6 e 7 da Comissão Diretora do Programa
Pauta N9 17/92
Nacional de Desestatização".
A - Relatório:
Relator: Deputado Rubem Medina
9
1) Proposta de Fiscalização e Controle n 37/91 - da
Parecer: Pela Prejudicialidade deste e dos de n 9S 113 e
SI" Sandra Starling e Sr. Jaques Wagner - que "solicita a
Comissão de Economia, Indústria e Comércio requeira ao 114, de 1991, apensados
D - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das CoTribunal de Contas da União a realização ·de inspeção na
missões:
Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS, para que sejam
esclarecidos e/ou apurados os indícios de irregularidades nos
contratos para a construção de navios, firmados com os Estaleiros Ebrasa, Mauá, Caneco e Verolme".
Relator: Deputado Roberto Balestra
Relatório Prévio: Favorável
2) Proposta de Fiscalização e Controle n 9 40/92 - do
Sr. Célio de Castro- que "solicita a apuração, pela Comissão

Prioridade

V) Projeto de Lei n9 2.653/92 - do Senado Federal (PLS
54/9~)

- que "institui a obrigatoriedade de elaboração de
demÓnstração do valor adicionado e dá outras providências".
Relator: Deputado Jones Santos Neves
Parecer: Contrário
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10) Projeto de Lei nQ 2.907/92 - do Poder Executivo
(Mensagem n9 185/92) - que "extingue a fração do cruzeiro
denominada centavo e dá outras providências".
Relator: Deputado Ézio Ferreira
Parecer: Favorável, com emenda
Tramitação Ordinária
11) Projeto de Lei nQ 468/91 - do Sr. Carlos Cardinal
- que "institui isenção do IPI para tratores, máquinas, equipamentos e implementos agrícolas" .
Relator: Deputado Pedro Pavão .
Parecer: Contrário a este e aos de nQS 634, 1.226, 1.535,
1.499,2.218,2.467 e 2.406, de 1991, apensados, e faXorável,
com emendas, ao de nQ 593/91, apensado '
12) Projeto de Lei n9 1.207/91-do si. Nelson Marquezelli - que "altera o § 49 do art. 49 d~ 'Lei n Q 7.678, de
8 de novembro de 1988, dando maiorespossibiliddes de correção mosto em fermentação".
Relator: Deputado Roberto Balestra
Parecer: Favorável, com emenda
13) Projeto de Lei nQ 2.759/92 - do 'Sr. João Mendes
- que "acrescenta parágrafo ao art. 28.9 da Lei n 9 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, tornando obrigatória a publicação
de demonstrações financeiras por todas empresas públicas".
Relator: Deputado Jaques Wagner
Parecer: Favorável
14) Projeto de Lei nQ 2.768/92 ~ dp Sr. Joni Varisco
- que "dispõe sobre a política de preços mínimos para os
produtos agrícolas e dá outras providências".
Relator: Deputado Roberto Balestra
Parecer: Contrário
15) Projeto de Lei n9 2.845/92 -do SI. Luiz Girão que "estabelece critérios para redução de débitos tributários
nas condições que me'nciona e dá outras providências".
Relator: Deputado José Fortunati
Parecer: Contrário
Aviso n9 14/92
Prazo para recebimento de emendas
Início: 26-8-92
Término: 19-9-92
Local: Sala 207; Bloco das Lideranças
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
A proposição abaixo somente receberá emendas apresentadas por membros desta Comissão ao Substitutivo oferecido
pelo Relator
1) Projeto de Lei n 9 1.611/91 - do Sr. João Teixeira
- que "dá nova redação ao parágrafo único do art. 11 da
Lei n 9 7.766, de 11 de maio de 1989, qlJe "dispõe sobre o
ouro, ativo financeiro, e seu tratamento tributário".
Relator: Deputado Gonzaga Mota
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
Local: Sala 15, Anexo 11
Horário: lOh
Pauta n9 15/92
A - Proposições sujeitas a apreciação pelo Plenário da
Casa:
Urgente
1) Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei
n9 1.258/88 - do Sr. Octávio Elísio - que "fixa diretrizes
e bases da Educação Nacional".

Relatora: Deputada Ângela Amin
, Parecer: favorável as emendas nOs 04 13 15 16 20 24
29, 30,35, 36, 37,56, 63, 71, 75, 76, 88, 90, 94, tC12, '103:
110, 113, 116, 118, 120, 137, 138, 139, 147, 156, 160, 164,
165, 188, 198, 204, 206, 217, 225, 227, 233, 245, 248, 255,
,262, 263, 264, 266, 274, 276, 278, 279, 280, 283, 284, 288,
289,290,291,294,308, 312, 317, 326, 327, 329, 333, 387,
389, 390, 397, 411, 414, 420, 422, 423, 425, 428, 431, 433,
436, 437, 442, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 458, 461, 464,
476, 478, 479, 485, 495, 502, 507, 508, 509, 512, 513, 514,
517, 520, 521, 523, 529, 530, 531, 547, 553, 556, 558, 559,
571,579, 582, 583, 585, 591, 593, 594, 597, 601, 602, 607,
609, 622, 625, 626, 627, 628, 630, 632, 646, 651, 661, 665,
m,rn,rn,m,~,~,~,~,OO,~,~,~,
~,m,m,m,m,m,m,m,m,~,m,lli,

734, 738, 744, 745, 755, 756, 761, 763, 764, 767, 768, 769,
774, 783, 784, 797, 799, 805, 810, 811, 814, 816, 820, 824,
825, 826, 828, 829, 830, 844, 851, 856, 871, 877, 893, 898,
902, 906, 911, 914, 915, 916, 917, 923, 924, 926, 930, 932,
951, 975, 976, 978, 985, 988, 989, 992, 994, 1010, 1015, 1019,
1020, 1021, 1030, 1040, 1041, 1046, 1060, 1067, 1070, 1074,
1078, 1097,1100, 1103, 1105, 1106,1107, 1109, 1112, 1123,
1140, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1160,1162, 1168, 1169,
1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1180, 1182, 1.183, 1184, 1185,
1186, 1187, 1188, 1190, 1192, 1196, 1197, 1198, 1203, 1212,
1215, 1217, 1233,1237, 1239 e 1251; favorável, com subemendas, às emendas nç/l 26, 34, 41, 74, 77, 78, 80, 89, 92,
93,98, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 136,257,258, 259, 260,
264,268,270,287,297,298, 300, 305, 307, 311, 316, 318,
319, 383, 384, 385, 391, 392, 431, 435, 443, 444, 465, 473,
474, 475, 480, 481, 482, 483, 552, 553, 554, 562, 563, 606,
610, 611, 620, 621, 652, 654, 658, 680, 711, 741, 786, 787,
801, 803, 812, 818, 835, 836, 837" 869,870; 881" 887, 892,
894,895,900,904,910,971,972,987,991,1004,1008,1042,
1048, 1058, 1194, 1200, 1243 e 1260; pela prejudicialidade
das emendas n Qs 86,109,247,576 e 912; e contrário as emendas
nl" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 79, 81, 82, 83, 84, 85,
87,91, 95, 96, 97,99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, i08,
111, 112, 114, 115, 117, 119, 124, 125, 129, 130, 131 132
133, 134, 135, 140; 141,142, 143, 144, 145, 146, 148: 149:
150, 151, ,152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 163,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190,
S 200,201, 202, 203, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 228,
229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238,239, 240, 241,
242, 243, 244, 246, 249, 250, 251, 252,,253, 254, 256, 261,
~,w,w,m,m,v~m,m,w,m,w,m,

292,
313,
332,
400,
413,
432,

293,
314,
334,
401,
415,
434,

295,
315,
381,
402,
416,
438,

296,
320,
382,
403,
417,
439,

299,
321,
386,
404,
418,
440,

301,
322,
388,
405,
419,
441,

302,
323,
393,
406,
421,
445,

303,
324,
394,
407,
424,
446,

304,
325,
395,
408,
426,
447,

306,
328,
396,
409,
427,
450,

309,
330,
398,
410,
429,
451,

310,
331,
399,
412,
430,
456,

ill,~,~,~,~,~,~,~,~,m,ffi,m,

477,
497,
516,
535,

484,
498,
518,
536,

486,
499,
519,
538,

487,
500,
522,
539,

488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
501, 503, 504, 505, 506, 510, 511,
524, 525, 526, 527, 528, 532, 533,
540, 541, 542, 543, 544, 546, 548,

496,
515,
534,
549,
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550,
570,
588,
608,

551,
572,
589,
612,

555,
573,
590,
613,

557,
574,
592,
614,

560,
575,
595,
615,

561,
577,
596,
616,

564,
578,
598,
617,

565,
580.
599,
618,

566,
581,
600,
619,

567,
584,
603,
623,

568,
586,
604,
624;

569,
587,
605,
629,

ill,ill,~,ili,~,~,~,~,~,~,~,~,
M~~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,
@,~,~4,6~,~,~,~,~,~,m,rn,m9,

681,
701,
714,
739,
754,
775,
791,
808,

684,
702,
715,
740,
757,
776,
792,
809,

685,
703,
716,
742,
758,
777,
793,
813,
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690,
704,
717,
743,
759,
778,
794,
815,

691,
705,
718,
746,
760,
779,
795,
817,

693,
706,
719,
747,
762,
780,
796,
819,

694, 696,
707, 708,
724, 725,
748, 749,
765, 766,
781, 782,
798, 800,
821,822,

697,
709,
731,
750,
770,
785,
802,
823,

698,
710,
735,
751,
771,
788,
804,
827,

699, 700,
712, 713,
736, 737,
752, 753,
772, 773,
789, ,790,
806,807,
831, 832,

m,~4,~,~,~,W,M2,OO,OO,~,W,~,

849, 850, 852, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 861, 862,
~,~,~,~,~,~,m,m,~4,m,m,m,

879, 880, 882, 883, 884, 885, 886, 888, 889, 890, 891,896,
897,899,901,903, 905, 907, 908, 909, 913, 918, 919, 920,
921, 922, 925, 927, 928, 929, 931, 933, 934, 935, 936, 937,
~,m,~,~,~,~,~,~,~,m,~,~,

950, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962,
~,~,%~~,~,~,~,m,m,~~m,~,

980, 981, 982,983, 984, 986, 990, 993, 995, 996, 997,998,
999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1009, 1011,
1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1038, 1039, 1043, 1044, 1045, 1047, 1049, 1050, 1051,
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059, 1061, 1062, 1063,
10M, 1065, 1066, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076,
1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087,
1087, 1088,1089, 1090, 1091, 1092; 1093, 1094, 1095, 1096,
1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1108, 1110, 1111, 1113, 1114,
1115, 1116, 1117, 1118,1'119, 11'20, 1pl, i122, 1124, 1125,
1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135,
1136, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146,
1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1159, 1161, 1163,
1164, 1165, 1166, 1167, 1170, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180,
1181, 1189, 1191, 1193, 1195, 1199, 1201, 1204, 1205, 1206,
1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1213, 1214,1216, 1218,1219,
mO,12~,1222,m3,U~,12~,m6,m7,12~,12W,

1231, 1232, 1234, 1235, 1:236, 1238, 1240, 1241,1242, 1244,
12~,12%,12~,12~,12~,12~,'12~;12~,12~,12~,

1256 e 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263. As emendas nºS
335 a 380 e 520 foram retiradas pelos autores.
2. Projeto de Decreto Legislativo n9 112/91 - da Comissão de Relações Exteriores (Mensagem nº 335191 - PE) que
"aprova o texto do Protocolo Adicional do Acordo Cultural
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, criando o Prêmio Luiz de
Camões, em Brasília, em 22 de julho de 1988".
Relator: Deputado Aécio de Borba
Parecer: favorável
Tramitação Ordinária

3. Projeto de Lei nº 1.750191 - do Sr. Costa Ferreira
- que "dispõe sobre o fomento à cidadania através de medidas
que realcem os valores da nacionalidade e o cidadão".
Relator: Deputado Osmânio Pereira
Parecer: Favorável
B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das comissões:
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Prioridade

4. Projeto de Lei nº 2.716/92 - do Senado Federal (PLS
n9 281/91) - que '·'dispõe sobre a criação do Dia Nacional
do Fotógrafo e dá outras providências".
Relatora: Deputada Maria Luiza Fontenele
Parecer: favorável
Tramitação Ordinária

5. Projeto de Lei nº 4.914/90 - dos Srs. Fabio Feldmann
e Hermes Zaneti - que "institui o Dia da Terra, a ser comemorado em todo o território nacional no dia 22 de abril de
cada ano".
.
Rélator: Deputado Osmânio Pereira
Parecer: favorável
6. Proj~to de Lei nº 137/91- do Sr. Henrique Eduardo
Alves - que veda a cobrança de taxas pelos estabelecimentos
oficiais de ensino de 19 grau".
Relator: Deputado Euclydes Mello .
Parecer: favorárel, com emenda
Vista: vist~ concedida ao Deputado Eraldo Tinoco, que
devolveu o projeto sem manifestação escrita.
7. Projeto de Lei n 9 573/91 -'- do Sr. Aldir Cabral que "dispõe sobre a dispensa da prática de eduação física
nas escolas rurais para os casos que menciona". (Apenso o
PL nº 1.556/91).
Relator: Deputado Onaireves Moura
Parecer: favorável
Vista: vista concedida à Deputada 'Eurides Brito, que
apresentou voto em separado, contrário .
8. Projeto de Lei n 9 623/91 - do Sr. Ubiratan Aguiar
- que "estabelece a autonomia das universidades e estabelee~mentos isolados de ensino superior para definir os mecamsmos de seleção de candidatos e dá outras providências".
Relator: Deputado Sólon Borges dos Reis
Parecer: favorável, com emenda
9. Projeto de Lei nº 951-A/91 - do Sr. Ary Kara
- que "altera o dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.. autorizando a contratação de técnicos, professores
e pesqUisadores estrangeiros pelas universidades brasileiras".
Relator: Deputado Florestan Fernandes
Parecer: favorável, com substitutivo .
10. Projeto de Lei n 9 1.219191 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "oispõe sobre cessão obrigatória de salas
de aula por parte dos clubes esportivos, recreativos e sociais".
Relator: Deputado Ronivon Santiago
Parecer: contrário.
Vista: vista concedida ao Deputado Arnaldo' Faria de
Sá, que devolveu o 'projeto sem manifestação escrita
11. Projeto de Lei nº 1.508/91 - do Sr. Fausto Rocha
- que "reconhece, como de nível superior, os cursos ministrados pelas Faculdades Teológicas e afins e dá outras providências".
Relatora: Deputada Maria Luiza Fontenele
Parecer: contrário
Vista: vista concedida a Deputada Sandra Cavalcanti,
que apresentou voto concordando com o parecer contrário
da Relatora
.
12. Projeto de Lei nº 1.754/91 - do Sr. Dércio Knop
- que "regulamenta o exercício da profissão de supervisor
educacional e dá outras providências".
Relator: Deputado Orlando Pacheco
Paracer: favorável, com emenda
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13. Projeto de Lei n9 1.807/91 - do Sr. Jackson P~reira
- que "dispõe sobre a criação do Progra~la, E~p~~sanal de
Alfabetização de Adultos e da outras providencias .
Relator: Deputado Sólon Borges dos Reis
Parecer: favorável, com substitutivo
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Local: Sala 5, Anexo II
. Horário: lOh

Agosto de 1992

Parecer: pela inadequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela rejeição
3) Projeto de Lei n9 2.209/91 - do Senado Federal (PLS
n9 222/91) - que "dispõe sobre a indenização. a s~r paga
pelas empresas públicas e sociedade ~e, e.conomla mista aos
Estados ao Distrito Federal e aos-MumciplOs em que exerçam
a ativid~de de lavra de minérios em geral, e dá outras providências".
Relator: Deputado Pedro Novais
.
Parecer: pela inadequação orçamentána
4) Projeto de Decreto Legislativo n9 198/90 -- d? Sr.
Gastone Righi - que "institui a gratuidade do exercíclO do
mandato parlamentar dos congressitas".
Relator: Deputado Flávio Palmier da Veiga
.
Parecer: pela' inadequação financeira e orçamentána e,
no mérito, pela rejeição
Tramitação Ordinária
5) Projeto de Lei n9 3.133/89 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "acrescenta dispositivo ao art. 29 da
Lei n 9 7.604, de 26 de maio de 1987, estabelecen~o praz?
para a Previdência Social- efetuar os pagamentos ah especificados".
Relator: Deputado Mussa Demes
Pàrecer: pela inadequação financeira
.
B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das
Comissões:
Prioridade
6) Projeto de Lei 0 9 996-A/91 - do Poder Execut~vo
(MSG 0 9-227/91) - que "reajusta a pensão graciosa concedida
pela Lei 0 9 3.618, de 26 de agosto de 1959, a Elza Borges
Tavares".
Relator: Deputado Geddel Vieira Lima
.
Parecer: pela adequação financeira e orçamentána e, no
mérito, pela aprovação
7) Projeto de Lei n9 1.045/91 - do Senado Federal (PLS
n9 2/91) - que "faculta ao empregado e seryid~r públic?
a percepção do 139 salário em parcelas duodeCimais, depOSitadas em ·cardemeta de poupança".
Relator: Deputado Wilson Campos
Parecer: pela aprovação'
Vista: o Deputado JacksonPereira devolveu o projeto,
apresentando voto em separado pela rejeição
8) Projeto de Lei n9 2.766/92 - do Senado Federal (PLS
n9 259/91) - que "determina a indisponibilidade dos bens
da. vítima de seqüestro e de extorsão mediante seqüestro,
os de seu cônjuge e de seus parentes, e dá outras providências" .
Relator: Deputado Manoel Moreira
Parecer: pela aprovação do projeto e da emenda apresentada na Comissão

Prioridade
2) Projeto de Lei n9 1.641189 do Senado Federal (PLS
n9 105/85) - que "autoriza a criação do Serviço Nacional
de Alistamento Eleitoral e dá outras providências".
Relator: Deputado José Maria Eymael

Tramitação Ordinária"
9) Projeto de Lei n9 5.536/90 - do St; Carlos Cardinal
- que "destina quaisquer taxas e contribuições penitenciárias,
inclusive multas como penalidades acessória, ao sistema penitenciário do Estado onde ocorra a infração".
Relator: Deputado Sérgio Naya
Parecer: pela inadequação financeira e, no mérito, pela
..
rejeição
10) Projeto de Lei n9 110/91 - da SJ4 Cldmha Campos
- que "dispõe sobre a exclusão dos efeitos da falência, insol-
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vência, liquidação judicial ou extrajudicial, os empreendimentos financiados por agentes do Sistema Financeiro de Habitação - SFH".
Relator: Deputado José Lourenço
Parecer: pela inadequação financeira e, no mérito, pela
rejeição do PL e das emendas apresentadas na Comissão
11) Projeto de Lei n? 183/91 - do Sr. Inocêncio de Oliveira - que "dispõe sobre a concessão de incentivos aos
municípios com escolas rurais".
Relator: Deputado Germano Rigotto
Parecer: pela adequação financeira e, no mérito, pela
aprovação, com emenda
12) Projeto de Lei n° 380-B/91 - do Sr. José Egydio
- que "dispõe sobre a criação do Fundo de Recuperação
Econômica da Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro
e dá outras providências".
Relator: Deputado Simão Sessim
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação, nos termos do texto aprovado pela
Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano
e Interior, das Emendas n?5 1, 2 e 3, apresentadas na Comissão
e pela rejeição do Projeto de Lei n? 1.473/91, apensado.
13) Projeto de Lei n? 553/91 - do Sr. Nelson Proença
- que "isenta do pagamento anual da taxa de inscrição prevista no Decreto-Lei n? 221, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Lei n? 2.467, de 1? de setembro de 1988,
as embarcações de pesca de até 10 (dez) metros de comprimento".
Relator: Deputado Germano Rigotto
Parecer:. pela aprovação
14} Projeto de Lei n? 562/91 - do Sr. Hélio Rosas que "dá nova redação ao artigo 11 do Decreto-Lei n? 1.968, .
de 23 de novembro de 1982, que altera a legislação do impostb
de renda de pessoa física residente ou domiciliada no Brasil
e dá outras providências".

serviço dos servidores a que se refere e dá outras providências".
Relator: Deputado Flávio Palmier da Veiga
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação
19) Projeto de Lei n?1.700/91- do Sr. Dejandir Dalpasquale - que "determina a devolução aos legítimos proprietários dos valores relativos ao Fundo 157 e dá outras providências".
Relator: Deputado Fernando Freire
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação, com emendas
20) Projeto de Lei n? 2.375/91- do Sr. Jackson Pereira
-que "dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência de Certificado de Regularidade Social- CRS, relativo às contribuições
previdenciárias, PISIPASEP, FGTS e FINSOCIAL, quando
da contratação com o Poder Público, nas esferas federal, estadual e municipal".
Relator: Deputado Germano Rigotto
Parecer: pela adequação financeira e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e da emenda apresentada na Comissão
21) Projeto de Lei n? 2.469/91 - do Sr. Antonio Barbara
- que "concede isenção do Imposto sobre Produtos Industralizados - IPI, aos equipamentos e materiais escolares, quando
adquiridos por estabelecimentos de ensino regular".
Relator: Deputado Germano Rigotto
Parecer: pela adequação orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com emenda
22) Projeto de Lei n? 2.674/92 - da Sr Sandra Starling
- que "fixa data de vencimentos das tarifas de serviços públicos de competência da União".
Relator: Deputado Paulo Mandarino
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação
Aviso n 9 22/92

Relator: Deputado Germano Rigotto
Parecer: Pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação, com emendas
15) Projeto de Lei n? 1.023/91 - do Sr. 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 Clemenetina Frascalossi Sanson".
Relator: Deputado Geddel Vieira Lima
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação, com emenda
16) Projeto de Lei n?1.077/91-do Sr. Ronaldo Caiado,
que "institui isenção do IPI para materiais básicos empregados
na construção de casas populares, escolas, silos e armazéns
de produtos agrícolas".
Relator: Deputado Germano Rigotto
Parecer: pela compatibilidade financeira, e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação, com emenda
17) Projeto de Lei n? 1.370/91 - do Sr. José Maria Eymael- que "dá nova redação ao artigo 14 da Lei n? 8.177,
de I? de março de 1991, que estabelece regras para a desindexação e dá outras providências".
Relator: Deputado Basílio Villani
Parecer: pela rejeição
Vista: o Deputado Jackson Pereira devolveu o projeto,
apresentando voto em separado pela aprovação
18) Projeto de Lei n? 1.652/91 - do Sr. Amaury Müller
- que "dispõe sobre a supressão de punições por falta ao

Prazo para recebimento de emendas:
Início: 24-8-92 - Local: Sala 2-A, Anexo 11
Término: 28-8-92 - Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
A proposição abaixo somente receberá emendas apresentadàs por membros desta Comissão ao substitutivo oferecido
pelo Relator:
Projeto de Lei n? 2.055/91 - do Sr. Jackson Pereira que "dispõe sobre a emissão de Títulos da Dívida Agrária
- TDA e sua substituição por outros títulos da dívida pública".
Relator: Deputado Paulo Mandarino
OBS.: As emendas só serão aceitas em formulários próprios, à disposição na Secretaria da Comissão.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Local: Sala 21, Anexo 11
Horário: lOh
Pauta 0 9 13/92
A - Requerimento:
1) do Senhor Deputado Aroldo Cedraz - solicitando
realização de audiência pública com o Diretor do Departamento Nacional de Combustíveis e com representantes da
Petrobrás Distribuidora S.A., da Shell do Brasil S.A. e dos
usuários do combustível gasolina de aviação, para prestarem
esclarecimentos sobre a sistemática de suprimento, preços de
comercialização e outros aspectos do referido combustível.
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Proposições sujeitas a apreciação pelo Plenário da
Prioridade

2) Projeto de Lei n9 2.671/89 - do Senado Federal (PLS
n9 34/89) - que "dispõe sobre o exercício das atividades de
Posto Revendedor de derivados de petróleo e álcool etfiico
hidratado combustível - AEHC, e dá outras providências".
Relator: Deputado Ruberval Pilloto
Parecer: pela aprovação, com substitutivo, deste e dos
de n 9S 1.060/88, 1.911/89, 2.413/89, 2.615/89, 3.211/89,
3.387/89, 3.922/89, 4.113/89 e 5.403/90, apensados
Vista conjunta: Deputados Alcides Modesto e Marcos
Lima
Tramitação Ordinária

3) Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei
n9 740-A/88 - do Sr. Fábio Feldmann - que "condiciona
a utilização do mercúrio e do cianeto no processo de extração
de ouro à sua posterior recuperação, mediante a utilização
de técnicas e de equipamentos específicos".
Relator: Deputado Alcides Modesto
Parecer: Contrário
Vista: Deputado Elísio Curvo que apresentou voto favorável com 2 (duas) subemendas
4) Projeto de Decreto Legislativo n9 152/92 - do Sr.
Avenir Rosa - que "susta o Decreto n9 409, de 30 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a discriminação de receitas
nas faturas de fornecimento de energia e dá outras providências" (Apensado o PDL n9 155/92)
Relator: Deputado Marcelo Barbieri
Parecer: Favorável'
Vista: O Deputado Abelardo Lupion, que apresentou
voto pela rejeição
B - Proposições sujeitas a apreciação conclusiva das
Comissões:

8) Projeto de Lei n9 2.089/91 - do SI. Zaire Rezende
- que "dispõe sobre o ressarcimento a consumidores por
investimentos em obras no sistema elétrico".
Relator: Deputado Victor Faccioni
Parecer: Favorável
Vista Conjunta: Deputados Ellio Dalla Vecchia e Avenir
Rosa que não apresentaram manifestação escrita
9) Projeto de Lei n° 2.283/91 - do S~. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "altera o Código de Aguas, permitindo
a empresas brasileiras a exploração de potenciais hidrelétrico~,
bem como a aquisição de hidrelétricas paralisadas, nas condIções que menciona, e dá outras providências".
Relator: Deputado Oswaldo Stecca
Parecer: Favorável
Vista Conjunta: Deputados Avenir Rosa, Abelardo Lupion e Alcides Modesto que não apresentaram manifestação
escrita
10) Projeto de Lei n 9 2.369/91 - do Sr. Romel Anísio
- que "estabelece normas e procedimentos gerais para a
prevenção do assoreamento dos reservatórios criados pelo
barramento dos cursos d'água".
Relator: Deputado Abelardo Lupion
Parecer: Favorável, com 1 (uma) emenda
11) Projeto de Lei nº 2.758/92 - do Sr. Zaire Rezende
- que "concede tarifa especial de energia elétrica ao consumidor cuja propriedade tiver sido desapropriada para a construção de usina hidrelétrica".
Relator: Deputado Aroldo Cedraz
Parecer: Contrário
12) Projeto de Lei nº 2.771/91 - do Sr. Luiz Girão que "autoriza o uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
como combustível de veículos automotores utilizados no meio
rural e dá outras providências".
Relator: Deputado Werner Wanderer
Parecer: Favorável, com 2 (duas) emendas e pela rejeição
da emenda apresentada pelo Deputado Alcides Modesto
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Tramitação Ordinária

5) Projeto de Lei n 9 1.026/91 - da Sr~ Rita Camata que "dispõe sobre a participação do proprietário do solo nos
resultados da lavra de recursos minerais".
Relator: Deputado Alcides Modesto
'
Parecer: Pela aprovação, com substitutivo, deste e pela
aprovação da emenda de n9 1 e rejeição das emendas de n9"
2 e 3, apresentadas ao substitutivo
6) Projeto de Lei nº 1.727/91 - do Sr. Paulo Portugal
- que "institui, para os Estados, Distrito Federal ~ M~n~cí
pios, compensação financeira pela geração de energIa eletnca
em centrais nucleares".
Relator: Deputado José Carlos Aleluia
Parecer: Favorável, com 2 (duas) emendas
Vista: Deputado Marcos Lima que apresentou voto favorável, com 2 (duas) emendas
7) Projeto de Lei nº 1.255/91 - do Sr. Sérgio Brito que "estabelece os fundamentos, define os objetivos e fixa
as diretrizes gerais de ação da política mineral".
Relator: Deputado Aracely de Paula
Parecer: Favorável
Vista Conjunta: Deputado José Ulisses de Oliveira que
apresentou voto favorável, com substitutivo, e Deputados
João Fagundes e Agostinho Valente que não apresentaram
manifestação escrita

Local: Sala 2, Anexo II
Horário: lOh
Pauta nº 12/92
A - Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da
Casa:
Urgência

1) Emenda do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo
nº 6-C/83 - que "aprova a correção do artigo XV, alínea
B, do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite - INTELSAT, assinado pelo Brasil
em Washington, a 20 de agosto de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo n 9 87, de 5 de dezembro de 1972, e promulgado
pelo Decreto n9 74.130, de 28 de maio de 1974".
Relator: Deputado Edésio Frias
Parecer: Favorável
Tramitação Ordinária

2) Projeto de Decreto Legislativo n9 128/91 - do Sr.
Deputado Adylson Motta - que "dá nova redação ao artigo
13 do Decreto Legislativo n9 70, de 1972, que "cria a Ordem
do Congresso Nacional".
Relator: Deputado Osvaldo Coelho
Parecer: pela incompetência da Comissão para se pronunciar sobre a matéria
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3) Projeto de Lei n? 1.903/91- do Sr. ~~putado Faus~o
Rocha - que "dispõe sobre a situação de Milllstros de con~is
são religiosa contratados ou transferidos para prestar serViço
no exterior".
Relator: Deputado Miguel Arraes
Parecer: Pela rejeição
Vista: Deputado Leur Lomanto
Devolução da vista sem manifestação escrita .
4) Mensagem n? 446/91 - do Poder E~ecutlvo - que
"submete à consideração do Congresso NaclOnal o texto do
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa em 1'6 de dezembro de 1990".
,Relator: Deputado Cardoso Alves
Parecer: Preliminar, solicitando que sejam convidados
a comparecer a esta Comissão especialistas de notório saber
5) Mensagem n9 135/92 - do Poder E~ecutivo - que
"submete à consideração do Congresso NaclOnal o texto do
Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Hungria, em Brasília, em 19 de março de 1992".
Relator: Deputado Edésio Frias
Parecer: Favorável
COMISSÕES ESPECIAIS
Comissão especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n9 24, de 1991, que "institui o
sistema de eleição distrital mista nos municípios de mais cem
mil eleitores".
Local: sala 13, anexo II
Horário: 10h
Pauta: Apreciação do parecer do Relator, Dep. Maluly
Netto.
.
Comissão especial destinada a proferirp.arecer à P:rop~s!a
de Emenda à Constituição.n? 48, de 1991 (Sistema Tnbutano
Nacional)
Aviso n9 1/92
Prazo para recebimento de emendas:
Início: 20-8-92
Local: Anexo lI, Sala 10, Mezanino
.
Término: 2-9-92
Horário: 9h às 12h e l4h às 19h
1) Proposta de Emenda à Consti,tuição n~ 48, .d~ 1991,
do Senhor Luiz Carlos Hauly, que ' altera dispositivos da
Constituição Federal".
Relator: Deputado Benito Gama
COMISSÕES PARLAMENTARES
DE INQUÉRITO
Comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar
possíveis irregularidades no processo de privatização da Vasp
Local: Sala 17 - Anexo II
Horário: 9h30min
Pauta: Tomada de depoimento dos Senhores Claúdio
Dantas, Diretor de Operações do Banco do Brasil; e Natanael
Azevedo, Representante do Governo do Estado de São Paulo
no Conselho da Empresa.
Local: Sala 17 - Anexo II
Horário: 14h30min
Pauta: Tomada de depoimento do Sr. Tenente-Brigadeiro-do-Ar Sérgio Luiz Burger.
(Encerra-se a Sessão às 20 horas e 5 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 1", item I, alínea a, do
Ato da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com art. 35, item lI, da Lei n? 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a ANA SINARA ANDRADE
CASTRO, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B/2, CD-DAS-I02.1, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Dir.etor-GeraI.
Câmara dos Deputados, 25 de agosto de 1992. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 19 , item I, alímea 3, do
Ato da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com art. 35, item lI, da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a FRANCISCO MORENO MOHEDANO, Técnico em Material e Patrimônio, Classe ta,
ponto n9 4316, do cargo de Diretor da Coordenação de Patrimônio, CD-DAS-102.3, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Departamento de Material
e Patrimônio.
Câmara dos Deputados, 25 de agosto de 1992. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Cílmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 10; item I, alímea a, do
Ato da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com art. 3;5, item lI, da Lei n9 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a INACIA RODRIGUES DOS
SANTOS CUNHA, Técnico Legislativo" Classe Especial,
ponto n? 1615, do cargo de Chefe da Seção de Documentos
Históricos,CD-DAS-101.l, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce na Coordenação de Arquivo,
do Centro de Documentação e Informação.
Câmara dos Deputados, 25 de agosto de 1992. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 19 , item I, alímea a, do
Ato da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com art. 35, item 11, da Lei n? 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a JEOVANE CEZAR DOS
REIS, Agente de Transporte Legislativo, Classe Especial,
ponto n? 2295, do cargo de Chefe da Seção de oficina Mecânica, CD-DAS-101.l, do Q~adro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerCia na Coordenação de Transportes, do
Departamento de Administração, a partir de 10 de agosto
do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 25 de agosto de 1992. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 1", item I, alímea a, do
Ato da Mesa n 9 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com art. 35, jtem lI, da Lei n? 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a JOSE ALDEMIR BORGES
DE MATOS, Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto n?
1351, do cargo de Diretor da Coordenação de Apoio Ad~inis
trativo, CD-DAS-101.3, do Quadro Permanente da Camara
dos Deputados, que exerce no Departamento Médico.
Câmara dos Deputados, 25 de agosto de 1992. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 19 , item I, alímea a, do
Ato da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
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exoneração, de acordo com art. 35, item 11, da Lei n 9 K 112,
de 11 de dezembro de 1990, a JOSÉ JAIRON LACERDA,
Técnico Legislativo, Classe Especial, ponte, nº 1591, do cargo
de Chefe da Seção de Instalações e Equipamentos, CDDAS-101.1, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce na Coordenação de Arquitetura e Engenharia, do Departamento de Administração.
Câmara dos Deputados, 25 de agosto de 1992. - Deputado Ibsen Pi~heiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alímea a, do
Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com art. 35, item 11, da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA, Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto n 9 2325, do
cargo de Chefe da Seção de Distribuição, CD-DAS-101.1,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce
na Coordenação de Publicações, do Centro de Documentação
e Informação.
Câmara dos Deputados, 25 de agosto de 1992. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições que ,lhe confere o art. 19 , item I, alímea a, do
Ato da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com art. 35, item 11, da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a SEBASTIÃO AUGUSTO
MACHADO, Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto nº
1435, do cargo de Diretor do Departamento de Comissões,
CD-DAS-101.4, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 25 de agosto de 1992. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alinea a, do
Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69
da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear,
na forma do art. 99 , item lI, da Lei nº 8.112, citada, CLARA
RÉGIA NASCIMENTO CARIOCA, para exercer, no Gabinete do Diretor-Geral, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B/2, CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 3º do
Ato da Mesa n 9 15, de 26 de amio de 1987, observada a
nova denominação dada pelo art. da Resolução n 9 4, de 13
de junho de 1991, combinado com o art. 19 do Ato da Mesa
n9 15, de 23 de maio de 1991.
Câmara dos Deputados, 25 de agosto de 1992. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto
no artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve tornar sem efeito o Ato de 5 de agosto de 1992, publicado no Boletim Administrativo n 9 148/92, que designou
ASAEL ANDRADE DE ALBUQUERQUE, Agente de Segurança Legislativa, Classe Especial, ponto nº 2068, 29 substituto do Chefe da Seção de Policiamento, CD-DAS-101.1,
da Coordenação de Segurança Legislativa, da Diretoria-Geral, em seus impedimentos eventuais, a partir de 31 de julho
de corrente ano.
Câmara dos Deputados, 25 de agosto de 1992. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
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O Presidente da Câmara dos Deputados. no uso das atribuições que lhe confere o art. 1", item I, alínea a, do Ato
da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990 observado o disposto
no art. 38 da Lei n 9 8,112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar HILDA DE SENA CORREA WIEDERHECKER,
Técnico em Documentação e Informação Legislativa, Classe
Especial, ponto n" 1977, P substituta do Diretor do Departamento de Comissões, CD-DAS-101.4, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 11 de agosto do corrente ano.
Câmara dos Deputados, em 25 de agosto de 1992. Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados. no uso das atribuições que lhe confere o art. I", item I, alínea a, do Ato
da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990 observado o disposto
no art. 38 da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar LEONILDO MONTU, ponto n9 2173, e ALEIR
ROSA, ponto nº 2907, Agentes de Transportes Legislativo,
Classe Especial, para substituirem, sucessivamente, o chefe
da Seção de Oficina Mecânica, CD-DAS-101.1, da Coordenação de Tranportes, do Departamento de Administração,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 10 de agosto
do corrente ano.
Câmara dos Deputados, em 25 de agosto de 1992. Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados. no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n 9 205, de 28 de junho de 1990 observado o disposto
no art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar MARIA DE FÁTIMA GOMES DE ARAÚJO,
ponto nº 4566, e JOSÉ DE CASTRO GONZAGA, ponto
n9 4959, Adjuntos PArlamentares, Classe Especial para substituirem, sucessivamente, o chefe da Seção da Secretaria de
Vice-Líderes, CD-DAS-101.2, do Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 10 de agosto do corrente ano.
Câmara dos Deputados, em 25 de agosto de 1992. Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados. no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alínea a, do Ato
da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990 observado o disposto
no art. 38 da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS, Técnico Legislativo, Classe 1ª, ponto nº 2930, 2~ substituta do Chefe da
Sessão de Cadastro, CD-DAS-101.1, da Coordenação de Pessoal Trabalhista, do Departamento de Pessoal, em seus impedimentos eventuais, a partir de 13 de agosto do corrente ano.
Câmara dos Deputados, em 25 de agosto de 1992. Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados. no uso das atribuições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990 observado o disposto
no art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar MARCUS ANTONIO AMORIM DOS SANTOS,
Agente de Serviços Legislativas, Classe Especial, ponto n9
2813, e JOSÉ DE CASTRO GONZAGA, Adjunto Parlamentar, Classe Especial, ponto nº 4959, para substituirem,
sucessivamente, o Chefe de Gabinete do Líder do Partido
Social Cristão, CD-DAS-101.4, em seus impedimentos eventuais, a partir de 11 de agosto do corrente ano.
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Câmara dos Deputados, em 25 de agosto de 1992. Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados. no uso das atribuições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990 observado o disposto
no art. 38 da Lei n? 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar VALTER URANI CAMARGO, Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto n? 2680, 19 substituto do Diretor
da Coordenação de Apoio Administrativo, CD-DAS-101.3,
do Departamento Médico, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 19 de agosto do corrente ano.
Câmara dos Deputados, em 25 de agosto de 1992. Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
9' REUNIÃO (AUDIÊNCIA PÚBLICA),
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 1992
Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte do mês
de maio do ano de mil novecentos e noventa e dois, na Sala
n? 112, do Bloco das Lideranças - Subsolo, da Câmara dos
Deputados, reuniu-se a Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, em Reunião de Audiência Pública, sob a Presidência do Deputado Tuga Angerami - Presidente, destinada a ouvir o Embaixador Marcos Azambuja,
Coordenador das Posições Brasileiras para a Rio-92, sobre
as posições oficiais brasileiras referentes a: 1) Agenda 21 principais ítens de interesse para o Brasil; discussões e evolução das posições do Brasil e demais países nas últimas semanas;
2) Convenção sobre alterações climáticas - atual estágio das
negociações e evolução nas últimas semanas; 3) Convenção
sobre biodiversidade; 4) Florestas tropicais; e 5) Resultados
das negociações empreendidas nas últimas semanas no Brasil
e no exterior. Presentes os Senhores Deputados Marco Penaforte e Sidney de Miguel, Vice-Presidentes, Flávio Derzi, João
Maia, Orlando Bezerra, Antonio de Jesus, Jório de Barros,
Socorro Gomes, Beth Azize, Edson Silva, Fábio Feldmann,
José Cicote, Valdir Ganzer, Nan Souza, Wellington Fagundes
e Mário Chermont - membros efetivos - e os Senhores
Deputados Aloísio Santos, Laerte Bastos, Adroaldo Streck,
Antonio Carlos Mendes Thame, Elias Murad, Raquel Cândido, José Fortunati e Diogo Nomura - membros suplentes
- e ausentes os Senhores Deputados José Carlos Vasconcellos, Luciano Pizzatto - Marilu Guimarães, Genebaldo
Correia, Rita Camata, Zila Bezerra, Regina Gordilho, Amaral Netto, Aécio Neves, Aldir Cabral, Hilário Coimbra e Uldurico Pinto. Como convidados, estiveram presentes os Deputados Federais Eduardo Jorge, Ricardo Moraes, Roberto
Franca e Haroldo Sabóia, e os senhores Luís Felipe Macedo
Soares, Secretário Executivo da CIMA, José de Serra Pereira
Júnior, Suely M.V.G. de Araújo, José Maria G. de Almeida
Júnior, Maria Ester Camino, Maurício Carvalho, Renato L.
Leme Lopes, Assessores Legislativos da Câmara dos Deputados, Hermes Lomanto, Secretário Parlamentar, José Carlos
Nascimento, Assessor do Presidente da Embrapa, Ana Maria
Roland, Assessora do Deputado Marco Penaforte, Rosalvo
de Oliveira Júnior, Assessor da Câmara Legislativo do Distrito
Federal, Adolpho Luiz B. Kesselring, Assessor do Ministério
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da Saúde, Nestor da Costa Borba e José Antônio Mota, Assessores do PDT, Vera Lúcia Santos, Assessora Técnica da Liderança do PT, Expedito Rebello, do Departamento Nacional
de Meteorologia, Antonio Carlos R. Lins e Irani B. Braga,
do lbama, Elizabeth C. Martins e Dalmo M. de A. Lima,
da Secretaria de Ciência e TecnologialDMI, José L. Lobato,
do MTC/MIIPR, Dorivalda Pereira, Chefe do Serviço de NormatizaçãolDIEHSA/MS, Maria Consolacion F. V. Udry,
Coordenadora M.AIMEFP/SNP, lzo Zeigerman, do Instituto
de Estudos Amazônicos, Valária Carvalho, Professora da Universidade de Brasília, Iara P. de Oliveira e Paulo P. de Campos, do lnesc, Adary Oliveira, da Abiquim, Eliana Nogueira,
Presidente da Sociedade Brasileira de Botânica, Venus Sahihi,
Diretora do Escritório Bahá'l do Meio Ambiente, Virginia
Montejo, da Representação Bahá'I, Gilberto Veronese, da
Alcoa, Alexandre de Souza, da Geossistema, Maria Célia
de Menezes, repórter, Letícia Borges, jornalista da Agência
Estado, Edna Dantas, jornalista da Folha de São Paulo, Francisco Gonçalves, jornalista do Jornal do Brasil, Luiz Cláudio
Pinheiro, jornalista da Adirp, Luiza Mônica A. Silva e Adriana M. M. Moura, jornalistas. O Presidente declarou abertos
os trabalhos e convidou o Embaixador Marcos Azambuja e
o Ministro Luís Felipe Macedo Soares para tomarem assento
à Mesa. A seguir, comunicou que ao expositor era destinado
o tempo de vinte minutos e aos membros ou participantes
o tempo de cinco minutos para formulação de perguntas, passando a palavra ao senhor Embaixador. Finda a exposição,
o Presidente concedeu a palavra ao Ministro Luís Felipe Macedo Soares, o qual teceu considerações sobre o documento
"Agenda 21". Em seguida, o Presidente passou a palavra,
pela ordem de inscrições, aos Deputados Marco Penaforte,
Diogo Nomura, Socorro Gomes, Roberto França, Antonio
de Jesus, Sidney de Miguel, Nan Souza e Raquel Cândido.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença do expositor e dos convidados, e encerrou a Reunião
às doze horas e vinte e seis minutos, e eu, Aurenilton Araruna
de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata (da qual fará
gráficas) que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente.
Sala de Reuniões, 20 de maio de 1992. - Deputado
Tuga Angerami, Presidente.
10, REUNIÃO (ORDINÁRIA),
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 1992
Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e sete do
mês de maio do ano de mil novecentos e noventa e dois,
na Sala n? 112, do Bloco das Lideranças Partidárias - subsolo
- da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Deputado
Tuga Angerami, Presidente, reuniu-se a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, em Reunião
Ordinária, presentes os Senhores Deputados Marco Penaforte, Marilu Guimarães e Sidney de Miguel, Vice-Presidentes, Flávio Derzi, João Maia, Jório de Barros, Rita Camata,
Socorro Gomes, Edson Silva, Aécio Neves, Fábio Feldmann,
Nan Souza, Mário Chermont e Uldurico Pinto - membros
efetivos - e os Senhores Deputados Fátima Pelaes, Laerte
Bastos, Adroaldo Streck, Elias Murad, Benedita da Silva,
José Fortunati e Diogo Nomura - membros suplentes e ausentes os Senhores Deputados José Carlos Vasconcellos,
Luciano Pizzatto, Orlando Bezerra, Antonio de Jesus, Genebaldo Correia, Zila Bezerra, Beth Azize, Regina Gordilho
(ausência justificada), Amaral Netto, Aldir CabraL Hilário
Coimbra, José Cicote, Valdir Ganzer (ausência justificada)
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e Wellington Fagundes. Havendo número regimental o PresIdente declarou abertos os trabalhos. As leituras das Atas da
Quinta (Ordinária), Sexta (Audiência Pública), Sétima (Áudiência Pública) e Oitava (Ordinária) Reuniões, realizadas
nos dias 29-4-92, 6-5-92, 14-5-92 e 20-5-92, respectivamente,
foram dispensadas (distribuição de cópias aos membros). Em
discussão e votação, foram aprovadas por unanimidadeOrdem do Dia: a) Discussão e votação de requerimentos: 1
- Indicação, pelo Presidente, Deputado Tuga Angerami, do
Sr. Olympio Barbanti Júnior para exercer o cargo de Assessor
Técnico, Código CD-DAS-102.3, na Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:, conforme dispõe
o Ato da Mesa n9 4, de 1991. O Curriculum Vitae do Sr.
Olympio Barbanti Júnior foi distribuído a todos os membros
da Comissão, o qual faz parte integrante desta Ata. Em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. 2 ~ Requerimento do Deputado Gerâldo AlCkmin Filho propondo a convocação dos Senhores: Álvaro Mendonça e José Carlos Batista, respectivamente, Presidente e Diretor da Carteira de Habitação e Hipoteca da Caixa Econômica Federal; Gustavo Jorge
Laboissiere Loyola, Sérgio Darcy da Silva Alves, respectivamente, Diretor da Diretoria de Normas e Organização do
Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil; Paulo Sérgio,
da Coordenação Nacional do Movimento dos Mutuários e
Gilmar Nogueira, Presidente da Federação das Associações
dos Mutuários do Estado de São Paulo, para prestarem escla-.
recimentos sobre o cumprimento das cláusulas contratuais e
inadimplência no âmbito do Sistema Financeiro daHabitação. Em discussão, o Deputado Edson Silva, tendo em vista a
urgência do assunto e a possível demora para a realização
da reunião, propôs adendo ao Requerimento em apreciação
para que a Comissão, representada por cinco a oito membros,
agendasse audiência com o Exm 9 Sr. Ministro de Estado da
Economia, Fazenda e Planejamento, Dr. Marcílio 'Marques
Morêira, para expor sobre a atual situação de penúria dos
mutuários brasileiros e ações efetivas do Governo para que
sejam respeitadas as cláusulas contratuais de reajuste das prestações. Usaram, ainda, da palavra, os Deputados Nan Souza,
Sidney de Miguel, Marilu Guimarães e Fábio Feldmann. Subscreveram o Requerimento os Deputados Nan Souza e Edson
Silva. Em votação, foi aprovado o Requerimento com o adendo pelo Deputado Edson Silva, contra o voto do Deputado
Sidney de Miguel, em relação, apenas, ao requerimento. A
seguir, o Presidente propôs a inversão da Pauta para apreciar,
inicialmente, as proposições constantes do item B. Em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade a proposta do
Presidente. B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva
das Comissões: 9 - Projeto de Lei n9 1.701, de 1991 - do
Sr. Sidney de Miguel - que "c;ria a estação Ecológica da
Ilha do Medo, na ilha do mesmo nome, Município de Itaparica". Relator: Deputado Uldurico Pinto. Parecer: Favorável,
com emenda (lido pelo Relator). Vista: o Deputado Valdir
Ganzer que pedira vista, devolveu·o Projeto com Voto em
Separado concordando com o Relator. Em discussão, usaram
da palavra os Deputados Sidney de Miguel e Fábio Feldmann.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei
n9 1.701/91, nos termos do Parecer do Relator. Vai à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação. 10 - Projeto de
Lei n9 1.708, de 1991-do Sr. Jackson Pereira-que "dispõe
sobre a proibição de lançamento de esgotos e lixo em cursos
de água naturais e artificiais". Relator: Deputado Adroaldo
Streck. Parecer: Favorável ao Projeto de Lein9 1.708/91, com
emendas, e contrário às ymendas apresentadas na Comissão.
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· Em discussão, o Deputado Fábio Feldmann solicitou verificação de quorum. O Presidente, sendo visível a falta de número regimental para dar continuidade aos trabalhos, encerrou
a reunião às doze horas e quarenta minutos, e eu, Aurenilton
Araruna de Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, que,
depois de aprovada, será assinada pelo Presidente.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 1992. - Deputado
Tuga Angerami, Presidente.
CURRICULUM VITAE
Olympio Barbanti Jr.
1. Dados Pessoais
1.1. brasileiro
1.2. 31 anos (nasc. 9-7-1960)
1.3. solteiro
1.4. residência: R. Georgina de Freitas Nuzzi, 22 Vila
São Francisco - São Paulo, SP - tel. (011) 869-5784
1.5. profissão: jornalista (MTb: 15.592)
2. Atividades Atuais
2.1. Consultor
Desde maio de 1991 exerce atividades de consultoria e
assessoria de imprensa especializada em assuntos referentes
ao meio ambiente. Nesse período, realizou trabalhos para:
2.1.1. Embaixada Britânica·no Brasil
Orientação política à missão da Overseas Development
Administration que visitou o Brasil em novembro de 1991
2.1.2. Fórum Global
Assessoria de imprensa temporária para o IV Encontro
Nacional do Fórum Global.
,
2.1.3. Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
· e Agronomia de São Paulo
Consultoria para a elaboração do IHograma do "lU Seminário Estratégias para Recuperação de Recursos Hídricos",
destinado a avaliar o programa de despoluição do rio Tietê.
Consultoria para a elaboração do programa do "I Seminário Novos Procedimentos na Elaboração e Fiscalização de
Estudos e Relatórios de Impacto' Ambiental", destinado a
alterar os procedimentos para ElA/Rimas no Estado de São
Paulo.
Consultoria para a presidência da entidade, com vistas
a preparar a participação do Conselho na Rio-92.
2.1.4. Associação Nacional de Municípios e Meio Ambente (ANAMMA)
Assessoria de imprensa para a Anamma, entidade que
· reúne os representantes dos governos municipais de cerca
de 400 cidades no Brasil para a área de meio ambiente.
2.1.5. Comunidade Econômica Européia
Consultoria para identifiçar e seguir projetos de desenvolvimento e proteção do meio ambiente urbano, a serem patrocinados pela CEE nos próximos quatro anos.
2.1.6. NHK - Rede de Televisão
Consultoria para sugestão de reportagens sobre meio ambiente a serem realizadas pela rede estatal japonesa de televi.são NHK.
3. Experiência Profissional de Jornalista
3.1. Folha de S. Paulo
Entre setembro de 1986 e maio de 1991, trabalhou na
Folha de S. Paulo, onde especializou-se nos temas de meio
ambiente e indigenismo. Na maior parte desse período, ocupou cargos de chefia, tendo sido:
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3.1.1. Coordenador
Foi coordenador de assuntos nacionais da sucursal do
jornal em Brasília, entre novembro de 1990 e junho de 1991.
Na maior parte desse período, acumulou as funções de Coordenador de Política. Estavam sob sua responsabilidade as editorias de Política, Cotidiano (Nacional), Ilustrada, Negócios,
Mundo (internacional) Ciências, informática, Artigos, Veículos, Imóveis, Turismo e Revista da Folha (Revista D').
3.1.2. Editor-Assistente
Em diversas oportunidades, ocupou cargos de editor-assistente nas editorias de Política e Cotidiano.
Foi editor-assistente de Política durante a cobertura da
última eleição presidencial.
Editou diversos cadernos especiais sobre política e meio
ambiente.
Foi ainda editor-assistente do VideoFolha, programa de
televisão diário do jornal.
3.1.3. Repórter
Ocupou cargos de reportagem em diversas editarias, com
destaque para a de Cotidiano, onde fez sua especialização
em meio ambiente, e de Política, na qual especializou-se em
questões indígenas.
Atuou como correspondente especialmente enviado para
a realização de reportagens nos seguintes países: Aleman~a
(duas vezes), Inglaterra, Itália, Suíça, Espanha, Andorra, India e Argentina.
3.2. Outras Experiências Jornalísticas
Entre janeiro de 1983 e setembro de 1985, exerceu diversas funções jornalísticas nas seguintes emissoras de rádio de
São Paulo:
3.2.1 Rádio Jovem Pan AM
Foi redator e auxiliar de pauta, tendo ocupado por,várias
vezes a função de coordenador de programação.
Durante a doença e morte do Presidente eleito Tancredo
Neves, foi correspondente internacional das emissoras argentinas de rádio General Pico e General Paz.
3.2.2. Rádio 89 FM
Foi redator e jornalista responsável pela emissora junto
ao Departamento Nacional de Telecomunicações.
3.3. Outras Experiências Profissionais
Entre janeiro de 1980 e janeiro de 1983, exerceu diversas
funções na área de administração, das quais pode-se destacar:
auditor de sistemas da Arthur Young International
(1981-1982) e operador da Bolsa de Valores de São Paulo
(1980-1981).
4. Formação Acadêmica
4.1. Jornalismo
Graduou-se bacharel em Jornalismo, em 1985, pela Faculdade de Comunicação Social Gásper Líbero, em São Paulo.
4.2. Administração de Empresas
Durante dois anos e meio, entre julho de 1979 e dezembro
de 1981, cursou a faculdade de Administração de Empresas
Getúlio Vargas, tendo trancado sua vaga nesta época.
4.3. Pós-Graduação em Semiologia
Está realizando o mestrado em Semiologia na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, tendo cursado dois semestres. No momento, encontra-se afastado do mestrado.
5. Idiomas
5.1. Inglês
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Tem conversação em nível intermediário/avançado: lê
com facilidade, escreve com dificuldade.

5.2. Castelhano
Tem conversação em nível avançado; lê com fluência,
escreve textos básicos.
São Paulo, 25 de maio de 1992. - Olympio Barbanti
Jr.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Destinada a continuar as investigações de irregularidades na cessão do controle acionário da NEC do Brasil
S/A, bem como o envolvimento e ação direta do Ministério das Comunicações e da Telebrás nos fatos.
7' REUNIÃO, REALIZADA
EM 18 DE AGOSTO DE 1992
Às onze horas e quinze minutos do dia dezoito de agosto
de mil novecentos e noventa e dois, no Plenário número treze
do Anexo Dois da Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Federal, sob a Presidência do Deputado Mussa Demes,
reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
continuar as investigações de irregularidades na cessão do
controle acionário da NEC do Brasil S/A, bem como o envolvimenta e ação direta do Ministério das Comunicações e da
Telebrás nos fatos,' criada pelo Requerimento número dez,
de mil novecentos e noventa e um, com a presença dos Deputados Mussa Demes, Presidente; José Lourenço, Vice-Presidente; Luiz Carlos Santos, Relator; Paulo Ramos, Luiz Moreira, Luiz Pontes,' Jairo Carneiro, Nestor Duarte, membros
titulares; Nelson Bornier, Chico Vigilante, Aroldo Cedraz,
memb'ros suplentes; Waldir Pires, presença eve~ltual. Deixaram de comparecer os Senhores Deputados Ronaldo Caiado,
Gedel Vieira Lima,' Tilden Santiago l Jones Santos Neves,
Jairo Azi. Verificadáa existência de qúórum regimental, o
Senhor Presidente, De'putado Mussa Demes, declarou abertos
os trabalhos e, tendo sido distribuída a Ata da reunião anterior, dispensou sua leitura e colocou-a em discussão. Não
havendo quem quisesse discutí-Ia, foi submetida a votos e
aprovada. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente comunicou ao Plenário li expedição de ofícios da Presidência reconvocando os Senhores Almir Vieira Dias, para o dia vinte
e cinco de agosto, terça-feira, e Rômulo Villar Furtado, para
o dia vinte e sete subseqüente, quinta-feira. O Senhor Deputado José Lourenço observou a inversão da ordem dos depoimentos, que foram confirmados pelo Senhor Presidente. Dando prosseguimentó aos trabalhos, o Senhor Presidente fez
a apresentação do dépoente, Senhor Mário Bernardo Gamero, e dispensou a leitura de seu curriculum vitae, que fora
previamente distribuído por cópia aos membros da Comissão.
O depdente, havendo prestado compromisso na forma da lei,
féz' á sua exposiçãq e passou à Mesa dois gráficos sobre a
receita operacional da NEC do Brasil; e cópia de reportagem
publicada em março/91 na Revista Nacional de Telemática,
sob o título "Fatos contradizem versão" e, em seguida, foi
interpelado pelos Deputados Luiz Pontes, Relator Substituto
designado pela Presidência, em face a impossibilidade de permanência na reunião do Deputado Luiz Carlos Santos, Relator; Paulo Ramos, josé Lourenço, Luiz Moreira, Jairo Carneiro, Aroldo Cedraz, Chico Vigilante e Nestor Duarte. O Senhor Deputado Waldir Pires, embora inscrito para proceder
à inquirição do depÓente, informou ao Senhor Presidente a
, em função de compromissos decorrentes de suas funções
na Mesa da Câmara dos Deputados, sendo que o Senhor
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Presidente determinou o registro do requerimento de convocação, para prestar depoimento, do Governador Antônio Carlos Magalhães, feito por aquele parlamentar. Após o término
das inquirições o Senhor Presidente agradeceu a presença
do depoente que, logo após, retirou-se do Plenário. Dando
prosseguimento aos trabalhos o Senhor Presidente, após as
manifestações dos Deputados Paulo Ramos, Luiz Moreira,
José Lourenço, Jairo Carneiro, Nestor Duarte e Aroldo Cedraz comunicou ao Plenário que foram deferidos os seguintes
requerimentos: Do Senhor Deputado Aroldo Cedraz solicitando ao Banco Central do Brasil informações sobre a liquidação extrajudicial do Banco Brasilinvest de Investimentos; e
fornecimento de cópias de contratos e outros documentos
sobre a NEC do Brasil S/A, integrantes do processo da CPI
instalada na legislatura anterior sobre o assunto; Do Senhor
Deputado Nestor Duarte solicitando a apresentação do original da carta oriunda da NEC Corporation do Japão, mencionada pelo Senhor Mário Garnero em seu depoimento e que,
segundo consta, foi apresentada com alguns itens em branco;
de requisição de informações à Telebrás e empresas vinculadas
sobre pagamentos e encomendas feitas à NEC do Brasil S/A,
no período de primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta
e quatro a trinta e um de dezembro de mil novecentos e
oitenta e sete; de requisição de informações à Secretaria NacionaI de Comunicações sobre alterações acionárias da TV Aratu;
informações sobre qual emissora de Salvador passou a ter
o sinal da Rede Globo e quando, bem como o nome dos
sócios da empresa que atualmente transmite esse sinal em
Salvador - BA; data de concessões ou permissões de emissoras de rádio e/ou televisão nas cidades de Juazeiro, Barreiras, Itabuna e Feira de Santana, do Estado da Bahia; Do
Senhor Deputado Jairo Carneiro solicitando ao Senhor Mário
Bernardo Garnero a apresentação de provas dos fatos mencionados em seu depoimento. Ficou definido, também, qlle o
Roteiro de Trabalho da Comissão, apresentado pelo Relator,
Deputado Luiz Carlos Santos, seria discutido e votado na
reunião subseqüente, a ser realizada no dia vinte e cinco de
agosto, terça-feira. O Senhor Presidente, em seguida, comunicou ao Plenário que, por indicação da Liderança do Bloco
Parlamentar, o Senhor Deputado Jairo Carneiro substituirá
o Senhor Deputado Eraldo Tinoco, como membro titular da
Comissão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a reunião às quinze horas e trinta e cinco minutos,
antes convocando outra para o próximo dia vinte e cinco
de agosto, terça-feira, quando será ouvido o depoimento do
Sr. Almir Vieira Dias, ex-Presidente da Telebrás. O depoimento, as inquirições e os debates foram gravados e, depois
de traduzidos, terão as respectivas notas t!lquigráficas anexadas aos autos do presente inquérito. E, para constar, eu,
Vladimir Rodrigues Silva, Secretário em exercício, lavrei a
presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e remetida à publicação no Diário do Congresso Nacional.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Destinada a investigar possíveis irregularidades no
processo de privatização da VASP
8~ REUNIÃO, REALIZADA

EM 6 DE AGOSTO DE 1992
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia seis
de agosto de mil, novecentos e noventa e dois, na Sala 17
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do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em Brasília - DF,
sob a presidência do Deputado Nilson Gibson, reuniu-se a
Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar
Possíveis Irregularidades no Processo de Privatização da Vasp
para tomada do depoimento dos Senhores Wagner Pires de
Oliveira e Ruy Jorge Rodrigues Pereira Filho, Procuradores
da Fazenda Nacional. Estiveram presentes os Senhores Deputados José Mendonça Bezerra, Relator, Nilson Gibson, Presidente, Liberato Caboclo, Tuga Angerami, Pedro Pavão e Carlos Kayath, membros efetivos; José Egydio, Adroaldo Streck
e Luiz Gushiken, membros suplentes; Giovani Queiroz, Elias
Murad e João Fagundes. O Senhor Presidente convidou o
Dr. Wagner Pires de Oliveira a tomar assento à mesa. O
depoente prestou o juramento de praxe, falou da matéria
objeto de sua convocação e foi inquirido pelos parlamentares
Tuga Angerami, Liberato Caboclo, Luiz Gushiken. O Senhor
Presidente colocou em discussão a Ata da reunião anterior
que, colocada em votação, foi aprovada e concedeu vista,
de ofício a todos os membros da CPI do documento encaminhado pelo DAC. O Senhor Presidente convidou o Dr. Ruy
Jorge Rodrigues Pereira Filho a tomar assento à mesa. O
depoente prestou juramento na forma legal, falou sobre a
matéria objeto de sua convocação e foi inquirido pelos Senhores Parlamentares Tuga Angerami, Adroaldo Streck, Liberato
Caboclo e Luiz Gushiken. Foi aprovada a convocação do
Dr. Luiz Machado Fracaroli a pedido do Senhor Relator,
Deputado José Mendonça Bezerra, e ainda, a retirada do
nome do Deputado Marcelino Machado da relação de depoentes constante do roteiro dos trabalhos da Comissão, a requerimento do Deputado Pedro Pavão. O Senhor Presidente fez
a leitura de dois requerimentos do Deputado Luiz Gushiken,
ficando os mesmos para serem apreciados na próxima reunião
juntamente com o requerimento de informação ao Ministro
da Economia, de autoria de Tuga Angerami e Luiz Gushiken.
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou
os trabalhos às doze horas e quarenta e cinco minutos. A
reunião foi gravada em seu inteiro teor e as notas taquigráficas,
após traduzidas, comporão os autos do presente inquérito.
E, para constar, eu, Maria do Amparo Bezerra da Silva, Secretária, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e publicada no Diário
do Congresso Nacional.
9~ REUNIÃO, REALIZADA
EM 11 DE AGOSTO DE 1992
Aos onze dias do mês de agosto de mil novecentos e
noventa e dois, às nove horas e trinta minutos na Sala 19
do Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar Possíveis Irregularidades no Processo de Privatização
da VASP, sob a presidência do Deputado Nilson Gibson para
tomada do depoimento dos senhores Marcello Antinori, exPresidente da VASP, Débora Duprat, Procuradora da República e Paulo César Cavalcante Farias, empresário. Estiveram
presentes os Senhores Deputados Euclydes Mello, José Mendonça Bezerra, Relator, José Moura, Luiz Carlos Santos, Liberato Caboclo, Tuga Angerami, Pedro Pavão, Carlos
Kayath, Valdemar Costa e Eduardo Siqueira Campos, membros efetivos; José Egydio, Carlos Benevides, Renato Vianna,
Vivaldo Barbosa, Adroaldo Streck, Luiz Gushiken, Roberto
Jefferson, Nelson Bournier e Francisco Coelho, membros suplentes; Matheus Iensen, Carlos Albuquerque, Arnaldo Faria
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de Sá, Pedro Corrêa e Jorge Tadeu, presenças evemualS.
Não compareceram os membros efetivos José Dirceu e Mauro
Miranda. O Senhor Presidente convidou o Dr. Marcello Antinori a tomar assento à mesa. O depoente prestou o juramento
de praxe e foi inquirido pelos Senhores Parlamentares José
Mendonça Bezerra, Relator; José Egydio, Roberto Jefferson,
Valdemar Costa, Pedro Pavão, Tuga Angerami, Luiz Gushiken, Luiz Carlos Santos e Liberato Caboclo. Foram apreciados
dois requerimentos de informação de autoria dos Deputados
Tuga Angerami, Liberato Caboclo, Luiz Gushiken, que retiram o requerimento de criação de subcomissão do qual são
signatários. O Deputado Valdemar Costa apresentou requerimento fixando a data do depoimento do Senhor Orestes Quércia no dia 18 de agosto, bem como do Senhor Wagner Canhedo
e do Presidente do DAC. O Deputado Nilson Gibson convidou a Dr~ Débora Duprat a tomar assento à mesa. A depoente
prestou o juramento de praxe e falou sobre a matéria objeto
de sua convocação e foi inquirida pelos parlamentares Tuga
Angerami, Luiz Gushiken, Carlos Kayath, LiberatoCaboclo
e José Mendonça Bezerra. Às treze horas e quarenta minutos
o Senhor Presidente levantou a reunião e a reabriu às quatorze
horas e trinta minutos, convidando o Senhor Paulo César
prestou o juramento na forma legal, falou sobre a matéria
objeto de sua convocação e foi inquirido pelos Senhores Parlamentares José Mendonça Bezerra, Relator; Luiz Carlos Santos, Vivaldo Barbosa, Valdemar Costa,Carlos Kayath, Pedro
Pavão, Liberato Caboclo, Luiz Gushiken, Adroaldo Streck,
Paulo Ramos, que apresentou requerimento solicitando a prisão preventiva e o seqüestro dos bens do depoente, e solicitou
à CPI Mista os depoimentos de Marcos Coimbra e Zélia Cardoso de Mello. O Senhor Presidente encerrou os trabalhos
às dezesseis horas e cinqüenta minutos, antes convocando
reunião para o dia 12 de agosto, às nove horas e trinta minutos.
A reunião foi gravada em seu inteiro teor e as notas taquigráficas, após traduzidas, comporão os autos do presente inquérito. E para constar, eu Maria do Amparo Bezerra da Silva,
Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida, discutida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação no Diário do Congresso Nacional.

assento à mesa. O depoente prestou o compromisso de praxe
e falou sobre a matéria objeto de sua convocação, tendo sido
inquirido, ao final da exposição, pelos Senhores Deputados
José Mendonça Bezerra, Relator, que requereu cópia dos
depoimentos prestados na Comissão que tratou do Processo
de Privatização da VASP na Assembléia Legislativa de São
Paulo, Tuga Angerami, Luiz Gushiken, Pedro Pavão, Carlos
Kayath, Liberato Caboclo, Paulo Ramos, Marcelo Barbieri.
O Presidente Nilson Gibson convidou o segundo depoente,
Deputado Sílvio Martini, a tomar assento à mesa. O depoente
prestou o compromisso na forma legal, falou sobre a matéria
objeto de sua convocação e, ao final da exposição, foi inquirido
pelos Parlamentares Pedro Pavão, Liberato Caboclo, Carlos
Kayath, Luiz Gushiken, Jorge Tadeu e Marcelo Barbieri. Foram apresentados, ao longo dos trabalhos, os seguintes requerimentos: 1) Luiz Carlos, fosse convocado o Senhor Paulo
Malufpara depor perante a Comissão; 2) Pedro Pavão, requereu fosse informado à CPI o nome e o número de pessoas
beneficiadas com passagens aéreas gratuitas pela VASP, durante o Governo Quércia, bem como informações sobre ações
do Governo de São Paulo contra o Grupo Canhedo; 3) Roberto Jefferson, requereu a convocação do Governador Brizola para prestar depoimento perante a CPI; 4) Luiz Gushiken, requereu cópia do Pa~ecer da "Price Waterhouse sobre
a privatização da VASP. As onze horas e vinte minutos o
Senhor Deputado Mauro Miranda assumiu a Presidência dos
traballios em substituição ao Deputado Nilson Gibson, que
reassumiu a Presidência às doze horas. Foi discutida a fixação
de nova data para o depoimento do ex-Governador Orestes
Quércia, que se encontra impedido de comparecer à CPI no
dia 18 de agosto em virtude de compromissos anteriormente
assumidos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou os trabalhos às catorze horas e quinze minutos. A
reunião foi gravada em seu inteiro teor e as notas taquigráficas,
após traduzidas, comporão os autos do presente inquérito.
E, para constar, eu, Maria do Amparo Bezerra da Silva, Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação
no 'Diário do Congresso Nacional.

10' REUNIÃO, REALIZADA
EM 12 DE AGOSTO DE 1992

11~ REUNIÃO, REALIZADA

Os doze dias do mês de agosto de mil novecentos e noventa e dois, às nove horas e trinta e cinco minutos, na Sala
17 do Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF,
reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
Investigar Possíveis Irregularidades no Processo de Privatização da VASP, sob a presidência do Deputado Nilson Gibson
para tomada do depoimento dos Senhores Deputados Arnaldo
Jardim e Sílvio Martini. Estiveram presentes os Senhores Parlamentares José Mendonça Bezerra, José Moura, Luiz Carlos
Santos, Mauro Miranda, Liberato Caboclo, Tuga Angerami,
Pedro Pavão, Carlos Kayath e Valdemar Costa, membros
efetivos; José Egydio, Renato Vianna, Adroaldo Streck, Luiz
Gushiken, Roberto Jefferson, Nelson Bournier e Francisco
Coelho, membros suplentes; Antonio de Jesus, Francisco Silva, Jorge Tadeu, Elias Murad, Carlos Albuquerque e Marcello
Barbieri, presenças eventuais. O Senhor Presidente iniciou
os trabalhos com a leitura do expediente encaminhado à Comissão pelo Senhor Orestes Quércia e levantou a questão
da data da tomada do depoimento do ex-Governador do Estado de São Paulo, aprovado n'a reunião anterior. O Deputado
Nilson Gibson convidou o Deputado Arnaldo Jardim a tomar

Aos treze dias do mês de agosto de mil e novecentos
e noventa e dois, às nove horas e quarenta e cinco minutos,
na sala 17 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em BrasíliaDF, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada
a Investigar Possíveis Irregularidades no Processo de Privatização da VASP, sob a presidência do Deputado Nilson Gibson, pata tomada do depoimento do Dr. Cid Heráclito de
Queiroz, ex-Procurador da Fazenda Nacional, e Lucas Buzato, Deputado Estadual de São Paulo. Estiveram presentes
os Senhores Deputados Euclydes Mello, José Mendonça Bezerra, José Moura, Mauro Miranda, Nilson Gibson, Tuga
Angerami, Pedro Pavão, Carlos Kayath, Valdemar Costa e
Paulo Ramos, membros efetivos; José Egydio, Adroaldo
Streck, Luiz Gushiken, Roberto Jefferson, Nelson Bournier
e Francisco Coelho, membros suplentes; Carlos Albuquerque,
presença eventual. Não compareceram os membros efetivos
Luiz Carlos Santos, José Dirceu e Eduardo Siqueira Campos.
O Senhor Presidente iniciou os trabalhos lembrando aos membros da Comissão e pauta dos traballios do dia 18 de agosto
e deu ciência ao plenário de sua posição a respeito do requeri-

EM 13 DE AGOSTO DE 1992
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mento apresentado pelo Deputado Paulo Ramos, em reunião
anterior. O depoente, Dr. Cid Heráclito de Queiroz, foi convidado a tomar assento à mesa, em seguida, prestou o compromisso de praxe, falou sobre a matéria objeto de sua convocação, e, ao final do depoimento, foi inquirido pelos Deputados José Mendonça Bezerra, Pedro Pavão, Luiz Gushiken,
Tuga Angerami, Adroaldo Streck e Paulo Ramos. O Deputado Roberto Jefferson desistiu de interpelar o depoente e
solicitou fossem colocados em votação os requerimentos em
pauta. Foram aprovados os requerimentos dos Senhores Deputados Pedro Pavão, Paulo Ramos, Luiz Gushiken e Tuga
Angerami. O requerimento do Deputado Roberto Jefferson,
solicitando a convocação do Governador Leonel Brizola, foi
aprovado, contra o voto do Deputado Mauro Miranda. O
Deputado Valdemar Costa solicitou, na forma regimental,
vista ao Parecer do Relator sobre o requerimento de convocação do ex-Governador Paulo Maluf. O Senhor Relator,
Deputado José Mendonça Bezerra, pediu vista ao requerimento dos Senhores Deputados Luiz Gushiken, Tuga Angerami e Liberato Caboclo, que solicita informações ao Banco
Central. Foi apreciado o requerimento do Deputado Paulo
Ramos e, ao final da discussão, foi aprovado o encaminhamento do pleito ao Ministério Público, em observância à legislação em vigor, e ao Presidente da CPI que Apura Irregularidades apontadas pelo Senhor Pedro Collor de Mello.. 0
Senhor Presidente convidou o depoente, Deputado Lucas Buzato, a tomar assento à mesa. O depoente prestou o compromisso na forma legal, falou sobre a matéria objeto de sua
convocação e foi inquirido pelos Deputados Pedro Pavão,
Valdemar Costa, Luiz Gushiken, Mauro Miranda, Tuga Angerami e pelo Relator ad-hoc, Deputado Carlos Kayath. Fo".
ram apresentados requerimentos de informação dos Depu~.
tados Pedro Pavão, Tuga Angerami e Luiz Gushiken. Assumiram a presidência dos trabalhos durante a reunião os Deputados Mauro Miranda e Valderllar Costa. O Presidente, Deputado Nilson Gibson,· deu ciência ao plenário do expediente
da "Price Waterhouse", que voltará a ser discutido na próxima
reunião. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
minutos, antes convocando reunião para o próximo dia 18 .
de agosto para tomada dos depoimentos dos senhores Tenente-Brigadeiro-do-Ar Mauro José Gandra, Diretor do DAC,
às 9h30min; ex-Governador de São Paulo, Dr. Orestes Quércia, às IOh30min; e Wagner Canhedo, empresário, às 14h30
mino A reunião foi gravada em seu inteiro teor e as notas
taquigráficas, após traduzidas, comporão os autos do presente
inquérito. E, para constar eu, Maria do Amparo Bezerra da
Silva, Secretária lavrei a presente Ata, que, após lida, discutida
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e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação no Diário do Congresso Nacional.
REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA
O Deputado Euler Ribeiro, Presidente da Comissão de
Seguridade Social e Família, fez a seguinte
REDISTRIBUIÇÃO N 9 10/92
Em 4-8-92
Ao Deputado Nilton Baiano:
Projeto de Lei nq 443/91 - do SI. Matheus Iensen que "institui documento de identidade para os portadores
de diabetes e dá outras providências".
A Deputada Rita Camata:
Projeto de Lei n9 2.418/91 - do Sr. Jackson Pereira que "permite ao menor, entre 16 e 21 anos de idade, celebrar
contratos bancários e dá outras providências".
Sala da Comissão, 4 de agosto de 1992. - Maria Inês
de Bessa Lins, Secretária.
O Sr. Deputado Euler Ribeiro, Presidente da Comissão
de Seguridade Social e Família, fez a seguinte
REDISTRIBUIÇÃO N9 11/92
Em 19-8-92
A Deputada Jandira Feghali:
Projeto de Lei n9 3.032/92 - do Senado Federal (PLS
174/91) - que "considera contravenção penal a exigência
de exame relativo a estado de gravidez para contratação de
emprego".
Sala da Comissáo, 19 de agosto de 1992. - Maria Inês
de Bessa Lins, Secretária.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
ERRATA
No DCN de 13-6-92, pág. 13.293, col. 1, que publicou
a Distribuição n9 18, efetuada em 10-6-92,
Exclua-se, por ter sido indevidamente publicado:
27 a 32 - Mensagem n9751191- do Poder Executivo - que "solicita a homologação do Congresso Nacional para a emissão adicional de papel-moeda autorizada pelo voto do Conselho Monetário Nacional n 9
189191, de 29 de novembro de 1991, no montante de
Cr$2.035.000.000.000,OO (dois trilhões e trinta e cinco
bilhões de cruzeiros).

MESA'
Presidente:
IBSEN PINHEIRO (pMDB)

10 Vice-Presidente:
GENÉSIO BERNARDINO (pMDB)

-t

10 Secretário:
INOC:ê:NCIO qLIVEIRA (PFL)
20 Secretário:
ETEVALDO NOGUEIRA(pFL)
30 Secretário:
CUNHA BUENO (pDS)

JAIRO AZI (pDC)
ROBSON TOMA (PL)
LUIZ MOREIRA (PTB)

40 Secretário:
MAX ROSENMANN (PRN)

20 Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (pDT)

Suplentes:

JOÃO PAULO (PT)

PARTIDOS. BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
.
NA cÂMARA DOS DEPUTADOS
BLOCO PARLAMENTAR
PFL/PRN/PSC
Liler

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDSUier

Luís EDUARDO

JOS:É LillZ MAIA

Vice-liderei

Vice-Lfderes
~son

Maluly Netto
Maviel Cavalcanti
Messias Góis
Ney Lopes
Odelmo Leão
Paes Laridim
Roberto Magalhães
Romel Anísio
Sandra Cavalcanti
Tony Gel

José Carlos Vasconcellos
AntOnio dos Santos
AntOnio Holanda
Átila Lins
César Bandeira
Efraim Moraes
Eraldo Tinoco
Eraldo Trindade
Euclydes Mello
Jesus Tajra
José Múcio Monteiro

Teresa Jucá
Victor Faccioni
José Lourenço
Roberto Campos

Peres
Aécio de .Borba
Marcelino Romano Machado
Edevaldo Alves da Silva
Hugo Biehl

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA
-PDTUier
EDEN PEDROSO

Vice-Lfderel

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
-PMDBLiler
GENEBALDO CORREIA

Vice-lideres
César Maia
Cid Carvalho
Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
João Almeida

João Henrique
José Maranhão
José Thomaz NonO
Luiz Carlos Santos
zaire Rezende
Maurilio Ferreira Lima

Eduardo Mascarenhas
Paulo Ramos
Márcia Cibilis Viana
Élio Dalla-Vecchia

Aldo Pinto·
Sérgio Gaudenzi
Edson Silva
Vital. do Rego
WilSbn Müller

PARTIDOSOaALDEMOCRAC~

BRASILEIRA
-PSDBUicr
JOS:É SERRA

Vice-lideres
Jutahy Júnior
Sérgio Machado
AntOnio Carlos Mendes Thame
Paulo Hartung

Adroaldo Streck
Artur da Távola
Rubens Bueno
Jabes Ribeiro

Uler

PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-

EURlDESBRlTO
Vice-lideres

Uler
EDUARDO JORGE
Vice-lideres

Salatiel Carvalho

José Fortunati
Chico Vigilante
Hélio Bicudo
Pedro Tonelli

Sandra Starling
Paulo Bernardo
Paulo Rocha

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
-PTB-

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
-PSBUler
CÉIlO DE CASTRO
Vice-Lfderes

Luiz Piauhylino
Maria Luiza Fontenele

-PSTUler
LUIZ CARLOS RAULY
Vice-Lfderes
Pedro Valadares

Vice-Lfderes
João Mendes
Augustinho Freitas
Antônio Morimoto
Roberto Jefferson

Nan Souza

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL
-PCDOB-

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO
-PDC-

Vice-lider
Jandira Feghali
Avenir Rosa
Francisco Coelho

PARTIDO LIBERAL
-PLUler
RICARDO IZAR
Vice-Lfderes
Jones Santos Neves
Getúlio Neiva

Uler
ALDO REBELO

Uler
JONIVAL LUCAS
Vice-Lfderes
Paulo Mandarino
José Maria Eymael

Roberto Franca

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA

Uler
NELSON MARQUEZELIl
Onaireves Moura
Nelson Trad
Edison Fidélis

Mário Chermont

JOlío Teixeira

PARTIDO DAS REFORMAS
SOCIAIS
-PRSPARTIDO POPULAR
SOCIALISTA
-PPSPARTIDO VERDE
-PVPARTIDO REPUBLICANO

PARTIDO TRABALHISTA

PROGRESSISTA
-PRP-

RENOVADOR

PARTIDOSOQALDEMOCRÁTICO

-PTR-

-PSD-

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

PTR
B. Sá

Presidente: Dep. Vadão Gomes (Bloco-SP)
1° Vice-Presidente: Dep. Otto Cunha (Bloco-PR)
2" Vice-Presidente: Dep. Hélio Rosas (PMDB-SP)
3° Vice-Presidente: Dep. Romero Filho (PST-PR)

PSB
Álvaro Ribeiro
PST

Titulares
Romero Filho

Bloco
Arno Magarinos
Evaldo Gonçalves
Iberê Ferreira
Jonas Pinheiro
Jorge Khoury
Otto Cunha
Paulo Romano

Ronaldo Caiado
Tadashi Kuriki
Vadão Gomes
Vicente Fialho
Vitória Malta
Waldir Guerra
Werner Wanderer

PMDB
Dejandir Dalpasquale
Derval de Paiva
Etevalda Grassi de Menezes
Hélio Rosas
Ivo Mainardi
Joni Varisco

PCdoB
Adauto Pereira (Bloco)
PRS
JOIlé Aldo

Suplentes
Leomar Quintanilha
Neuto de Conto
Odacir Klein
Pedro Abrão
Roberto Rollemberg
Virmondes Cruvinel

PDT
Aroldo Goes
Carlos C-ardinal
Giovanni Queiroz

1 vaga

Laerte Bastos
Luiz Girão

Bloco
Abelardo Lupion
Antonio Ueno
Camilo Machado
Efraim Morais
Ivanio Guerra
Lael Varella
Leur Lomanto

Maviael Cavalcanti
Odelmo Leão
Osvaldo Coelho
Rivaldo Medeiros
Romel Anísio
Wagner do Nascimento
1 vaga
PMDB

PDS
Osvaldo Bender
Paulo Mourão

Fábio Meirelles
João Tota
PSDB
André Benassi
Cid Carvalho (PMDB)
Osório Santa Cruz (PDC)

Domingos Juvenil
Fernando Diniz
Gilvam Borges
José Maranhão
PDT

Rubens Bueno
Wilson Moreira

Pedro Tonelli
Vasco Furlan (PDS)

PDS

PSDB

Wilson Cunha

Luiz Pontes
Oswaldo Stecca

Antonio Faleiros
Jabes Ribeiro
João Batista Motta

PDC
Samir Tannús

PT
PL

Avelino Costa

Djenal Gonçalves
Fetter Júnior

Aécio de Borba
Carlos Azambuja

PTB
Augustinho Freitas
Roberto Torres

Junot Abi-Ramia
1 vaga

Beraldo Boaventura
CI6vis Assis
José Carlos Coutinho

PT
Adão Pretto
Luci Choinacki

José Maranhão
Laire Rosado
Paulo Titan
6 vagas

Wilmar Peres

Alcides Modesto
Aloizio Mercadante

Hugo Biehl (PDS)
Valdir Ganzer

PDS

PTB
Rodrigues Palma

Antonio Morimoto
Josê Elias
PDC

Roberto Balestra

Mauro Borges
PL

Wellington Fagundes

Jarvis Gaidzinski

Pinheiro Landim (PMDB)
Roberto Campos

Carlos Virgfiio
Josê Diogo
Marcelino Romano

PSDB
Magalhães Teixeira
Paulo Silva

João Faustino
Koyu Iha

PTR

PT
Reditário Cassol

Osvaldo Reis

Paulo Bernardo
TIlden Santiago

Irma Passoni
Lourival Freitas

PSB

PTB

Sêrgio Guerra

Matheus Iensen

Josê Elias
Luiz Moreira

PST

PDC
Delcino Tavares

Jonival Lucas
PL

PCdoB

Valdemar Costa

Ribeiro Tavares
Maria Valadão (PDS)

PTR
PRS

Valdenor Guedes

Nobel Moura
PSB

Israel Pinheiro
Ariosto Holanda
Secretário: Josê Maria de Andrade Córdova
Ramal: 6978/6979/6981
Reunioes: 4"8 e S8S feiras, 10:00 - Sala 212 (Bloco das Lide Francisco Silva
ranças)

PST
PCdoB

COMISSÁO DE CI:aNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Dep. Irma Passoni (PT-SP)
1° Vice-Presidente: Dep. Lourival Freitas (pT-AP)
2:" Vice-Presidente: Dep. Fausto Rocha (Bloco-SP)
3° Vice-Presidente: Dep. Pinheiro Landim (PSDB-CE)

Titulares
Bloco
Jerônimo Reis
Josê Mendonça Bezerra
Maluly Netto
Maurfcio Calixto
Paulo Lima
Pinga Fogo de Oliveira

Angelo Magalhães
Arolde de Oliveira
Carlos Roberto Massa
Eraldo Trindade
Fausto Rocha
George Takimoto
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Laprovita Vieira
Luiz Tadeu Leite
Nelson Proença
Roberto Valadão

Aluizio Alves
AntOnio Britto
Domingos Juvenil
Eliel Rodrigues
Hagahús Araujo
PDT
Beto Mansur
Carlos Lupi

Cidinha Campos
Jore Vicente Brizola

Walter Nory (PMDB)
PCB
Roberto Freire

Suplentes
Bloco
Luciano Pizzato
Luis Eduardo
Paulo Marinho
Pedro !rujo
Renato Johnsson
Ruben Bento

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Cêsar Souza
Dêlio Braz
Gilson Machado
Humberto Souto
PMDB

Marcelo Barbieri
Olavo Calheiros
Tidei de Lima

João Almeida
Luiz Henrique
Manoel Moreira
4 vagas
PDT

Edson Silva
Paulo Heslander

Aldo Pinto
Edi Siliprandi
PDS
Daniel Silva
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

José Teles
Ruberval Pilotto

PSDB
Artur da Távola
Flávio Arns

PMDB
Geraldo Alckmin Filho
J ackson Pereira

PT
Florestan Fernandes
Josê Genoíno

Nilmário Miranda
Sandra Starling
Paulo de Almeida

PDS

samir Tannús

Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Adylson Motta
Edevaldo Alves da Silva
Gerson Peres

PL
Robson Tuma
PTR
Mário de Oliveira

Eurides Brito

Sêrgio Cury
Vital do Rego

Dé'rCioKnop
Edi Siliprandi
Francisco Evangelista

PDC

Flávio Rocha

Luiz Soyer
Mendes Ribeiro
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Renato Viann/:,;
Ulysses Guimarães
PDT

PTB
Aldir Cabral
Gastone Righi

Jollo Natal
Jollo Rosa
Josê Dutra
Josê Luiz Clerot
Josê Thomaz NonO
Luiz Carlos Santos

PSDB
Israel Pinheiro Filho (PRS)
Jutahy J6nior
Moroni Torgan

PSB

Osvaldo Melo (PDS)
Sigmaringa Seixas

PT

Roberto Franca

Edêsio Passos
Hêlio Bicudo

PST

Josê Genoíno
Sandra Starling
PTB

Josê Felinto
Carlos Kayath
Gastone Righi

PCdoB

Mendes Botelho
Nelson Trad
PDC

1 vaga
Josê Maria Eymael

PCB

Rodrigues Palma (pTB)
PL

Sêrgio Arouca
Secretária: Maria Ivone do Espfrito Santo
Ramal: 6906/69fJl/6908/691 0
Reunião: 4Bs feiras, às 10:00. ~Ienário, sala 10

COMISSÁO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
Presidente: Dep. Josê Luiz Clerot (pMDB-PB)
1° Vice-Presidente: Dep. João Rosa (PMDB-MG)
~ Vice-Presidente: Dep. Vital do Rego (PDT-PB)
3° Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (Bloco-PI)

Irani Barbosa
Robson Tuma

WiI&On Müller (pD1)
PTR

Benedito Domingos

Reditário Cassol
PSB

Luiz Piauhylino
PST
Pedro Valadares
PCdoB

Titulares

Haroldo Lima

Suplentes

Bloco
Antonio dos Santos
Atila Lins
Benedito de Figueiredo
Ciro Nogueira
Cleonâncio Fonseca
Jesus Tajra
Messias Góis

Paes Landim
Paulo Marinho
Raul Belêm
Ricardo Murad
Roberto Magalhães
Tony Gel
Tourinho Dantas

Bloco
Everaldo de Oliveira
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Freire J6nior
Josê Bumett
Josê Falcão

Maluly Netto
Nelson Morro
Ney Lopes
Paulo Duarte
Rubem Medina
3 vagas

Titulares

PMDB
J urandyr Paixão
Luiz Tadeu Leite
Neif labur
Nestor Duarte
Ubiratan Aguiar
1 Vaga

Alberto Goldman
Antonio de Jesus
Ary Kara
Felipe Neri
João Henrique
Valter Pereira

Bloco

PDT

PMDB
Edêsio Frias
Uberato Caboclo

Aroldo Goes
Beth Azize
Eden Pedroso
PDS
Delfim Netto
João de Deus Antunes
Marcelino Romano Machado

PDT

PDS

PSDB
Josê Dirceu
Pedro Tonelli

Roberto Jefferson
Roberto Torres

Valdir Ganzer

Josê Cicote
PTB

Hilário Coimbra

Aldir Cabral

PDC
Jair Bolsonaro

PDC
Nan Souza (pS1)

PL

PL
Ricardo Izar

Getúlio Neiva
Josê Augusto Curvo

Marco Penaforte
Tuga Angerami

Fábio Feldmann
PT

PTB

Francisco Coelho

1 vaga

Aêcio Neves (PSDB)
Amaral Netto

PT

Cardoso Alves
Edison Fidelis

Regina Gordilho

Beth Azize
Edson Silva
Osmânio Pereira
Paulo Silva

Agostinho Valente
João Paulo

Rita Camata
Socorro Gomes (pC do B)
Zila Bezerra

Antonio de Jesus
Armando Costa
Genebaldo Correia
J6rio de Barros

Roberto Campos
Vasco Furlan

PSDB
Edmundo Galdino
Fábio Feldmann
Magalhães Teixeira

Luciano Pizzatto
Maruli Guimarães
Nelson Marquezelli
Orlando Bezerra

Flavio Derzi
Freire Júnior
João Maia
Josê Carlos Vasconcelos

Wellington Fagundes
PlR

PlR

Mário Chermont
Mário Chermont

Reditário Cassol
PSB

PSB
U1durico Pinto
PV

Miguel Arraes
PST

Sidney de Miguel

Suplentes

Luiz Carlos Hauly

Bloco

PCdoB
Renildo Calheiros
Secretária: Hilda de Sena Correia Wiederhecker
Ramal: 6922 a 6925
ReuniOes: 311g, 411g e SlIg feiras, às 10:00. Plenário, sala l.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Dep. Tuga Angerami (pSDB-8P)
1° Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte (pSDB-CE)
2P Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (Bloco-MS)
30 Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (pV-RJ)

Arno Magarinos
Fátima Pelaes
Paulo Octávio
Pedro Corrêa
Ricardo Murad

~

Tadashi Kuriki
Sarney Filho
Gomes da Rocha
1 vaga

PMDB
Luiz Soyer

Alofzio Santos
PDT
Josê Vicente Brizola
Laerte Bastos

Paulo Portugal

PDS
Célia Mendes
Gerson Peres

Teresa Jucá

PTB
João Mendes

PSDB
Adroaldo Streck
Elias Murad
Antonio Carlos Mendes Thame
PT
Benedita da Silva
José Fortunati
PTB
Raquel Candido
Wilson Cunha
PDC
Avenir Rosa
PL
Diogo Nomura
PTR
Benedito Domingos
PSB
Álvaro Ribeiro
PV
1 vaga
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Ramal: 6930/6931
Reunião: 4"8 feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das Lideranças)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE)
10 Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (Bloco-DF)
2P Vice-Presidente: Dep. Jaques Wagner (PT-BA)
30 Vice·Presidente: Dep. Alberto Haddad (PTR-8P)

Titulares

Eduardo Braga
Jarvis Gaidzinski
PTR
Alberto Haddad
PSB
1 Vaga
PST
Mauro Borges (pDC)

Suplentes
Bloco
Adauto Pereira
~gelo Magalhães
Atila Lins
José Moura
Manoel Castro
PMDB
Luiz Roberto Ponte
Pedro Abrão
3 vagas
PDT
Francisco Evangelista
Paulo Ramos

Luiz Girão
PDS

Basflio Villani
Fábio MeireIles

Francisco Diógenes

Saulo Coelho

José Serra
Paulo Hartung
PT

Paulo Delgado

Luiz Gushiken
Raul Pont
PTB

João Almeida
José Belato
Lázaro Barbosa
Lúcia Vânia

Nelson Marquezelli

Felix Mendonça
PDC

Paulo Mandarino

Pauderney Avelino
PL

PDT
Miro Teixeira

Álvaro Valle

Nelson Bornier
PTR

João Colaço

PDS

PSB

Victor Faccioni

Fetter Júnior
Pedro Pavão

Ariosto Holanda
PSDB
Vittorio Medioli

Ernani Viana
Sérgio Machado
PT
Jaques Wagner
José Fortunati

Orlando Bezerra
Renato Johnsson
Vadão Gomes
Waldir Guerra
1 vaga

Alufzio Alves
Céllar Maia
Fernando Bezerra Coelho

PMDB

Márcia Cibilis Viana
Marino Clinger

Jones Santos Neves

PSDB
Maviael Cavalcanti
Osório Adriano
Roseana Sarney
Rubem Medina
Wagner do Nascimento

Alberto Goldman
Edivaldo Motta
Felipe Neri
Gonzaga Mata

Roberto Balestra
PL

Bloco
Antonio Holanda
Ézio Ferreira
Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Múcio Monteiro

Raquel Candido
PDC

Vladimir Palmeira

PST
Pedro Valadares
Secretário: Jussara Maria Goulart Brasil de Araujo
Ramal: 7024 a 7026
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 209. (Bloco das
Uderanças)

PDT

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Vital do Rego

Carlos Lupi
Carrion Junior
PDS

Presidente: Dep. celso Bernardi (pDS - RS)
1° Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (PDS - GO)
2<> Vice-Presidente: Dep. Adelaide Neri (pMDB - AC)
3° Vice-Presidente: Dep. Costa Ferreira (pTR - MA)

Telmo Kirst

Edevaldo Alves da Silva
Fernando Carrion
PSDB
Ernani Viana
Rubens Bueno

Titulares

PT

Bloco
Ricardo Heráclio
Ronivon Santiago
Sandra Cavalcanti
1 Vaga

AntOnio Barbara
Arnaldo Faria de Sá
Camilo Machado
Euclydes Mello
Orlando Pacheco

Maria Laura

Hélio Bicudo
Lourival Freitas
PST

Onaireves Moura

Nelson Trad
PDC
Jairo Azi

PMDB
Jolio Henrique
Renildo Calheiros (PC do B)
Ubiratan Aguiar
PDT
1 vaga

Adelaide Neri
Aêcio de Borba (PDS)
Hermfnio Calvinho
Eduardo Mascarenhas
Lúcia Braga

Maria Valadlio
PSDB
Osmânio Pereira

Artur da Távola
Flávio Arns
PT

Raul Pont

Florestan Fernandes
Paulo Delgado
PTB

Sólon Borges dos Reis

Fábio Raunheiti

PL
Wilmar Peres
PTR
Eurides Brito
PSB
Célio de Castro

PDS
Ângela Amin
celso Bernardi

PDC
José Linhares (PSDB)

PST
Nan Souza
Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/6905nOlOn013
Reunilio 4"8 feiras, 10:00. Plenário 15.

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRffiUTAÇAo
Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco - BA)
2<> Vice-Presidente: Dep. Basflio Villani (pDS - PR)
3° Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra Coelho
(pMDB-PE)

PL

Titulares

Álvaro Valle

Bloco

PTR
PSB
Maria Luiza Fontenele
PST

PMDB
Lufs Roberto Ponte
Manoel Moreira
Sérgio Naya
Wilson Campos

César Maia
Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
João Carlos Bacelar

João Teixeira (PL)

Suplentes
Bloco
Marilu Guimarlies
Murilo Pinheiro
Paulo Lima
Paulo Romano

Benedito de Figueiredo
Cleonancio Fonseca
Edmar Moreira
José Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

José Falclio
Júlio Cabral
Luiz Dantas
Manoel Castro
Mussa Demes

Benito Gama
César Souza
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Francisco Dornelles

Costa Ferreira

PDT
Carrion Júnior
Élio Dalla-Vecchia

Sérgio Gaudenzi
PDS
José Lourenço

Basflio Villani
Delfim Neto

PMDB
Derval de Paiva
José Luiz Clerot

Rose de Freitas

zaire Rezende
4 vagas

PSDB
Jackson Pereira
José Serra

Paulo Hartung

PT
Alofzio Mercadante
Geddel Vi~ira Lima (pMDB)

José Dirceu

PTB
Paulo Heslander

Félix Mendonça
PDC

Pedro Novais

Paulo Mandarino

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Dep. Eduardo Moreira (pMDB-SC)
10 Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)
z:> Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)
3° Vice-Presidente: Dep. José Ulisses de Oliveira (PRS-MG)

Titulares

PL
Nelon Bornier

Flávio Rocha
PTR

Bloco
José Santana de Vasconcelos
Murilo Pinheiro
Ruben Bento
Sérgio Barcellos

Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Elísio Curvo

Carlos camurça
PSB
Sérgio Guerra
PST
Luiz Carlos Hauly

PMDB

Suplentes
Bloco
José Carlos Vasconcelos
Roberto Magalhaes
Simão Sessim
Tourinho Dantas
1 vaga

Augusto Farias
Cleto FalcBo
Ézio Ferreira
George Takimoto
JerOnimo Reis

Marcelo Barbiere
Olavo Calheiros
Pedro Tassis

Eduardo Moreira
Gilvan Borges
José Geraldo
PDT

Vivaldo Barbosa

Paulo Ramos
1 Vaga
PDS

Ruberval Pilotto

Carlos Azambuja
PMDB
Ltícia Vânia
Nelson Jobim

Gonzaga Mota
Hélio Rosas
3 vagas

Oswaldo Stecca
PT

PDT
Miro Teixeira

Junot Abi-Ramia
Valdomiro lima

PSDB
Adroaldo Streck

Alcides Modesto

Agostinho Valente
PTB

PDS
Roberto Campos

JoBo Tota
Osvaldo Melo

Sérgio Britto (pDC)

Alceste Almeida
PDC

PSDB
Wilson Moreira

Rose de Freitas
sergio Machado

PL
Getúlio Neiva

PT
Vladimir Palmeira

Laire Rosado (PMDB)
Paulo Bernardo

PTR
Pascoal Novaes

Marcelo Luz

PTB
Matheus Iensen

Anibal Teixeira
PDC

PRS
José Ulisses de Oliveira

José Maria Eymael

PPS

PL
1 vaga

JoBo Teixeira

JoBo Fagundes (pMDB)

PTR

Suplentes

Marcelo Luz

Bloco

PSB
Luiz Piauhylino
PST
Romero Filho
Secretária: Maria Linda Magalbaes
Ramal: 6959/69(jJ/6989
ReuniBo: 411g feiras, 10:00 Plenário 5.

Maviael Cavalcanti
OUo Cunha
Vicente Fialho
Werner Wanderer

Alacid Nunes
Jonas Pinheiro
José Carlos Aleluia
José Reinaldo
PMDB
Aloisio Vasconcelos
Herminio Calvinho
Jorge Tadeu Mudalen

Lázaro Barbosa
Mauro Miranda
Nfcias Ribeiro

PSDB

PDT
Wilson Müller
1 vaga

Élio Dalla-Vecchia
Mârcia abilis Viana

Jayme Santana
Jorge Uequed

Paulino Ocero de Vasconcelos

PDS
Victor Faccioni

José Diogo

PT

PSDB
Mauro Sampaio

Luiz Gushiken

Benedita da Silva
PTB

Munhoz da Rocha

Cardoso Alves

Anibal Teixeira
PT
PDC

Ricardo Moraes

Adão Pretto

Pauderney Avelino

Francisco Coelho

Plli
PL

Hilârio Coimbra

Francisco Rodrigues

Diogo Nomura
PDC
PTR

Leomar Quintanilha
Eurides Brito

PL
Valdemar Costa

PSB

PTR
Nobel Moura

Valdenor Guedes

Miguel Arraes
PCdoB
Eduardo Siqueira Campos
(pDC)

PRS
José Aldo

Suplentes

PPS

Bloco

Marcos Lima (pMDB)

COMISSÃO DE RELAçóES
EXTERIORES

PMDB

Presidente: Dep. Pauderney Avelino (pDCAM)
1° Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PL-SP)
Z' Vice-Presidente: Dep. Francisco Coelho (PDC-MA)
3°Vice-Presidente: Dep. Eduardo Siqueira Campos (pDCTO

Titulares

Vivaldo Barbosa
José Lourenço
PSDB
Jutahy Júnior

Aécio Neves
João Fausti;1o
PT

Tilden Santiago

Irma Passoni

PMDB
Luiz Viana Neto
Neife Jabur
Nestor Duarte

PTB
Sólon Borges dos Reis

Alceste Almeida
PDC

Pedro Novais

Eduardo Braga
PL

PDT

Jones Santos Neves
Mendonça Neto

Edésio Frias
Haroldo Sabóia

PTR
Salatiel Carvalho

PDS
Djenal Gonçalves

PDT
Amaury Müller
Sérgio Cury
Adylson Motta

Ney Lopes
Osvaldo Coelho
Paulo Octávio
Sarney Filho

Alofsio Vasconcelos
Antônio Carlos Mendes
Thame (PSDB)
Ary Kara
Luiz Henrique

Ulysses Guimarães
Virmondes Cruviel
1 Vaga

Geddel Vieira Lima
João Rosa
Murilo Rezende
Osvaldo Melo (PDS)

PDS

Bloco
Antônio Ueúo
Cleto Falcão
Leur Lomanto
Nelson Morro

Orlando Pacheco
Paes Landim
Roseana Sarney
Tony Gel

Antônio dos Santos
Benedito Gama
Fausto Rocha
Jesus Tajra

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas BOas
Ramal: 6944/6946
Reunião: 4&s feiras, 10:00. Plenário 21.

José Teles

Suplentes

PSB
U1durico Pinto

Bloco
PCdoB

Aldo Rabelo
Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6993 a 6996
Reunioes: 3"8, 4"8 e 58 feiras, 10:00. Plenário 2

Jairo carneiro
João Maia
Pinga Fogo de Oliveira
Ricardo Heráclio
Vitório Malta

Arnaldo Faria de Sá
aro Nogueira
Iberê Ferreira
Ivan Burity
Jairo carneiro

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

PMDB

Antonio Britto
Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
Eduardo Moreira
10 Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (pSDB - CE Nelson Proença
'l? Vice-Presidente: Dep. Elias Murad (PSDB - 'MA)
Rita camata
30 Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (B1oco-PR)

Virmondes Cruvinel
Zila Bezerra
1 vagas
PDT

Titulares
Bloco
Paulo Duarte
Pedro Corrêa
Renato Johnsson
Rivaldo Medeiros

Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Heitor Franco
Ivânio Guerra
José Egydio
PMDB

Nilton Baiano
Sérgio Arouca (PCB)
Valter Pereira

Armando Costa
Euler Ribeiro
Jorge Tadeu Mudalen
Maurfiio Ferreira Lima
PDT

Paulo Portugal

ClOvis Assis
Liberato cabloco

PL
Avelino Costa

PDS
Teresa Jucá

Célia Mendes
Joao Rodolfo

pTR

B. Sá
PSDB

PSB
Geraldo Alckmin Filho

Antonio Faleiros
Elias Murad

José carlos Sabóia
PST

PT
João Paulo

Eduardo Jorge
PTB

Roberto Jefferson

Joaquim Sucena
PDC

J andira Feghali (pC do B)

Eduardo Matias
PL
José Augusto Curvo
PTR
Salatiel carvalho
PSB

carlos Scarpelini
Secretária: Maria Inês de Bessa Lins
Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 9.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Dep. carlos Aberto Campista (pDT-RJ)
10 Vice-Presidente: Dep. Amauri Müller (PDT-RS)
'l? Vice-Presidente: Dep. Délio Braz (Bloco-GO)
30 Vice-Presidente: Dep. José carlos Sabóia (PSB-MA)

Jamil Haddad

Titulares
PST

Delcino Tavares

Bloco
Aldo Rebelo (pc do B)
Délio Braz
Edmar Moreira
Humberto Souto

Jos6 Burnett
Luis Eduardo
S6 Gomes da Rocha
1 vaga

PL

PMDB
Mauri Sérgio
TIdei de Lima
zaire Rezende

Chico Vigilante (P'!)
Jurandir Paixão
Marcos Lima

Irani Barbosa
PTR

PDT
Carlos Alberto Campista

Amaury Müller
Beraldo Boaventura

Wanda Reis
PSB

PDS
Maria Laura (P'!)

Hugo Biehl
João de Deus Antunes

Mauro Sampaio
PT
Paulo Rocha

Paulo Paim
PTB

Edison Fidélis

Caldas Rodrigues (Bloco)

PRS
José Ulmses de Oliveira

PSDB
Edmundo Galdino
Jabes Ribeiro

Jamil Haddad

PDC

Secretârio: Antonio Lufs de Souza Santana
Ramal: 6887/699<mOO4{1oo7
Reunião: 3"11, 4"11 e 5"11 feiras, 10:00. Plenârio 11.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

Jair Bolsonaro
Presidente: Dep. Paulo de Almeida (pTBIRJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (pTBIPR)
2" Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDB/PA)
3° Vice-Presidente: Dep. Augusto Carvalho (pCB/DF)

PL
Ricardo Izar
PTR
Mârio de Oliveira
PSB

Titulares

José Carlos Sabóia

Bloco
PRS

Rose de Freitas (PSDB)

Suplentes
Bloco
Messias Góis
Mussa Demes
Sérgio Barcellos
1 vaga

Eraldo Trindade
Euclydes Mello
Flávjo Derzi
Júlio Cabral
PMDB

Nilson Gibson
3 vagas

Augusto Carvalho (PCB)
Jaques Wagner (P'!)
Renato Vianna
PDT

José Moura
José Reimildo
Lael Varella
Pedro Irujo
Romel Anfsio
Simão Sessim

Alacid Nunes
Augusto Farias
César Bandeira
Efraim Morais
Ivan Burity
Jairo Carneiro
PMDB

Mauro Miranda
Murilo Rezende
Nicias Riberiro
Paulo Titan
1 vaga

Carlos Benevides
Fernando Diniz
José Maranhão
Lafre Rosado
Mário Martins
PDT

Sérgio Gaudenzi

Haroldo Sabóia
Paulo Ramos
PDS
Carlos Santana (P'!)
Paulo Mourão

Pedro Pavão

PDS

PSDB
Jayme Santana
Tuga Angerami

Junot Abi-Ramia
Valdomiro Lima

Aloizio Santos (PMDB)
Fr:ancisco Rodrigues (pTB)

Sigmaringa Seixas

Francisco Diógenes
Telmo Kirst

Daniel Silva
Fernando Carrion

PT
Ernesto Gradella

Edésio Passos

PTB
Joaquim Sucena

João Mendes
PDC
Eduardo Matias

PSDB
João Baptista Motta
Luiz Pontes

Munhoz da Rocha
Saulo Coelho

PDC

PT
Nilmário Miranda
Ricardo Moraes

Carlos Santana
Ernesto Gradella

PL

Paulo de Almeida

PlR

Maria Luiza Fontenele
Jairo Azi

Carlos Albuquerque
PL

1 vaga

José Felinto (pST)

PST
Francisco Silva
PCdoB
1 vaga

PlR

PCB
Osvaldo Reis

João Colaço
PSB
PST
Carlos ScarÍ>elini
PCdoB
Leopoldo Bessone (PMDB)
PCB
Augusto Carvalho

COMISSÁO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: José Augusto Curvo (pL - MT)
10 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PURJ)
z:' Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (pTB - RJ)
30 Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (pSB - PE)

Suplentes
Bloco
José Múcio
José Santana de Vasconcellos
Osório Adriano
Ronaldo Caiado
Sandra Cavalcanti
1 vaga
PMDB
Eduardo Moreira
Eliel Rodrigues
Etevalda Gras.'li de Menesses
Mauri Sérgio
PI>T
Beto Mansur
Dércio Knop
PDS
Carlos Virgllio
João Rodolfo

Róberto Freire
Secretârio: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramal: 6973 a 6976
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenârio14,

Roberto Franca

Koyu Iha
Moroni Torgan

Nilton Baiano
Pinheiro Lanim
4 vagas

Titulares
Bloco

PMDB
Marcelo Barbieri
AntOnio de Jesus
Mârio Martins
Etevalda Grassi de Menezes
Maurl1io Ferreira Lima
JOão Fagundes
PDT
Wilson Müller

Campos (PL)
Paulo Ramos
PDS

Maria Valadao
Prisco Viana

Carlos Virgllio
Fâbio Meirelles

PSDB
Paulino Cícero de Vasconcelos
Vitório Medioli

Moroni Torgan

Fernando Carrion
PSDB
Rose de Freitas
PT
José Dirceu

Hélio Bicudo
Paulo Paim
Paulo Rocha

Eduardo Jorge
José Cicote

Odelmo Leão
Orlando Bezerra
Paes Landim
Roberto Magalhães

Abelardo Lupion
Alacid Nunes
Átila Lins
Edmar Moreira

~urício

Mendonça Neto
1 vaga

PT

PTB

Mendes Botelho

Francisco Rodrigues

Aldir Cabral

PTB
Augustinho Freitas
Carlos Kayath

Carlos Camurça

Alberto Haddad
PSB

PDC

Antonio Barbara
Aracely de Paula
Carlos Roberto Massa
Elísio Curvo
Jorge Kboury
José Egydio

Maurício Campos

André Benassi (PSDB)

PTB
Antonio Morimoto
Onaireves Moura

Sérgio Brito

Jonival Lucas

PDC
Mauro Borges

PL
José Augusto Curvo
Salatiel Carvalho
Álvaro Ribeiro

PTR

PDS
Nelson Bornier

Aécio de Borba
Celso Bernardi

Osvaldo Melo
Ruberval Pilotto
PSDB

PSB

Suplentes

PTB

Bloco

PMDB
Cid Carvalho
Euler Ribeiro
Hermínio Calvinho

Ivo Mainardi
Luiz Henrique
Pinheiro Landim
PDT

Carrion Júnior
Giovanni Queiroz

1 Vaga
PDS

Carlos Azambuja
Osvaldo Bender

Paulo Almeida

Onaireves Moura
Luciano Pizzatto
Raul Belém
3 vagas

Arolde de Oliveira
Evaldo Gonçalves
Heitor Franco

Jorge Uequed

Artur da Távola

PT
José Fortunati

Sandra Starling
PDC

Sérgio Brito

Leomar Quintanilba
PL
Nelson Bornier

Valdemar Costa

Secretário: Antonio Fernando Borges Manzan
Local: Anexo II - S/10 - Mezanino
Telefone: 311-7052

Telmo Kirst
PSDB

Paulo Silva

Wilmar Peres (PL)
PT

José Genofno

Paulo Delgado
PTB

Annibal Teixeira

Fábio Raunheitti
PDC

Jair Bolsonaro
PL
Ribeiro Tavares

Avelino Costa
PTR
Marcelo Luz'
PSB
Roberto França
Secretária: Marci Bernardes Ferreira
Ramal: 6998{lOOl/7002

COMISSÁO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 965, DE 1991,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVID1mCIAS8 •
Presidente: Deputado AÉCIO DE BORBA (PDS)
1° Vice-Presidente: Deputado JOSÉ MOURA (BLOCO)
1? Vice-Presidente: Deputado TIDI}I DE LIMA (PMDB)
Relator: Deputado ARTUR DA TAVOLA (PSDB)
Titulares
Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR
Alacid Nunes
Arnaldo Faria de Sá
Carlos Roberto Massa
Benito Gama
Eraldo Tinoco
Siml10 Sessim
Raul Belém
José Moura
PMDB
Aloísio Vasconcelos
Antônio Britto
Luiz Carlos Hauly
Henrique Eduardo Alves
Odacir Klein
Roberto Rollemberg
Ronivon Santiago
Tidei de üma
PDT
José Vicente Brizola
Beto Mansur
Paulo Ramos
Paulo Portugal

COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA, NOS
TERMOS DO ART. 34, INCISO 11, DO
REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS
TRÂMITES NA CAS.,\, RELATIVOS À
REGULAMENTACÃO DO ART. 192
DA CONSTITUIÃO FEDERAL_
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
Relator: Deputado Cêsar Maia
Suplentes

Titulares
BLOCO PARLAMENTAR

Basilio Villani
Daniel Silva
Gilson Machado
Paes Landim
Roberto Magalhães

Benito Gama
Elísio Curvo
Ézio Ferreira
Francisco Dornelles
José Múcio Monteiro
PMDB

Dejandir Dalpasquale
Etevalda Menezes
Fernando Bezerra Coelho
Odacir Klein
PDT
Márcia Cibilis Viana
Beraldo Boaventura
Valdomiro üma
Carrion Júnior
PDS
Fetter Júnior
José Lourenço
Roberto Campos
Marcelino Romano Machado
PSDB
Antônio Carlos M. Thame
Jackson Pereira
Paulo Hartung
PTB
Gastone Righi
Rodrigues Palma
César Maia
José Dutra
José Luiz Clerot
Luís Roberto Ponte

José Fortunatti

PT
Paulo Bernardo
PDC
Pauderney Avelino

Paulo Mandarino
PL
Ricardo Izar

Jones Santos Neves

serviço de ComiS8Oes Especiais
Local: Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066(7067nOS2
secretário: Sílvio Sousa da Silva
COMISSÁO 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° 191191
DO PODER EXECUTIVO
Presidente: Deputado Alberto Goldman
1° Vice-Presidente: Deputada sandra Starling
'l1' Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
Relator: Ney Lopes
Titularei
Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR
Gilson Machado
César Bandeira
José Carlos Aleluia
Paes Landim
José Carlos Vasconcelos
Elfsio Curvo
Jo~ Santana de Vasconcelos
Ney Lopes
Wagner do Nascimento
auo Cunha
PMDB
Alberto Goldman
Fernando Bezerra Coelho
Marcelo Barbieri
João Almeida
Nelson Jobim
Jo~ Luiz Clerot
Nelson Proença
Luiz Tadeu Leite
PDT
Carrion Júnior
Clóvis Assis
Liberato Caboclo
Paulo Ramos
PDS
Ibrahim Abi-Ackel
Francisco Diógenes
Roberto Campos
José Teles
PSDB
Antonio Carlos MendesThame
Jutahy Júnior
Paulo Silva
Magalhães Teixeira
PTB
Cardoso Alves
João Mendes

PT
sandra Starling

Jaques Wagner
PDC
Jo~

Roberto Balestra

Maria Eymael

PL
Valdemar Costa

João Mellão Neto

serviço de ComissOes Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me-

zanino

secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067
COMlSSÁO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 24 DE 1991, QUE "INSTITUI O
SISTE),JA DE ELElclO DISTRITAL MISTA NOS
MUNIclPIOS MAIS
CEM MIL ELEITORES"
Presidente: Deputado Jo~ Thomaz NonO
1° Vice-Presidente: Deputado Osmânio Pereira
Relator: Deputado Maluly Netto

DE

Titulares

Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR
Ângelo Magalhães
Heitor Franco
Flávio Dérzi
Lael Varella
Maluly Netto
Orlando Pacheco
Remei Anfsio
Simão Sessim
PMDB
Felipe Neri
Eduardo Moreira
João Henrique
Mauri Sérgio
José Thomaz NonO
Lazaro Barbosa
Nilson Gibson
Luiz Henrique
PDT
Miro Teixeira
Sérgio Gaudenzi

Clóvis Assis
Mendonça Neto
PDS
José Lourenço
Telmo Kirst

Adylson Motta
Prisco Viana
PSDB
Osmânio Pereira

Rubens Bueno
PTB

Carlos Kayath

Cardoso Alves

PT
Paulo Delgado

José Dirceu
PDC
Pedro Novais

Leomar Quintanilha
PL

João Teixeira

Wilmar Peres

Serviços de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 10 Mezanino.
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Ramais: 7066{1067[l052
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTlTUlCÃO N° 55, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(AJUSTE FISCAL)"
Presidente: Deputado José Dutra
1° Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
'l1' Vice-Presidente: Deputado Jo~ Lourenço
3° Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama
Titulares

Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR

Benito Gama
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira
Romel Anfsio

Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro
João Maia

PMDB
César Maia
Fernando Bezerra Coelho
Gonzaga Motta
Germano Rigotto
Manoel Moreira
José Dutra
_ _ _ _ _ _ _ _Pinheiro
___
_ _...1
Landim
Lufs Roberto_
Ponte

Carlos Alberto Campista
Dêrcio Knopp

Carrion Júnior
Mendonça Netto

Suplentes

Titulares

PDT

PTB

Paulo Heslander

Cardoso Alves

PDS

PT
Roberto Campos
Francisco Diógenes

Delfim Netto
Josê Lourenço
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
PTB
Gastone Righi
PT
AIofzio Mercadante

Jackson Pereira
Edson Fidêlis
Vladimir Palmeira
Jore Maria Eymael
Jones Santos Neves

Serviço de Comissões Especiais: Anexo I1- Sala 10 - Mezanino.
Secretário: Sílvio Avelino da Silva
Ramais: 7067 e 7066
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 56, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(DESRBGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)
Presidente: Deputado Maurflio Ferreira Uma
10 Vice-Presidente: Deputado Fábio MeirelIes
'].O Vice-Presidente: Deputado Luiz Tadeu Leite
30 Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputado Ney Lopes
Titulares

Suplentes

Serviço de Comissões Especiais: Anexo n - Sala 10 - Mezanino.
Secretário: Luiz Cêsar Uma Costa
Ramais: 7066 e 7067
COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2.057,
DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCmDADES INDíGENAS"
Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1° Vice-Presidente: Deputado Jol1o Fagundes
'].O Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa J ucá
Titulares

Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR
Alacid Nunes
Átila Lins
George Takimoto
Heitor Franco
Tony Gel

Elfsio Curvo
Luciano Pizzato
Ruben Bento
Sérgio BarcelIos
Tadashi Kuriki
PMDB

Armando Costa
Euler Ribeiro
Hermfnio Calvinho
Mauri Sérgio

Domingos Juvenil
Jol1o Fagundes
Valter Pereira
zaire Rezende
PDT

, Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi
Nelson Morro
Wagner Nascimento
PMDB

Luiz Tadeu Leite
Maurflio Ferreira Lima
Nelson Proença
Walter Nory

Ribeiro Tavares

Jarvis Gaidzinski

BLOCO PARLAMENTAR
Paes Landim
Renato Johnsson
Ney Lopes
Paulo Marinho

Roberto Balestra

Josê Maria Eymael
PL

PL
Flávio Rocha

Paulo Bernardo
PDC

PDC
Francisco Coelho

Vladimir Palmeira

Eduardo Moreira
Hermfnio Calvinho
Luiz Soyer
Tidei de Uma

Aroldo Góes
Haroldo Sabóia

Beth Azize
Sidney de Miguel (PV)
PDS
Maria Valadl10
Teresa Jucá

Ângela Amim
Cêlia Mendes
PSDB
Edmundo Galdino
Osmânio Pereira

Fábio Feldmann
Tuga Angerami

PDT
Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima

PTB
Aroldo Góes
Beth Azize

PDS
Fábio MeirelIes
Roberto Campos
Adroaldo Streck

Carlos Azambuja
Marcelino Romano Machado
PSDB
Vittório Medioli

Alceste Almeida

Francisco Rodrigues
PT
Lourival Freitas

Ricardo Morias
PDC

Avenir Rosa

Pauderney Avelino

PL
Fávio Rocha

José Augusto Curvo
PSB

José carlos Sabóia

Uldurico Pinto

serviço de Comissoes Especiais - Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Edla calheiros Bispo
Ramal: 7069
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 14,
ALTERA OS PARÁGRAFOS 5°,6° E ?O DO MESMO
ARTIGO E MODIFICA O ARTIGO 82, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL·.
Presidente: Deputado Renato Vianna
1° Vice·Presidente: Deputado João Henrique
'J:> Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
3° Vice-Presidente: Deputado carrion Júnior
Relator: Deputado Maurício Campos
Titulares
Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR
~ Gomes da Rocha
Antônio Ueno
Osvaldo Coelho
Leur Lomanto
Paulo Marinho
Sérgio Barcellos
Pedro Valadares
Paulo Octávio
PMDB
João Henrique
Jurandir Paixão
Alofzio Santos
Luis Soyer
Renato Vianna
Mário Martins
Tidei de üma
Pedro Tassis
PDT
carrion Júnior
Elio Dalla-Vecchia
Valdomiro üma
Edésio Frias
PDS
José Diogo
José Lourenço
Prisco Viana
Telmo Kirst
PSDB
Magalhães Teixeira
Aécio Neves
PTB
carlos Kayath
Onaireves Moura

Serviço de ComissOes Especiais - Anexo II - Sala 10 - Mezanino.
secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira - ramais
7067 e 7066
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUIDuTO
DESTINADA A INVESTIGAR A QUESTÃO DA
VIO~CIA CONTRA A MULHER
Resolução nO 19/92
Prazo: 13.05 a 09.09.92
PRESIDENTE: Deputada Sandra Starling
Vice·Presidente: Deputada Marilu Guimarães
Relatora: Deputada Ldcia Vania
Suplentes

Titulares
Bloco Parlamentar

camilo Machado - MG
carlos Roberto Massa - PR
José Múcio Monteiro - PE
Fátima Pelares - AP
Marilu Guimarães - MS
Wanda Reis - RJ
PMDB
Adelaide Neri - AC
Etevalda Grassi de Menezes
-ES
Lúcia Vânia - GO

PDC
Samir Tannus
PL
Maurício campos

Lúcia Braga - PB

Beth Azize - AM
PSDB
Rose de Freitas - ES

Artur da Távola - RJ
PDS
Célia Mendes - AC

Ângela Amin - SC

PT
José Fortunati - RS

sandra Starling - MG

PTB
Roberto Jefferson - RJ

Raquel Cândido - RO
PL
Robson Tuma - SP

Avelino Costa - MG
PDC

Edésio Passos

Osório Santa Cruz

Rita camata - ES
Zila Bezerra - AC

PDT

PT
Sandra Starling

Antônio de Jesus - GO

Wellington Fagundes

Eduardo Matias - MA

Osório Santa Cruz - GO

Reunioos - Local: Anexo lI; Plenário nO
Secretária: Maria de Fátima Moreira de Carvalho
Tel: 311-7057

COMISSÃO ESPECIAL QUE DISPÓE SOBRE A PRES- "DESTINADA A INVESTIGAR POSSlvEIS IRREGU
TAÇÃO DE SERVIçoS DE MOVIMENTAÇÃO DE LARIDADES NO PROCESSO DE PRWATIZAÇÃO
MERCADORIAS, ARMAZENAGEM, TRANSPORTE, DA VASP"
VIG~CIA E DEMAIS SERVIçoS CORRELATOS
OU AFINS NOS PORTOS,ACONSTRU~ EEXPLORequerimento n° 8,91
RAÇÃO DE INSTALAÇÕES PORTUÁR
,A ESTRUTURAÇÃO DE TARIFAS PORTUÁRIAS, E DÁ OUTRAS PROVID:aN"CIAS.
Prazo: 28-5-92 a 25-9-92
Presidente:
Deputado Nilson Gibson
Presidente: Deputado: Lufs Roberto Ponte
Vice-Presidente: Deputado Mauro Mir mda
1° Vice-Presidente: Deputado:
Relator: Deputado Pedro Corrêa
2P Vice-Presidente: Deputado: Koyu lha
3° Vice·Presidente: Deputado: carlos Roberto Massa
Relator: Deputado: José Reinaldo
Suplentes
Titulares
Titulares
Suplentes
Bloco Parlamentar
Bloco Parlamentar
Átila Lins
carlos Roberto Massa
Atila Lins Euclydes Mello
Fausto
Rocha
Corrêa
Pedro
José Reinaldo
Maluly Netto
José Egydio
Sandra cavalcanti
Maviael cavalcanti José Moura
Tourinho Dantas
Nelson Morro
PMDB
PMDB
Dejandir Dalpasquale
Geddel Vieira Lima
Lufs Roberto Ponte
Marcelo Barbieri

'Cid carvalho
Eliel Rodrigues
José Maranhão
Maurici Mariano

Luis carlos Santos
Mauro Miranda
Nilson Gibson

PDT
Alofsio Santos
Beta Mansur

PDT
Sergio Gaudenzi
Valdomiro lima

carlos cardinal

Liberato caboclo

PDS
Fernando carrion

Ary Kara
carlos Benevides
Renato Vianna

PSDB
carlos Virgllio

Tuga Angerami

Adroaldo Streck

PSDB
PDS
Koyu lha

Vittorio Medioli
José Diogo

Pedro Pavão

PTB

PT
Edson Fidelis

carlos Kayath

carlos Santana

PL

Sérgio Brito
PL

Valdemar Costa

carlos Kayath

Matheus Iensen

PDC

Nelson Bornier

Valdemar Costa
PDC

Maurfcio campos

PTR
João Colaço

PTB

Edésio Passos

Eduardo Braga

Luiz Gushiken

José Dirceu

PT

Eduardo Siqueira campos

Francisco Coelho

Eurides Brito

Serviços de Comiss0e8 Especiais-Anexo ll-Sala 10-Mezanino
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Ramais 7066(7067(7052
Alteraç!o: 04/06/1992

Serviço de Comi88Oes Parlamentares
- Anexo TI - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria do Amaro Bezerra da Silva
Ramais: 7056(7060 em 28-5-92

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PSDB
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 48, DE 1991, QUE "ALTERA DISPOSm- Antonio carlos Mendes Tame
VOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (SISTEMA TRIPDS
BUTÁRIO NACIONAL)".
Presidente: Deputado José Dutra
Basflio Villani
10 Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
'}.O Vice-Presidente: Deputado Basflio Villani
PT
30 Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama
José Fortunati
Titulares
Suplentes
PDC
Paulo Mandarino

Bloco Parlamentar
Benito Gama
Francisco Dornelles
Ibere Ferreira
Romel Anfsio

Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro
João Maia

PDT
Carrion Júnior
Sérgio Gaudenzi

Dércio Knop
Eden Pedroso

Paulo Bernardo

Francisco Coelho

Flávio Rocha

Jones Santos Neves

PTB
Edison Fidélis

Gatone Righi
César Maia
Cid Carvalho
Fernando Bezerra Coelho
Gonzaga Motta

Pedro Pavão

PL

PMDB
Germano Rigotto
José Dutra
Lufs Roberto Ponte
Manoel Moreira

J ackson Pereira

PTR
Osvaldo Reis
Serviço de ComissOCs Especiais
- Anexo II - Sala 10 - Mezanino
SecretArio: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7066{7067 em 20-8-92

João Colaço

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

Semestral

Cr$ 70.000,00 até 31/3/92

'SEÇÃO I (Senado Federal)

Sem estral

Cr$ 70.000,00 até 31/3/92

J. avulso '................ Cr$

500,00 até 31/3/92

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque
pagável em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela Caixa Econômica Federal - Agência PABCEG RAF, conta corrente nO 920001-2, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160
Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.

~
- E
CODIGO
DE PROTEÇAO
DEFESA DO CONSUMIDOR

- Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe a
proteção do consumidor e dá outras providências
- Dispositivos vetados e razões dos vetos
- índice temático

Lançamento
Cr$ 800,00

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal, Anexo I, 22° andar Praça dos Três Poderes, CEP 70160 - Brasllia,
DF - Telefones 311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos atravês da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta por
cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque
nominal h Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido h Agência ECT do Senado COA 470775.

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203
Brasília - DF

[

EDIÇÃO DE HOJE: 112 PÁGINAS

I

