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RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN (Seção I), de 5-3-91, pág. 873, no art. 19 do Decreto Legislativo,
Onde se lê:

'" de agosto de 1989, a permissão, ...
Leia-se:

... de agosto- de 1989, a concessão,...
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1 - ATA DA 24' SESSÃO DA l' SES
SÃO LEGISLATIVA EM 27 DE MARÇO
DE 1991

I - Abertura da Sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da ses
são anterior

m - Leitura do Expediente

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei Complementar n" 240-C,
de 1990 - Substitutivo do Seriado ao Pro
jeto de Lei Complementar n" 240-B, de
1990, que "dispõe sobre a composição do
Conselho Deliberativo da Superintendên-

cia do Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM)".

Projeto de Lei Complementar n" 241-C,
de 1990 - Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei Complementar n" 241-B, de
1990, que "dispõe sobre a composição do
Conselho de Administração da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA)".

Projeto de Lei n" 80-A, de 1991 {Do
Poder Executivo) - Mensagem n" 74/91
- Institui isenção do IPI e depreciação
acelerada para máquinas, equipamentos
e dá outras providências. Pendente de pa
receres das Comissões de Constituição e

Justiça e de Redação, de Economia, In
dústria e Comércio e de Finanças e Tribu
tação.

PROJETo,s APRESENTADOS

Projeto de Lei n" 232, de 1991 (Da Sra.
Benedita da Silva) - Acrescenta dispo
sitivo ao artigo 3. da Lei n. 7.998, de 11
de janeiro de 1990, para estender o segu
ro-desemprego ao empregado doméstico.

Projeto. de Lei n" 239, de 1991 (Do Sr.
Tadashi Kuriki) - Institui osalário míni
mo do menor.

Projeto de Lei n" 246, de 1991 (Do Sr.
Inocêncio Oliveira) - Veda, em todo d
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território nacional e exclusividade de
transmissões esportivas por emissoras de
rádio e televisão.

Projeto de Lei no 247, de 1991 (Do Sr.
Inocêncio Oliveira) - Dispõe sobre a
criação da Faculdade de Agronomia de
Serra Talhada, no Estado de Pernambu
co.

Projeto de Lei n° 248, de 1991 (do Sr.
Inocêncio Oliveira) - Veda às institui
ções financeiras a exigências do aval nos
contratos de empréstimos contraídos por
pessoas físicas e determina, outras provi
dências.

Projeto de Lei no 249, de 1991 (do Sr.
Inocêncio Oliveira) - Modifica a redação
do art. 50 da Lei n" 3.999, de 15 de dezem
bro de 1961, que "altera o salário mínimo
dos médicos e cirurgiões-dentistas".

Projeto de Lei na 250, de 1991 (do Sr.
Aroldo de Oliveira) - Dispõe sobre a
instituição do Código Brasileiro de Pre
servação Ecológica e Ambiental.

Projeto de Lei no 251, de 1991 (do Sr.
Chico Vigilante) - Proíbe o regime de
trabalho temporário instituído pela Lei n°
6.019, ,de 3 de janeiro de 1974.

Projeto de Lei n" 252, de 1991 (do Sr.
Sarney Filho) - Estabelece a capacidade
civil aos 16 anos.

Projeto de Lei no 253, de 1991 (do Sr.
Francisco Silva) - Dispõe sobre o ensino
ambiental nas escolas de primeiro, segun
do e terceiro graus.

Projeto de, Lei n° 254, de 1991 (do Sr.
Nilson Gibson) - Dispõe sobre a criação
da Escola Agrícola Federal de Jataúba,
no Estado de Pernambuco.

Projeto de Lei no 267, de 1991 (do Sr.
Mendes Botelho) - Dispõe sobre a con
versão em cruzeiros dos saldos em cruza
dos novos dos produtores rurais.
. ,Projeto de Lei n" 285, de 1991 (do Sr.
Carlos AlbertoCarripista) - Estende a
todas as rescisões de contrato de trabalho
a obrigatoriedade de assistência do sindi
cato da categoria profissional ou da auto
ridade do Ministério do Trabalho.

Projeto de Le1 n" 287, de 1991 (do Sr.
Paulo Paim) - f>ispõe sobre a transfe
rência de imóveis residenciais financiados
pelo Sistema Financeiro de Habitação.

Projeto de Lei n° 289, de 1991 (da SI'
Irma Passoni) - Cria o Conselho de Co
municação Social e dá outras providên
cias.

IV - Pequeno Expediente
ETEVALDA GRASSI DE MENE

ZES - Vazamento de informação sobre
o retorno do Brasil à Organização Inter
nacional do Café - OIC.

MARCELO LUZ - Conveniência do
asfaltamento da BR-174, nos trechos de
Boa Vista a Caracaraí, Estado de Rorai
ma, e de Boa Vista ao marco BVB, na
fronteira com a Venezuela.

DIOGO NOMURA - Transcurso do
80' aniversário de fundação da Associação
Paulista de Cirurgiões-Dentistas. Reali
zação do IV Congresso Internacional de
Odontologia, em Brasília, Distrito Fede
ral.

MUNHOZ DA ROCHA - Necessi
dade de liberação de recursos para os se
tores de sal1de e de educação do Estado
do Paraná.

HAGAHÚS ARAÚJO - Protesto
contra pronunciamento do Deputado
Paulo Mourão relativo à administração
Moisés Avelino, Estado do Tocantins.

JAIR BOLSONARO - Impetração,
pelo Presidente do Clube Militar, General
Nilton Cerqueira, de mandado de segu
rança junto ao Superior Tribunal de Jus
tiça relativo à concessão aos militares de
isonomia salarial. Carta do Vice-Almiran
te da Reserva Remunerada, Wandyr das
Neves Ciqueira, à revista Veja a propósito
da matéria "A Gordura Fardada", de au
toria de Elio Gaspari.

JANDIRA FEGHALI - Posiciona
mento do PC do B, favorável à discrimi
nação e à legalização do aborto.

IVO MAINARDI - Pedido de trans
crição nos Anais de correspondência do
Sr. Luiz Antonio Herter, líder rural no
Rio Grande do Sul, sobre a situação dos
trabalhadores rurais do estado.

RONALDO CAIADO - Encaminha
mento de requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento sobre a liberação de recur
sos provenientes de empréstimo externo
para eletrificação rural no Estado de
Goiás.

ORLANDO PACHECO - Aplausos
ao. Presidente Fernando Collor pela ela
boração do Projeto de Reconstrução Na
cional.

ALCESTE ALMEIDA - Pedido da
Procuradoria-Geral da República de in
tervenção no Estado de Roraima..

NILTON BAIANO - Considerações
do Ministro do Exército, Carlos Tinoco,
sobre o ensino público do País.

NOBEL MOURA - Considerações
sobre a prática do aborto.

GONZAGA MOTA - Necessidade
de apoio imediato dos bancos oficiais aos
pequenos e médios produtores rurais do
Nordeste. ,

CHICO VIGILANTE - Necessidade
de maiores esclarecimentos a respeito dos
"marajás" da Previdência Social.

SARNEY FILHO - Encaminhamen
to pelo orador de requerimento de infor
mações à Ministra da Ação Social, Marga
rida Procópio, sobre veiculação de propa
ganda oficial relativa ao Programa Nacio
nal do Leite.

VITAL DO RÊGO (Pela ordem.)
Informação sobre início do horário desti
nado ao Grande Expediente.

SARNEY FILHO (Pela ordem.) - Es
clarecimento sobre a atuação parlamentar
do orador.

CUNHA BUENO - Encaminhamen
to de requerimento de informações ao Mi
nistério da Economia, Fazenda e Planeja
mento sobre vazamento de informações
a respeito da suspensão do registro de
venda do café brasileiro.

RUBENS BUENO - Apresentação
pelo orador de projeto de resolução sobre
concessão de passagens aéreas aos parla
mentares.

JOÃO FAGUNDES - Viabilização
da venda, aos cabos e sargentos do 60 Ba
talhão de Engenharia de Construção, de
imóveis no Conjunto Residencial de Me
cejana, em Boa Vista, Estado de Rorai
ma.

TILDEN SANTIAGO - Liquidação
extrajudicial da Caixa Econômica do Es
tado de Minas Gerais. Pedido de trans
crição nos Anais de trecho de crônica do
jornalista Carlos Chaga~ sobre o assunto.

PAULO HARTUNG - Manutenção
do cálculo do Índice de Preços ao Consu
midor-IPC.

JOSÉ FELINTO - Afastamento do
apresentador Ferreira Neto da Rede Re
cord de Televisão.

AUGUSTO CARVALHO - Enfoque
político do problema da dívida externa.
. MENDONÇA NETO - Pesquisa rea

lIzada pela agência de publicidade Stan
dard, Ogilvy & Mather Publicidade Ltda.
sobre o G(werno Fernando Collor.

ANT6NIO D'E JESUS - Proibição
pelo Presidente da Câmara Distrital, De
putado Salviano Guimarães, do uso de
trajes indecorosos nas dependências da-
quela Casa. .

COSTA FERREIRA - Necessidade
de restauração da arquitetura colonial de
Alcântara e São Luís, Estado do Mara-
nhão. .

VLADIMIR PALMEIRA - Fracasso
do Plano Collor lI.

RUBERVAL PILOTIO - Confiança
do orador na atuação da Eletrosul. Difi
culdades da indústria de torrefação e moa
gem de café no Estado de Santa Catarina.
Realização, pela Associação dos Descen
dentes e Imigrantes Friuíanos de Urus
sanga, no Estado, do "10 Convegno Efas
ce in Brasile".

SALATIEL CARVALHO -Desem
penho da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos no Estado de Pernambuco.

PAUDERNEY AVELINO - Trans
curso da Semana Santa.

AVENIR ROSA - Atuação da Fun
dação Nacional do Índio - FUNAI, no
Estado de Roraima.

HARQLDO LIMA - Despejo de fa
rrulias invasoras em Itaberaba, Estado da
Bahia.
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v- Grande Expediente
GIOVANNI QUEIROZ - Conside

rações sobre a atuação do Poder Judiciá
rio.

NELSON MARQUEZELLI - Neces
sidade de revolução agrícola no País.

pÉRCIO KNOP - Necessidade de re
dução do número de parlamentares da
Casa. Anúncio de apresentação de pro
posta de emenda à Constituição sobre o
assunto.

ORLANDO PACHECO (Pela or
dem.) -Elogios ao Presidente da Mesa,
Deputado Vital do Rêgo.

VI - Comunicações de Lideranças
JOSÉ CARLOS SABÓIA - Ocorrên

cia de falcatruas no âmbito do Governo
Fernando Collor. Transferência para Ma-

naus do julgamento dos acusados do mas
sacre de índios tikuna, ocorrido nas proxi
midades da cidade de Benjamin Costant.
Estado do Amazonas.

RAUL PONT - Reivindicações do
Fórum Nacional em Defesa da Escola PÚ
blica.

MENDONÇA NETO - Denúncia de
irregularidades no âmbito do Instituto
Nacional de Seguridade Social.

VII - Ordem do Dia
Apresentação de proposições: AMAU

RY MÜLLER, NELSON JOBIM, DÉ
LIO BRAZ, ANTÓNIO CARLOS
MENDES THAME, RUBERVAL PI
LOTIO, MARCELO LUZ, PAULINO
CÍCERO DE VASCONCELOS, RO
NALDO CAIADO, COSTA FERREI-

RA, CUNHA BUENO, SARNEY FI
LHO, MAGALHÃES TEIXEIRA, JO
SÉ CARLOS SABÓIA, RUBENS BUE
NO.

VIII - Comunicações Parlamentares
ELIEL RODRIGUES - Transcurso

da Semana Santa.

RUBENS BUENO - Apresentação
pelo orador de projeto de resolução sobre
concessão de passagens aéreas aos depu
tados.

IX - Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Aposentadoria: Iole Lazzarini
b) Exonerações: Iole Lazzarini e Jason

Tércio Santos
c) Nomeação sem efeito: Maria de Fáti

ma Guedes

111 -EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

PROJETOS A IMPRIMIR
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N" 240·C, DE 1990

Substitutivo do Senado ào Projeto de
Lei Complementar n' 240·B, de 1990, que
"dispõ~ sobre a composição do Conselho

Goiás

Antonio de Jesus - PMDB.

Santa Catarina

Dércio Knop - PDT.

Rio Grande do Sul

Luís Roberto Ponte - PMDB.

11- LEITURA DA ATA
O SR. ANTÔNIO DE JESUS, servindo co

mo 2'.' Secretário, procede à leitura da ata
da sessão antecedente, a qual, é, sem obser
vações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Sigmaringa Seixas)
- Passa-se à leitura do expediente.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Sigmaringa Seixas)

- A lista de presença registra ,o· compare
cimento de 52 Senhores Deputados.

Está aberta. a sessão.
Sob a proteção de Deus, e·em nome ao

povo brasileiro, iniciamos,nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata

da sessão anterior.

Alagoas

José Thomaz Nonô --'-PMDB.

RiIJ Grande doN:orte

Iberê Ferreira~ Bloco;' Laíre Rosado 
PMDB.

Felipe Mendes - PDS; MunIa Rezende
- PMDB; Paes Landim - Bloco.

Paraíba

Vital do Rego - PDT.

pêrnal11buco

Maviael Cavalcanti ~. Bloco;' Renildo Ca
lheiros -PC do B.

Minas Gerais.

Aracely de Paula - Bloco; João Paulo 
PT; Mário de pliveira - Bloco.

Espírito Santo

Etevalda de Menezes - PMDB; Nilton
Baiano - PMDB; Paulo Hartung - PSDB.

Rio de Janeiro

Amaral Netto - PDS; Carlos Lupi 
PDT.

Bahia

Ãngelo Magalhães - Bloco; João Alves
- Bloco; Jonival Lucas - PDC; José Falcão
- Bloco; Luiz Moreira:- PTB; Sérgio Bnto
-PDC.

São Paulo

Aldo Rebelo - PC do B; Gastone Righi
- PTB; José Genoíno - PT.

llisen Pinheiro
Jabes Rabelo.

Tocantins

Hagahus Araújo - PMDB.

Ata da 24l.lSessão, em 27 de março de 1991
Presidência dos Srs.: Sigmaringa Seixas e Vital do Rêgo

, § 2'1 do art. 18 do Regimento Interno
ÀS 13H30MIN COMPARECEM OS SE- Piauí

NHORES:

Roraima

Alteste Almeida -PTB; Avenir Rosa 
PDC; João Fagundes - PMDB.

Amapá

Arold"o Góes - PD'T; Sérgio Barcellos 
Bloco; Valdenor Guedes - PTB.

Pará

. Carlos Kayath -:- PTB; Eliel Rodrigues ---,
PMDB; Osvaldo Melo - PDS.

Amazonas

Átila Lins - Bloco; José Dutra - PMDB;
Pauderney Avelino - PDC.

Rondônia

Carlos Camurça - PTR; Nobel Moura ,-
PTB.'

Ceará

Edson Silva - PDT; Gonzaga Mata 
PMDB.

Maranhão

Costa Ferreira - Bloco; Francisco Coelho
-PDC.

Acre

Célia Mendes - PDS; Francisco Diógenes
-PDS.
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Deliberativo da Superintendência do De
senvolvimento da Amazônia (SUDAM)".

(Às Comissões de Constituição, de
Justiça e de Redação (ADM); de Traba
lho, de Administação e Serviço Público;
e de Viação e Transportes, Desenvol
vimento Urbano e Interior.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O Conselho Deliberativo da Su

perintendência do Desenvolvimento da
Amazônia-SUDAM, autarquia federal ins
tituída pela Lei n' 5.173, de 27 de outubro
de 1966, passa a ter a seguinte composição:

I - representantes dos governos dos esta
dos situados na área de atuação da Sudam;

II -'- um representante de cada um dos se-
guintes Ministérios:

a) da Educação;
b) da Saúde;
c) da Economia, Fazenda e Planejamento;
d) da Agricultura e Reforma Agrária;
e) da Infra'Estrutura;
f) da Ação Social;

. IH~ o Secretário do Desenvolvimento
Regional da Presidência da República;

IV -'- um .representante da Secretaria de
·Assuntos Estratégicos da Presidência da Re
pública;

V'- o Superintendente da Sudam;
VI - um representante das classes produ

toras;
VII - um representante das classes traba-

lhadoras. .
, § 1- O-representante das classes produ
toras e seu respectivo suplente serão indica
dos, ·em lista tríplice, pelas Confederações
Nacionais da Indústria, do Comércio e da
Agricultura. .

· § 2' O representante das classes traba
lhadoras e seu respectivo suplente serão indi
cados, em lista tríplice, pelas Confederações
Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, no
Comércioe· na Agricultura.

§ 3'. Os representantes das classes produ-
· toras·e trabalhadoras e seus respectivos su
plentes terão mandato de uín ano e serão
designados pelo'Secretário do Desenvolvi
inento' Regional, por indicação das respec
tivas Confederações, escolhidos, mediante
sistema de rodízio, dentre filiados às Federa
çõesdas categorias sediadas na área de atua
ção da Sudam.

§ 4' O Presidente da República poderá
designar membros eventuais, conforme a na
tureza da matéria a ser apreciada pelo Con-
selho: .
. Art. 2' Todos' os conselheiros os seus re-

· presentantes terão direito de voto, à exceção
do Superintendente da Sudam.

Art.. 3' A Presidência do Conselho será
exercida pelo Secretário do Desenvolvimento
Regional que será substituído, em suas ausên
cias, por um dos representantes dos Gover
nos estaduais, escolhido pelos demais.

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

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

Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de
1990.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N' 104, DE 1990

Complementar

(N' 240-B, de 1990, na casa de origem)

"Dispõe sobre a composição do Conse·
lho Deliberativo da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (SU
DAM)."

Substitua-se o projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre a composição do Conse·
lho Delibrativo da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (SU
DAM).

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O Conselho Deliberativo da Su

perintendência do Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM), autarquia federal ins
tituída pela Lei n' 5.173, de 27 de outubro
de 1966, passa a ter a seguinte composição:

I - os governadores dos estados situados
na área de atuação da Sudam;

II - os titulares dos Ministérios:
a) da Educação;
b) da Saúde;
c) da Economia, Fazenda e Planejamento;
d) da Agricultura e Reforma Agrária;
e) da Infra-Estrutura; e
f) da Ação Social;
III - o Secretário dei Desenvolvimento

Regional da Presidência da República;
IV - o Secretário de Assuntos Estratégi

cos da Presidência da República;
V -o Secretário' Especial do Meio Am

biente da Presidência da República;
VI - o Secretário da Secretaria de Ciência

e Tecnologia;
VII - o Superintendente da Sudam;
VIII - o Presidente do Banco da Ama

zônia S/A~ BASA;
IX - um representante das classes produ

toras; e
X - um representante das classes traba

lhadoras.
§ l' O representante das .classes produ

toras e seu respectivo suplente serão indica
dos, em lista tríplice, pelas Confederações
Nacionais da Indústria, do Comércio e da
Agricultura.

§ 2' O representante das classes traba
lhadoras e seu respectivo suplente serão indi
cados, em lista tríplice, pelas Confederações
Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, no
Comércio e na Agricultura.

§ 3' Os representantes das classes produ
toras e trabalhadoras e seus respectivos su
plentes terão mandato de um ano e serão
designados pelo Secretário do Desenvolvi
mento Regional, por indicação das respec
tivas, Confederações, escolhidos, mediante
rodízio, dentre filiados às Federações sedia
das na área de atuação da Sudam.

§ 4' Em substituição a qualquer dos
membros relacionados no inciso II deste arti
go, o Presidente da República poderá desig
nar membros eventuais, conforme a natureza
da matéria a ser apreciada pelo conselho.

§ 5' Mediante proposta do Secretário do
Desenvolvimento Regional da Presidência da
República, ou por indicação de pelo menos
um terço dos membros do Conselho, poderão
ser convidados a participar das reuniões re
presentantes de órgãos ou entidades respon
sáveis por programas e projetos de relevante
interesse para a região, bem como consti
tuídas comissões consultivas, que poderão ser
integradas por representantes de sindicatos
e associações de classe.

Art. 2' Todos os conselheiros ou seus re
presentantes terão direito de voto, à exceção
do Superintendente da Sudam.

Art. 3' A Presidência do Conselho será
exercida pelo Secretário do Desenvolvimento
Regional que será substituído, em suas ausên
cias, por um dos governadores estaduais esco
lhido pelos demais, sob a forma de rodízio.

Art. 4" Esta lei complementar entra em
vigor na data de sua publicação.

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

Senado Federal, 20 de março de 1991. 
Senador Mauro Benevides, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA.. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 5.173, DE 27 DE
OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Plano de Valorização
Econômica da Amazônia; extingue a Su
perindência do Plano de Valorização Eco
nômica da Amazônia (SPVEA), c,ria a Su
perintendência do Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM), e dá outras provi
dências.

SINOPSE

PROJETO DE LEI N' 104, DE 1990
Complementar .

(N' 240-B, de 1990, na Câmara dos Depu
tados)

Dispõe sobre a composição do Conse
lho Deliberativo da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (SU
DAM),

Apresentado pelo Poder Executivo..
Lido no expediente da Sessão de 6-12-90

e publicado noDCN (Seção lI) de 7-12-90.
Despachado à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, onde poderá' receber
emendas pelo prazo de cinco dias, após publi
cação e distribuição em avulsos.

Em 6-3-91, anunciada a matéria é proferido
pelo Senador Odacir Soares o parecer da CCJ
favorável ao projeto e às emendas a ele apre
sentadas. É lida a Emenda n' 6, de Plenário,
subscrita pelo Senador Oziel Carneiro. Usam
da palavra em sua discussão os Senadores
Mansueto de Lavor e Coutinho Jorge. É lido
e aprovado o Requerimento n' 36/91, subs
crito pelo Senador Coutinho Jorge de adia
mento da discussão por 24 horas.
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Em 7-3-91, anunciada a matéria, são lidas
as Emendas n"' 7 a 10, de Plenário, justifi
cadas oralmente da tribuna pelo seu autor,
Senador Coutinho Jorge. Discussão encer
rada do projeto e das emendas. À CCJ, para
se pronunciar sobre as emendas de Plenário.
devendo a matéria retornar à Ordem do Dia
na 2' sessão ordinária subseqüente.

Em 13-3-91, anunciada a matéria é profe
rido pelo relator designado, Senador Beni
Veras, parecer da CCJ, sobre as Emendas
n9'7 a 10 de Plenário, concluindo pelo acata
mento das Emendas nO'3, 4 e 5, e das Emen
das n9'6, 8 e 10 de Plenário; pelo desconhe
cimento das Emendas nos 1 e 2; pela rejeição
da Emenda n° 9; e pela prejudicialidade da
Emenda n9 7 de Plenário, na forma de substi
tutivo que apresenta. Usam da palavra no
encaminhamento de sua votação o Senador
Oziel,Carneiro. É lido, para posterior delibe
ração o Requerimento n" 52/91, subscrito pe
lo Senador Oziel Carneiro, de destaque para
aprovação do inciso V da Emenda n9 6, de
Plenário. Passando-se à votação é aprovado
o Substit\ltivo, ficando prejudicados o proje
to e as emendas a ele oferecidas. A seguir
é apróvado o Requerimento n9 52/91, fican
do, portanto, incluído no texto do substitu
tivo o inciso V da Emenda no 6 de Plenário.

À Comissão Diretora a fim de redigir o
vencido para o turno' suplementar. É lido o
Parecer no 12/91, da CDIR, relatado pelo Se
nador Dirceu Carneiro , oferecendo a redação
do vencido. Aprovada a redação do vencido,
sem debates.

A Câmara dos' Deputados com o Ofício
SM-no 359, de 20-3-91.
SM/no 359

Em 20 de março de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que o Senado Federal, procedendo co
mo Câmara revisora ~o estudo dQ Projeto
de Lei no 104, de 1990-Complementar (no
240-B,de 1990, na Câmara dos Deputados),
que "dispõe sobre a composição do Conselho
Deliberativo da Superintendência do Desen
volvimento da Amazônia (SUDAM)", resol
veu oferecer-lhe substitutivo, que ora enca
minho a Vossa Excelência, para apreciação
dessa Casa.

Em anexo, restituo a Vossa Excelência um
dos ,autógrafos do projeto originário.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de estima e consi
deração. - Senador Dirceu Carneiro, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N" 241·C, DE 1990

Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei Complementar no 241·B, de 1990,
que "dispõe sobre a composição do Con
selho de Administração da Superinten
dência da Zona Franca de Manaus (Su.
(rama)".

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM; de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; e
de Viação e Transportes, Desenvolvi
mento Urbano e Interior.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Conselho de Administração da

Superintendência da Zona Franca de Manaus
- SUFRAMA, autarquia federal, instituída
pelo Decreto-Lei n" 288, de 28 de fevereiro
de 1967; passa a ter a seguinte composição:

I - representantes dos governos dos Esta
dos do Amazonas, Acre, Roraima e Ron
dônia.

II - um representante de cada um dos
seguintes Ministérios:

a) da Economia, Fazenda e Planejamento;
b) da Agricultura e Reforma Agrária;
c) da Infra-Estrutura;
III - o Secretário do Desenvolvimento

Regional da Presidência da República;
IV - um representante da Secretaria de

Assuntos Estratégicos da Presidência da Re
pública;

V - o Superintendente da Suframa,
VI - um representante das classes produ

toras;
VII - um representante das classes traba

lhadoras.
§ 10 O representante das classes produ

toras e seu respectivo suplente serão indica
dos, em lista tríplice; .pelas Confederações
Nacionais da Indústria, do Comércio e da
Agricultuta.

,§ 2' O representante das classes traba
lhadoras e seuS respectivo suplente serão in
dicados; em lista tríplice, pelas Confedera
ções Nacionais dos Trabalhadores na Indús
tria, no Comércio e na Agricultura.

§ 3" Os representantes das classes produ
toras e trabalhadores e seus respectivos su
plentes terãQ mandato de um ano e serão
designados pelo Secretário' do Desenvolvi
mento Regional, por indicação das respec
tivas confederações, escolhidos, mediante
sistema de rodízio; dentre filiados às federa
ções das respectivas categorias sediadas na
área de atuação da Suframa.

Art. 2°· Todos os conselheiros os seus re
presentantes: à exceção do Superintendente
da Suframa, terão direito de voto.

Art. 30 ,A Presidência do Conselho serão
exercida pelo Secretário do Desenvolvimento

,Regional, que será substituído, em suas au
sências, por um dos representantes dos gover
nos estaduais, ,escolhido pelos demais.

Art. 4" Esta lei complementar entra em
vigor na data de sua publicação.

Art. 50 Revogam-se as disposições em
contrário.

Câmara dos Deputados, 5 de dezembro de
1990.

Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara

n9 105, de 1990
Complementar

no 241-B, de 1990, na Casa de origem

"Dispõem sobre a composição do
Conselho de Administração da Superin-

tendência da Zona Franca de Manaus
(Suframa.)"

Substitua-se o projeto pelo seguinte:

Dispõe sobre a composição do Conse
lho de Administraçãl.) da Superintendên
cia da Zona Franca de Manaus (Sufra
ma).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 O Conselho de Administração da

Superintendência da Zona Franca de Manaus
(Suframa), autarquia federal instituída pelo
Decreto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de
1967, passa a ter a seguinte composição:
1-os governadores dos Estados do Ama

zonas, Acre, Roraima e Rondônia, bem co
mo os prefeitos das respectivas capitais;

II - os titulares dos seguintes Ministérios:
a) da Economia, Fazenda e Planejamento;
b) da Agricultura e Reforma Agrária; e
c) da Infra-Estrutura;
III - o Secretário do Desenvolvimento

Regional da Presidência da República;
IV - o ,Secretário ,de· Assuntos Estraté

gicos da Presidência da República;
V - o Superintendente da Suframa;
VI - O Presidente do Banco do Amazônas

S/A (Basa);
VII - um representante das classes produ

toras; e
VIII - um representante das classes traba

lhadoras.
§ l° O representante das classes produ

toras e seus respectivos suplentes serão indi
cados, em lista tríplice, pelas Confederações
Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, no
Comércio e na Agricultura. .

§ 2° O representante das classes, traba
lhadoras e seu respectivo suplente serão indi
cados, em lista tríplice, pelas Confederações
Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, no
Comércio e na Agricultura.

§ 3° Os representantes das classes produ
toras e trabalhadoras e Seus respectivos su
plentes teriio mandato de um ano e serão
designados pelo, Secretário dQ D,esenvolvi
mento RegiOnal, por indicação das lespee
tivas Confederações, e~c9Ihidos, medi;mte
rodízio, dentr,e filiados as federaçÕes sediadas
na área de atuação da Suframa. .

§ 4" Mediante proposta do Secretário do
Desenvolvimento Regional da Presidência da
República, ou por indicação de pelo menos
um terço dos membros do Conselho, poderão
ser convidados a participar das reuniQes re
presentantes de órgãos ou entidades respon
sáveis por programas e projetos de relevante
interesse para a região, bem como consti
tuídas comissões consultivas, que poderão ser
integradas por representantes de sindicatos
e associações de classe. .

§ 5° Em substituição a qualquer dos seus
membros relacionados no inciso II deste arti
go, o Presidente da Replíblica poderá desig
nar membros eventuais, conforme natureza
da matéria a sér apreciada pelo Conselho.

Art. 2' Todos os conselheiros ou seus re
presentantes terão direito de voto, à exceção
do Superintendente da Suframa e do Presi
dente do Banco da Amazônia (Basa).
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Art. 3" A Presidência do Conselho será
exercida pelo Secretário do Desenvolvimento
Regional, que será substituído. em suas au
sências, por um dos governadores estaduais,
escolhidos pelos demais, sob a forma de rodí
zio.

Art 4" Esta lei complementar entra em
vigor na data de sua publicação.

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

Senado Federal, 20 de março de 1991. 
Mauro Benevides, Presidente.

LEGISLAÇÃO ClTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 26, DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1967

Altera as disposições, da Lei n'
3.173, de 6 de junho de 1957 e regula
a Zona Franca de Manaus.

O Presidente da República. usando da atri
buição que lhe confere o art. 9" parágrafo
2". do Ato Institucional n' 4, de 7 de dezem
bro de 1966. decreta:

CAPÍTULO I
Das finalidades e localização da

Zona Franca de Manaus

Art. 1" A Zona Franca de Manaus é uma
área de livre comércio de importação e expor
tação e de incentivos fiscais estabelecida com
a finalidade de criar no interior da Amazônia
um centro industrial, comercial e agropecuá
rio dotado de condições econômicas que per
mitam desenvolvimento em face dos fatores
locais e da grande distância. a que se encon
trám os centros consumidores .de seus pro
duto.

Art. 2' O Poder Executivo fará demar
car, à margem esquerda dos rios Negro e
Amazonas, uma área contínua com a super
fície mínina de dez mil quilômetros quadra- .
dos, incluindo a cidade de M;;maus e seus
arredores, na qual se instalará a Zona Franca.

§ l' A área da Zona Franca terá um com
primento máximo contínuo nas. margens es
querdas dos rios Negro e Amazonas. de cin
qüenta quilômetros a juzante de Manaus e
de setenta quilômetros a montante desta cida
de.

§ 2" A faixa da superfície dos rios adja
centes à Zona Franca. nas proximidades do
porto ou portos desta, considera-se nela inte
grada, na extensão mínima de trezentos me
tros a contar da margem.

§ 3' O Poder Executivo mediante decre
to e por proposta da Superintendência da Zo
na Franca, aprovada pelo Ministério do Inte
rior, poderá aumentar a área originalmente
estabelecida ou alterar sua configuração den
tro dos limites estabelecidas no parágrafo 1','
deste artigo.

CAPÍTULO II
Dos Incentivos Fiscais

Art. 3" A entrada de mercadorias estran
geiras na Zona Franca, destinadas a seu con
sumo interno, industrialização em qualquer
grau, inclusive beneficiamento, agropecuá-

ria. pesca. instalação e operação de indústrias
e serviços de qualquer natureza, e a estoca
gem para reexportação, será isenta dos im
postos de importação e sobre produtos indus
trializados.

§ 1" Excetuam-se da isenção fiscal pre
vista no caput deste artigo as seguintes merca
dorias. armas e munições, perfumes, fumo,
bebidas alcoólicas e automóveis de passagei
ros.

§ 2" Com o objetivo de coibir práticas
ilegais, o antieconômicas, e por proposta jus
tificada da Superintendência, aprovada pelos
Ministérios do Interior, Fazenda e Planeja
mento, a lista de mercadorias constante do
parágrafo I" pode ser alterada por decreto.

Art. 4' A exportação de mercadorias de
origem nacional para consumo ou industria
lização na Zona Franca de Manaus. ou reex
portação para q estrangeiro, será para todos
os efeitos fiscais, constantes da legislação em
vigor. eql!ivalente a uma exportação brasi
leira para o estrangeiro.

Art. 5" A exportação de mercadorias da
Zona Franca para o estrangeiro, qualquer
que scja sua origem, está isenta do imposto
de exportação.

Art. 6" As mercadorias de origem es
trangeira estocadas na Zona Franca, quando
saírem desta para comercialização em qual
quer ponto do território nacional, ficam sujei
tas ao pagamento de todos os impostos de
uma importação do exterior, a não ser nos
casos de isenção pn:;vista em legislação espe
cífica.

Art. 7" , As mercadorias produzidas, be
neficiadas ou industrializadas na Zona Fran
ca, quando saírem desta para qualquer ponto
do território nacional, estarão sujeitas:

I - apenas ao pagamento do imposto de
circulação de mercadorias, previstos na legis
lação em vigor, se não contiverem qualquer
parcela de matéria-prima ou parte compo
nente importada.

Ir - e ainda ao pagamento do imposto
de importação sobre as matérias-primas ou
partes componentes importadas, existentes
nesse produto, com uma redução percentual
da alíquota detmportação igual ao percen
tual do valor adicionado no processo 'de in
dustrialização local em relação ao custo total
da mercadoria.

Art. 8" As mercadorias de origem nacio
nal destinada à Zona Franca com a finalidade
de serem reexportadas para outros pontos
do território nacional serão estocadas em ar
mazéns, ou embarcações, sob controle da Su
peritendência e pagarão todos os impostos
em vigor para a produção e circulação de
mercadorias no País.

Art. 9' Estão isentas do imposto sobre
produtos industrializados todas as mercado
rias produzidas na Zona Franca de Manaus,
quer de destinem ao seu consumo interno,
quer a comercialização em qualquer ponto
do território nacionaL

CAPÍTULO III
Da Administração da Zona Franca

Art. 10. A administração das instalações

e serviços da Zona Franca será exercida pela
Superintendência da Zona Franca de Manaus
(Suframa), entidade autárquica, com perso
nalidade jurídica e patrimônio próprio, auto
nomia administrativa e financeira, com sede
e foro na cidade de Manaus, capital do Estado
do Amazonas.

Parágrafo único. A Suframa vincula-se
ao Ministério do Interior.

Art. 11. São atribuições da Suframa:
a) elaborar o Plano Diretor Plurianual da

Zona Franca e coordenar ou promover a sua
execução, diretamente ou mediante convênio
com órgãos ou entidades públicas, inclusive
sociedades de economia mista, ou através de
contrato com pessoas ou entidades privadas;

b) revisar, uma vez por ano. o Plano Dire
tor e avaliar os resultados de sua execução:

c) promover a elaboração e a execução dos
programas e projetos de interesse para o de
senvolvimento da Zona Franca;

d)prestar assistência técnica a entidades
públicas ou privadas, na elaboração ou execu
ção de programas de interesse para o desen
volvimento da Zona Franca;

e)manter constante articulação com a Su
perintendência do Desenvolvimento da
Amazônia (Sudam), com o Governo do Esta
do do Amazonas e autoridades dos muni
cípios em que se encontra localizada a Zona
Franca;

Osugerir à Sudam e a outras entidades go
vernamentais, estaduais, ou municipais, pro
vidências julgadas necessárias ao desenvol
vimento da Zona Franca;

g)promover e divulgar pesquisa, estudos
e análises, visando ao reconhecimento siste
mático das potencialidades econômicas da
Zona Franca;

h)praticar todos os demais atos necessários
às suas funções de órgão de planejamento,
promoção, coordenação e admini,;tração da
Zona Franca.
. Art. 12. A Superintendênda da 'Zona

Franca de Manaus, dirigida p01. um superin
tendente, é assim constituída:

a)Conselho Técnico;
b)Unidades Administrativas.
Art. 13 O Superintendente será nomea

do pelo Presidente da República, por indica
ção do Ministro do Interior e demissível ad
nutum.

Parágrafo único. O Superintendente será
auxiliado por um secretário Executivo no
meado pelo Presidente da República, por in
dicação daquele e demissível ad nutum,

Art. 14. Compete ao Superintendente:
a)praticar todos os atos necessários ao bom

desempenho das atribuições estabele.idas
para a Suframa;

b)elaborar o regulamento da entidade a ser
aprovado pelo Poder Executivo;

c)elaborar o Regimento Interno;
d)submeter à apreciação do Conselho Téc

nico os planos e suas revisões anuais;
e)representar a autarquia ativa e passiva

mente, em juízo ou fora dele.
Parágrafo único - O Secretário Executivo

é o substituto eventual do Superintendente
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e desempenhará as funções que por este lhe
forem cometidos.

Art. 15. Compete ao Conselho Técnico;
a)sugerir e apreciar as normas básicas da

elaboração do Plano Diretor e suas revisões
anuais;

b)aprovar o Regulamento e Regimento In
terno da Zona Franca;

c)homologar a escolha de firma auditoras
a que se refere o art. 27 da presente lei;

d)aprovar as necessidades de pessoal e ní
veis salariais das diversas categorias ocupa
cionais da Suframa;

e)aprovar os critérios da contratação de
serviços técnicos ou de natureza especializada
com terceiros;

Oaprovar relatórios periódicos apresenta
dos pelo Superintendente;

g)aprovar o balanço anual da autarquia;
h)aprovar o Plano Diretor da Zona Franca

e suas revisões anuais;
i)aprovar as propostas do Superintendente

de Compra e alienação de bens imóveis e
de bens móveis de capital;

j)aprovar o orçamento da Suframa e os pro
gramas de aplicação das dotações globais e
de quaisquer outros recursos que lhe forem
atribuídos;

k)aprovar convênios, contratos e acordos
firmados pela Suframa, quando se referem
a execução de obras.

Art. 16. O Conselho Técnico é compos
to do Superintendente, que o presidirá, do
Secretário Executivo, do representante do
Governo do Estado do Amazonas, do Repre
sentante da Superintendência do Desenvol
vimento da Amazônia e de dois membros
nomeados pelo Presidente da República, e
indicados pelo Superintendente da Suframa,
sendo um engenheiro e outro especialista em
assuntos fiscais.

Parágrafo único - Os membros do Conse
lho Técnico deverão ter reputação ilibada,
larga experiência e notório conhecimento no
campo de sua especialidade.

Art. 17. As unidades administrativas te
rão as atribuições definidas no Regimento
Interno da Entidade. .

Art. 18. A Suframa contará exclusiva
mente com pessoal sob regime de legislação
trabalhista cujos níveis salariais serão fixados
pelo Superintendente, com observância do
mercado de Trabalho, e aprovados pelo Con
selho Técnico.

Art. 19. O Superintendente e Secretário
Executivo perceberão, respectivamente,
20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento)
a mais do maior salário pago pela Suframa
aos seus servidores, de acordo com o estabe
lecido na presente lei

CAPÍTULO IV
Dos recursos e regime financeiro e contábil

Art. 20. Constituem recurso da Sufra
ma:

I - as dotações orçamentárias ou créditos
adicionais que lhes sejam atribuídos;

II - o produto de juros de depósitos ban
cários, de multas, emolumentos e taxas devi
das à Suframa;

III - os auxílios, subvenções, contribui
ções e doações de entidades públicas ou pri
vadas, internacionais ou estrangeiras;

IV - as rendas provenientes de serviços
prestados;

V - a sua renda patrimonial.
Art. 21. As dotações orçamentárias e os

créditos destinados à Suframa serão distri
buído.s independentemente de prévio registro
no Tnbunal de Contas da União.

Parágrafo único. Os contratos, acordos
ou convênios firmados pela Suframa indepen
dem de registro prévio no Tribunal de Contas
da União.

Art. 22. Os recursos provenientes de do
tações orçamentárias ou de créditos adicio
nais ou provenientes de outras fontes atribuí
das à Suframa incorporar-se-ão ao seu patri
mônio, podendo os saldos ter aplicação nos
exercícios subseqüentes.

Parágrafo único. Os saldos não entregues
à Suframa até o fim do exercício serão escritu
rados como "Restos a Pagar".

Art. 23. A Suframa, por proposta do Su
perintendente, aprovada pelo Conselho Téc
nico da autarquia, poderá contrair emprés
timos no País ou no exterior para acelerar
ou garantir a execução de programa ou proje
to integrantes do Plano Diretor da Zona
Franca.

§ l' As operações em moedas estrangeiras
dependerão de autorização do Chefe do Po
der Executivo.

§ 2' As operações de que trata este artigo
poderão ser garantidas com os próprios recur
sos da Suframa.

§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado
a dar a garantia do Tesouro Nacional para
operações de crédito externo ou interno, des
tinadas à realização de obras e serviços bási
cos, previstos no orçamento do Plano Dire
tor.

§ 4' A garantia de que tratam os pará
grafos anteriores será concedida às operações
de crédito contratados diretamente pela Su
frama ou com sua interferência, sempre me
diante parecer fundamentado do superinten
dente, aprovado pelo Conselho Técnico.

§ 5" As operações de crédito menciona
das neste artigo serão isentas de todos os im
postos e taxas federais.

§ 6' Considera-se aplicação legal dos re
cursos destinados à Suframa, a amortização
e o pagamento de juros relativos a operações
de crédito por ela contratadas, para aplicação
em programa& ou projetos atinentes à desti
nação dos mesmos recursos.

Art. 24. A Suframa poderá cobrar taxas
por utilização de suas instalações e emolu
mentos por serviços prestados a particular.

Parágrafo único. As taxas e emolumen
tos de que tratam este artigo serão fixados
pelo superintendente, depois de aprovados
pelo Conselho Técnico.

Art. 25. Os recursos da Suframa, sem
destinação prevista em lei, e as dotações glo
bais que lhe sejam atribuídas, serão empre
gados nos serviços e obras do Plano Dir:etor,
de acordo com os programas de aplicação

propostos pelo superintendente e aprovados
pelo Conselho Técnico.

Art. 26. É a Suframa autorizada a reali
zar despesas de pronto pagamento até cinco
5 (cinco) vezes o valor do maior sabrio mini
mo vigente no País.

Art. 27. No controle dos atos de gestão
da Suframa será adotado, além da auditoria
interna, o regime de auditoria externa inde
pendente, a ser contratada com firma ou fir
mas brasileiras de reconhecida idoneidade
moral e técnica.

Art. 28. A Suframa terá completo serviço
de contabilidade patrimonial, financeira e or
çamentária.

Parágrafo único. Até o dia 30 de junho
de cada ano, a Suframa remeterá os balanços
do exercício anterior ao Ministro do Interior
e através deste ao Ministério da Fazenda.

Art. 29. A A suframa poderá alienar bens
móveis e imóveis integrantes do seu patrimô
nio, mediante proposta do Superintenden~e

aprovada pelo Conselho Técnico.
Parágrafo único. A compra e alienação

de bens imóveis depende de autorização do
Ministro do Interior.

Art. 30. Fica o Superintendente da Su
frama autorizado a dispensar licitação e con
trato formal para aquisição de material, pres
tação de serviços, execução de obras ou loca
ção ou imóveis até 500 (quinhentas) vezes
o valor do maior salário mínimo vigente no
País.

Art. 31. O Superintendente da Suframa,
na confonnidade das disposições do parágra
fo único do art. 139, da Lei nC' 830, de 23
de setembro de 1949, apresentará no Tribu
nal de Contas da União, até o dia 30 de junho
de cada ano, prestação de contas correspon
dentes à gestão administrativa do exercício
anterior.

Art. 32. São extensivos à Suframa os pri
vilégios da Fazenda Pública quanto à impe
nhorabilidade de bens, renda ou serviços, nos
prazos, cobranças de crédito, uso de ações
especiais, juros e custos.

Art. 33. A Suframa terá todas as isen
ções tributárias deferidas aos órgãos e servi
ços da União.

Art. 34. A Suframa desempenhará suas
funções especializadas preferentemente atra
vés da contratação de serviços com pessoas
físicas ou jurídicas habilitadas, segundo os
critérios que forem aprovados pelo Conselho
Técnico.

Art. 35. A Suframa apresentará relató
rios periódicos de suas atividades, ao Minis
tro do Interior.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 36. O Plano Diretor da Zona Fran
ca e o orçamento-programa da Suframa serão
aprovados pelo Ministro do Interior e consi
derado aquele como empreendimento priori
tário na elaboração e execução do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia.

Art. 37. As disposições contidas no pre
sente decreto-lei não se aplicam ao estabe
lecido na legislação atual sobre a importação,
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exportação e tributação de lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos de petróleo.

Art. 38. A entrada e saída de mercado
rias na Zona Franca de Manaus independen
tes de licença de importação ou exportação,
ficando sujeitas, somente, a registro de con
trole estatístico, com exceção dos casos de
pagamento do Imposto de Importação pre
visto neste decreto-lei.

Art. 39. Será considerado contrabando a
saída de mercadorias da Zona Franca sem
a autorização legal expedida pelas autorida
des competentes.

Art. 40. Compete ao Governo Federal
a vigilância das áreas-limites da Zona Franca
e a repressão ao contrabando.

Art. 41. Na Zona Franca de Manaus po
derão instalar-se depósitos e agências adua
neiras de outros países, na forma de tratados
ou notas complementares a tJ;atados de co
mércio.

§ l' Para os fins deste artigo, o Governo
brasileiro, conforme haja sido ou venha a
ser pactuado, proporcionará facilidades para
a construção ou locação dos entrepostos de
depósito franco e instalações cOliexas.

§ 2" Poderão estender-se àqueles países,
quanto às mercadorias estocadas nos depó
sitos a que se refere este artigo, os privilégios
e obrigações especificados no Regulamento
da Zona Franca, segundo as condições esta
belecidas em ajuste entre o Brasil e cada país.

Art. 42. As isenções previstas neste de
creto-lei vigorarão pelo prazo de trinta dias,
podendo ser prorrogadas por decreto do Po
der Executivo, mediante aprovação prévia do
Conselho de Segurança Nacional.

Art. 43. O pessoal pertencente à antiga
Zona Franca poderá ser aproveitado na Su
frama, uma vez verificada, em cada caso, a
necessidade desse aproveitamento e a habili
tação do servidor para as funções que deverá
exercer.

§ l° Ó pessoal não aprovi:itado na Sufra
ma, segundo o critério que esta estabelecer,
será relotado em outro órgão da administra
ção Pública federal, de acordo com as conve
niências desta.

§ 2" Até 31 de julho de 1967, o pessoal
não apro':éitado continuará a ser pago pela
Suframa, caso não tenha sido relotado em
outros órgãos da administração federal, na
forma do parágrafo anterior.·

Art. 44. O servidor da antiga Zona Fran
ca, ao ser admitido pela Suframa, passa a
reger-se pela Legislação Trabalhista e será
considerado, em caráter excepcional, auto
maticamente licenciado de sua função públi
ca, sem vencimentos, por esta, e em prazo
não excedente a 2 (dois) anos.

Art. 45. Até quatro meses antes de se
esgotar o prazo a que se refere o artigo ante
rior, o servidor da antiga Zona Franca deverá
declarar, por escrito, ao Ministro do Interior,
sua opção quanto à situação que preferir ado
tar.

§ 1" A opção pela permanência a serviço
da Suframa implicará em perda imediata da
condição de servidor.

§ 2° Esgotado o prazo de dois 2 (dois)

anos, a contar da data da publicação deste
decreto-lei, a Suframa não poderá ter em sua
lotação de servidores pessoa alguma no gozo
da qualidade de funcionário público.

Art. 46. Fica a Suframa autorizada a ree
xaminar os acordos, contratos, ajustes e con
vênios firmados pela antiga Administração
da Zona Franca, a fim de ratificá-los, bem
como promover a sua modificação ou seu can
celamento, em consonância com as normas
deste decreto-lei.

Art. 47. O Poder Executivo baixará de
creto regulamentando o presente decreto-lei,
dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua publicação.

Art. 48. Fica o Poder Executivo autori
zado a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de NCz$ 1.000.000,00 (hum
milhão de cruzados novos) para atender as
despesas de capital e custeio da Zona Franca,
durante o ano de 1967.

§ l' O crédito especial de que trata este
artigo será registrado pelo Tribunal de Con
tas e distribuído automaticamente ao Tesou
ro Nacional.

§ 2' Fica revogada a Lei n° 3.173, de 6
de junho de 1957 e o Decreto-Lei n' 47.757,
de 2 de fevereiro de 1960 que a regulamenta.

Art. 49. As isenções fiscais previstas nes
te decreto-lei somente entrarão em vigor na
data em que for concedida:

I-pelo Estado do Amazonas, crédito do
Imposto de Circulação de Mercadorias nas
operações comerciais dentro da Zona, igual
ao montante que teria pago na origem em
outros Estados da União, se a remessa de
mercadorias para a Zona Franca não fosse
equivalente a uma exportação brasileira para
o estrangeiro;

II -pelos Municípios do Estado do Ama
zonas, isenção do Imposto de Serviços na
área em que estiver instalada a Zona Franca.

Art. 50. Este decreto-lei entrará em vi
gor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em 'contrário.

Brasília, 28 de fevereiro de 1967; 146° da
Independência e 79' da República. - H.
CASTELLO BRANCO - João Gonçalves de
Souza - Octávio Bulhões - Roberto de OIi·
veira Campos.

SINOPSE

PROJETO DE LEI N' 105, DE 1990
Complementar

(N' 241-B, de 1990, na Câmara dos Depu
tados)

Dispõe sobre a composição do Conse
lho de Administração da Superintendên
cia da Zona Franca de Manaus (SUFRA
MA).

Apresentado pelo Poder Executivo.
Lido no expediente da sessão de 6-12-90

e publicado no DCN (Seção lI) de 7-12-90.
Despachado à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, onde poderá receber
emendas pelo prazo de 5 (cinco) dias, após
publicação e distribuição em avulsos.

Em 6-3-91, é proferido nesta oportunidade
parecer da CCJ, relatado pelo Senador Oda-

cir Soares; favorável ao projeto e às emendas.
A seguir é lido e aprovado o Requerimento
n" 37191, subscrito pelo Senador Coutinho
Jorge, de adiamento da discussão para o pró
ximo dia 7.

Em 7-3-91. anunciada a matéria são lidas
as Emendas n'" 3 e 4 de Plenário. de autoria
do Senador Amazonino Mendes. Discussão
encerrada, do projeto e das emendas. À CCJ,
para se pronunciar sobre as emendas de Ple
nário, devendo à matéria retornar a Ordem
do Dia da sessão ordinária subseqüente.

Em 13-3-91, anunciada a matéria é profe
rido pelo relator designado, Senador Odacir
Soares, parecer da CCJ concluindo pelo aca
tamento das Emendas nO' 1 e 2 e da Emenda
n° 4 de Plenário; e pela rejeição da Emenda
n" 3 de Plenário, na forma de substitutivo
que apresenta. Passando-se à votação é apro
vado o substitutivo. ficando prejudicado o
projeto e as emendas a ele oferecidas. À Co
missão Diretora a fim de redigir o vencido
para o turno suplementar. É lido o Parecer
n° 13/91, da CDIR. relatado pelo Senador
Dirceu Carneiro, oferecendo a redação do
vencido. Aprovada a redação do vencido,
sem debates.

À Câmara dos Deputados com o Ofícío
SM-N" 360, de 20-3-91.
SMIN o 360 Em 20 de março de 1991.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que o Senado Federal, procedendo co
mo Câmara revisora ao estudo do Projeto
de Lei n" 105, de 1990 - Complementar (n°
241-B, de 1990, na Câmara dos Deputados),
que "dispõe sobre a composição do Conselho
de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA)", re
solveu oferecer-lhe substitutivo, que ora en
caminho a Vossa Excelência, para apreciação
dessa Casa.

Em anexo, restituo a Vossa Excelência um
dos autógrafos do projeto or}ginário.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de estima e consi
deração. - Senador Dirceu Carneiro, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI N' 80·A; DE 1991
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 74/91

Institui isenção do IPI e depreciação
acelerada para máquinas, equipamentos
e dá outras providências. Pendente de pa
receres das Comissões de Constituição e
Justiça e de Redação; de Economia, In
dústria e Comércio; e de Finanças e Tri·
butação.

(Projeto de Lei n" 80, de 1991, emen
dado em Plenário).

O Congressb Nacional decreta:
Art. l' É instituída isenção do Imposto

sobre Produtos Industrializados aos equipa~

mentos, máquinas, aparelhos e instrumentos
novos, importados ou de fabricação nacional,
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e respectivos acessórios, sobressalentes e fer
ramentas.

§ l' O Po~er Executivo relacionará, por
decreto; os bens que farão jus ao benefício
de que trata este artigo.

§ 29 São asseguradas a manutenção e a
utilização do crédito do Imposto sobre Produ
tos Industrializ~dos rela~~v? a matérias-pri
mas, produtos mtermedlanos e material de
embalagem, empregados na industrialização
dos bens de que trata este artigo.

Art. 2' Fica instituída a depreciação ace
lerada, calculada pela aplicação de taxa de
depreciação. usualmente admitida, multipli
cada por dOIS, sem prejuízo da depreciação
normal. das máquinas, equipamentos, apare
lhos e mstrumentos novos utilizados no pro
cesso de produção, para efeito de apuração
de Imposto de Renda.

Parágrafo ú,nico. !" depreciação de que
trata este artigo sera aplIcada automatica
mente sobre bens relacionados em ato do Mi
nistro da Economia, Fazenda e Planejamen
to, incorporados ao ativo fixo da adquirente
até 31 de dezembro de 1992.

Art. 3' Os incentivos fiscais instituídos
por esta lei não poderão ser usufruídos cumu
lativamente com outros da mesma natureza
salvo quando expressamente autorizados e~
lei.

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

Art. 5' Revogam-se o art. 17 do Decre
to-Lei n° 2.433, de 19 de maio de 1988 com
a redação dada pelo art. I' do Decret~-Lei
n' 2.451 29 de julho de 1988.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELO AUTOR

DECRETO-LEI n° 2.433, DE 19 DE
MAIO DE 1988

Dispõe sobre os instrumentos financei·
ros relativos à política industrial, seus ob·
jetivos, revoga incentivos fiscais e dá ou
tras providências.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 17. Fica isentos do Imposto sobre
Produtos Industrializados os equipamentos,
máquinas, aparelhos, instrumentos e seus
respectivos acessórios, sobressalentes e ferra
mentas, importados ou de fabricação nacio
nal quando:

I - adquiridos por empresas industriais
para integrar o seu ativo imobilizado e desti
nados à instalação, ampliação ou moderni
zação de estabelecimento industrial;
. 11 - destinados a execuções de serviços bá

SICOS, desde que atendidos os requisitos pre
vistos no art. 18.

III - destinados à execução de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico industrial.

Parágrafo único. São asseguradas a ma
nutenção e a utilização dos créditos relativos
a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem efetivamente em
pregados na industrialização dos bens referi
dos neste artigo.

DECRETO-LEI N' 2.451, DE 29 DE
JULHO DE 1988.

Altera o Decreto-Lei n' 2.433, de 19
de maio de 1988.

O Presidente da República, no uso da atri
buição que lhe confere o art. 55, item 11,
da Constituição decreta:

Art. l° O Decreto-Lei n' 2.433, de 19 de
maio de 1988, passa a vigorar com as seguin
tes alterações:

"Art. 17. Ficam isentos do Imposto
sobre Produtos Industrializados os equi
pamentos, máquinas, aparelhos e instru
~entos importados ou de fabricação na
cIOnal, bem como os acessórios, sobres
salentes e ferramentas que acompanhem
esses bens, quando."

I - adquirIdos por empresas indus
triais para integrar o seu ativo imobilizado
destinado ao emprego no processo produtivo
em estabelecimento industrial;

11 - adquiridos por empresas jornalísticas
e editoras, para integrar o seu ativo imobili
zado, destinado a impressão de jornais, pe
riódicos e livros;

III - adquiridos por órgãos ou entidades
da administração pública, direta e indireta,
ou concessionárias de serviços públicos, des
tinados à:

a)execução de projetos de infra-estrutura
na área de transporte, saneamento e teleco
municações;

b)execução de projetos de geração, trans
mição e distribuição de energia elétrica, cons
tantes do Plano Nacional de Energia Elétrica;

c) proporção, extração, refino e transpor
te, através de dutos de petróleo bruto, gás
natural e derivados;

d)pesquisa, lavra e beneficiamento de mi
nérios nucleares;

IV - adquiridas por empresa de minera
ção e destinados a emprego na pesquisa, lavra
e beneficiamento de minerais;

V - destinados à pesquisa e desenvolvi
mento tecnológico industrial.

§ l' São assegurados a manutenção e a
utilização dos créditos relativos a matérias
primas, produtos intermediários e material
de embalagem, efetivamente empregados na
industrialização dos bens referidos neste ar
tigo.

§ 2' Ficam isentos do Imposto sobre Produ
tos Industnalizados embarcações, exceto as
recreativas, e as esportivas, asseguradas a
manutenção e a utilização dos créditos relati
vos a matérias-primas e a produtos interme
diários efetivamente empregados em sua in
dustrialização.

MENSAGEM N° 74 DE 1991
DO PODER EXECUTIVO'

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Nos termos do parágrafo I' do artigo 64
da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à elevada deliberação de Vossas
Exc~lências ac.ompanhado de Exposição de
MotiVOS da Mmistra da Economia, Fazenda

e PI.an~~ame~to, o anexo projeto de lei que
InstitUI Isençao do IPI e depreciação acele
rada para máquinas, equipamentos e dá ou
tras providências".

Brasília, 27 de fevereiro de 1991. - Fer
nando Collor

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 60, DE
22 DE FEVEREIRO DE 1991. DA SE
NHORA MINISTRA DE ESTADO DA
ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJA
MENTO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública

O investimento público e privado estive
ram constrangidos durante a década em fun
ção do desequilíbrio macroeconomico, da de
terioração das finanças e das incertezas gerais
do País, setotriais e ao nível de cada empreen
dimento.

2. Do ponto de vista do investimento pri
vado nacional, os maiores problemas que se
colocavam, neste período, foram o custo e
as condições de financiamento, bem como
a carga tributária incidente na aquisição de
máquinas e equipamentos, e nos insumos em
pregados na indústrialização dos bens de ca
pital. Essa situação tornou o custo do investi
mento no País cerca de três vezes mais caro
que o padrão mundial.

3. Para que a economia brasileira se inte
gre competitivamente no mercado mundial
e 'para que as modernas estruturas de produ
çao ~ c?nsumo ~e ~stendam a todo espaço
economlco do PaiS, e necessário que o parque
produtivo nacional se reestruture e se' tome
ca~az .de pro~uzir. bens e serviços com pa
droes JJ1ternaClOnalS e preço de qualidade.

4. A elevação dos padrões de qualidade
e produtividade das empresas, a busca cres
cente. de ca~acitação tecnológica e a disputa
pela movaçao e por uma participação maior
no mercado mundial são os vetores do cresci
mento nesta nova etapa.

5. Desta forma, objetivando estimular e
viabilizar economicamente a modernização
do parque industrial, tenho a honra de sub
meter, à elevada consideração de Vossa Ex
celência: o a~exo projeto de lei, que dispõe
sobre a Isençao e a manutenção do Imposto .
sobre Produtos Industrializados - IPI, e de
preciação acelerada na aquisição de bens de
capital.

AP:ov~ito o ensejo para reitegrar a Vossa
Excelencla meus protestos de mais profundo
respeito. - Zélia Cardoso de Mello, Ministra
da Economia, Fazenda e Planejamento .

Aviso n' 125 - ALlSG.
A Sua Excelênciao Senhor
Deputadolnocêncio Oliveira
DD.Primeiro Secretário da Càmara dos DE
putados
Brasília - DF

Em 28 de fevereiro de 1991
Excelentíssimo Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secre

taria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de
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Exposição de Motivos da Senhora Ministra
de Estado da Economia, Fazenda e Planeja
mento, relativa a projeto de lei que, Institui
isenção do IPI e depreciação acelerada panr
máquinas, equipamentos e dá outras provi
dências.

Aproveito a oportunidade para renovar
a Vossa Excelência protestos de elevada esti
ma e consideração. - Marcos Coimbra, Se
cretário-Geral da Presidência da República.

EMENDAS OFERECIDAS EM
PLENÁRIO

N'1
O artigo 2' do projeto passa a ter a seguinte

redação, ficando suprimido o seu parágrafo
único.

Art. 2' Fica instituída a depreciação ace
lerada, calculada pela aplicação da taxa de
depreciação usualmente admitida, multipli
cada por dois, sem prejuízo da depreciação
normal das máquinas, equipamentos, apare
lhos e instrumentos novos, incorporados ao
ativo fixo aa adquirente até 31 de dezembro
de 1992 e utilizados no processo de produção,
para efeito de apuração do imposto de renda.

Justificação

A economia moderna está sustentada na
vitalidade de seus setores industriais e de ser
viços, cuja eficiência produtividade e compe
titividade dependem sem dúvida da qualida
de-modernidade - quantidade - economia
de escala - de seus investimentos especial
mente das suas máquinas e equipamentos.

O setor de máquinas e equipamentos brasi
leiro, representando 4% do PIE - Produto
Interno Bruto, e cerca de 350 mil empregos,
tem importância estratégica para desenvol
vimento nacional, dadas as características de
independência, autonomia e autodetermina
ção que possibilita a Nação, a sua capacidade
multiplicadora de empregos gerados e de pro
dução tributavel é impar; é de fato "a indús
tria que faz indústrias".

O benefício da isenção, justamente porque
objetiva favorecer os investimetnos produ
tivos, propiciando a instalação, ampliação e
modernização das empresas industriais agrí
colas e extrativas, deve ser o mais abrangente
possível. Deve, assim, alcançar indistinta
mente, o universo dos bens de capital, com
preendendo máquinas, equipamentos, apare
lhos e instrumentos novos, importados ou de
fabricação nacional, e respectivos acessórios,
sobressalentes e ferramentas, conforme espe
cificados no caput do art. 10.

Essa abrangência, o próprio legislador já
lhe deve dar, não deixando, através do pará
grafo I' cuja supressão e substituição estamos
propondo, que a isenção objetivada fique a
critério exclusivo do Poder Executivo, que,
levado por objetivo voltados, sobretudo para

a arrecadação tributária, poderá, através da
relação prevista no parágrafo, restringir a
aplicação e assim, o alcance do benefício isen
cional. Por fim, há o justo receio de que,
quando da feitura da relação dos bens, se
venha proceder de forma cartorial, buscando
favorecer este ou aquele setor, desvirtuando,
desta maneira a intenção do legislador e frus
trando os objetivos por ele pretendidos.

Estas razões militam no sentido de não se
deixar ao critério do Poder Executivo a defi
nição dos bens a serem beneficiados pela de
preciação acelerada, para efeito do Imposto
de Renda. Daí a supressão, que ora propo
mos também do parágrafo único do art. 2',
mantida apenas a condição prevista no seu
final, mediante, contudo, sua inclusão no ca·
put" do art., conforme a nova redação pro
posta.

Sala das Sessões, 14 de março de 1991.
- José Maria Eymael, Deputado Federal

N'2
Suprima-se o § l' do Art. I' do PL.

Justificação

A economia moderna está sustentada na
vitalidade de seus setores industriais e de ser
viços, cuja eficiência produtiva e competi
tividade dependem sem dúvida qualidade
modernidade-quantidade-economia de esca
la - de seus investimentos especialmente das
suas máquinas e equipamentos.

O setor de máquinas e equipamentos brasi
leiro, representando 4% do PIE - Produto
Interno Bruto, e cerca de 350 mil empregos,
tem importância estratégica para o desenvol
vimento nacional, dadas as características de
independência, autonomia e autodetermina
ção que possibilita a Nação, a sua capacidade
multiplicadora de empregos gerados e de pro
dução tributável é impar; é de fato "a indús
.tria que faz indústrias".

O benefício da isenção, justamente porque
objetivos favorecer os investimentos produ
tivos propiciando a instalação, ampliação e
modernização das empresas industriais agrí
colas e extrativas, deve ser o mais abrangente
possível. Deve, assim, alcançar indistinta
mente, o universo dos bens de capital, com
preendendo máquinas, equipamentos, apare
lhos e instrumentos novos, importados ou de
fabricação nacional, e respectivos acessórios,
sobressalentes e ferramentas, conforme espe
cificados no caput do art. 1'.

Essa abrangência, o próprio legislador já
lhe deve dar, não deixando, através do pará
grafo l' cuja supressão e substi~uição estamos
propondo, que a isenção objetivada fique a
critério exclusivo do Poder Executivo que,
levado por objetivos voltados, sobretudo pa
ra a arrecadação tributária, poderá, através
da relação prevista no parágrafo, restringir
a aplicação e assim, o alcance do benefício

isencional. Por fim, há o justo receio de que,
quando da feitura da relação dos bens, se
venha a proceder de forma cartorial, buscan
do favorecer este ou aquele setor, desvirtuan
do, desta maneira a intenção do legislador
e frustrando os objetivos por ele pretendidos.

Sala das Sessões, 13 de março de 1991.
- Deputado Luiz Henrique.

N'3
Dê-se nova redação ao § 1" do art. 1'.
§ 1° Os bens que farão jus ao benefício

de que trata este artigo são elencados na rela
ção anexa a esta Lei.

Justificação

A economia moderna está sustentada na
vitalidade de seus setores industriais e de ser
viços, cuja eficiência produtiva e competi
tividade dependem sem dúvida da qualidade
modernidade-quantidade-economia de esca
la - de seus investimentos especialmente das
suas máquinas e equipamentos.

O setor de máquinas e equipamentos brasi
leiro, representando 4% do PIE - Produto
Interno Bruto, e cerca de 350 mil empregos,
tem importância estratégica para o desenvol
vimento nacional, dadas as características de
independência, autonomia e autodetermina
ção que possibilita a Nação, a sua capacidade
multiplicadora de empregos gerados e de pro
dução tributável é impar; é de fato "a indús
tria que faz indústrias".

O benefício da isenção, justamente porque
objetiva favorecer os investimentos produ
tivos, propiciando a instalação, ampliação e
modernização das empresas industriais agrí
colas e extrativas, deve ser o mais abrangente
possível. Deve, assim, 'alcançar indistinta
mente, o universo dos bens de capital, com
preendendü-máquinas, equipamentos, apare
lhos e instrumentos novos, importados ou de
fabricação nacional, e respectivos acessórios,
sobressalentes e ferramentas, conforme espe
cificados no caput do art. 1'.

Essa abrangência, o próprio legislador já
lhe deve dar, não deixando, através do § 1°
cuja supressão e substituição estamos pro
pondo, que a insenção objetivada fique a cri
tério exclusivo do Poder Executivo, que, le
vado por objetivos voltados, sobretudo para
a arrecadação tributária, poderá, através da
relação prevista no parágrafo, restringir a
aplicação e assim, o alcance do benefício isen
cional. Por fim, há o justo receio de que,
quando da feitura da relação dos bens, se
venha a proceder de forma cartorial, buscan
do favorecer este ou aquele setor, desvirtuan
do, desta maneira a intenção do legislador
e frustrando os objetivos pur ele pretendidos.

Sala das Sessões, 13 de março de 1991.
- Deputado Luiz Henrique.
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Acrescente-se o art. 4", renumerando-se os
demais artigos do projeto de lei:

"Art. 4" As pessoas físicas ou jurídi
cas, que possuem saldos em cruzados no
vos, retidos no Banco Central do Brasil,
poderão a partir da vigência desta lei,
utilizar esses recursos para pagamentos
à União, de débitos de qualquer natu
reza, vencidos até 15 de março de 1990."

Justiticação

A modificação visa criar meios de maior
ingresso de recursos no Tesouro, e favorece
a.~menda o combate ao déficit público e pro
piCia um grande alívio para o contribuinte,
estimulando e viabilizando suas atividades
econômicas'.

Pretende o Executivo, com o projeto em
tramitação, estimar e viabilizar economica
mente a modernização do parque industrial
brasileiro. Para isso' propõe a isenção de im
postos e outros incentivos,fiscais. Ocorre, que
muitos contribuintes, com impostos vencidos
a pagar, que se agravam a cada instante com
multas e outros encargos, sofrem a iniquidade
do bloqueio e da retenção de seu dinheiro,
em cruzados novos, junto ao Banco Central
do Brasil, sem meios de poder quitar seus
débitos junto ao poder público.

A liberação de cruzados.novos para paga
mento de tributos e outros encargos, vencidos
antes do Plano Collor de Mello, à União eli
minaria iniquidade de que é vítima o contri
buinte, sem provocar aumento de liquidez
e sem contribuir para a aceleração inflacio
nária.

Sala das Sessões, 11 de março de 1991.
---, Dep. Nilson Gibson (PMDB - PE)

N'S

Inclua-se, após o § 1; do art. l' do projeto
o § 2' renumerando-se o seguinte:

"§ 2° Dos bens rela~ionados pelo
Poder Executivo, por decreto, deverá
constar obrigatoriamente a máquina de
costura de uso dO.(Iléstico, código
8452.10 0000 da Tabl;1la, que fará jus ao
benefício estabelecido na forma deste ár
tigo.

Justificação'

Em todos os quadrantes do País, milhares
de mães-de-família desenvolvem uma ativi
dade que, ao longo dos anos, se tornou uma
fonte de subsistência para inúmeras famílias,
quando não, uma complementação de renda
tão indispensável ao orçamento doméstico.
Referimo-nos às atividades da costureira, que
em suas longas Jornadas de trabalho contribui
pa~a o sustento de si e de seus familiares,
mUltas vezes em condições desfavoráveis e
penosas.

Para o exercício desta tarefa, torna-se impres
cindível o uso da máquina de costura, cuja depre
ciação pode ser considerada acelerada, em decor-

rência dos efeitos do próprio uso. De tal forma,
com o decorrer de alguns anos toma-se neces
sário à costureira reunir suas parcas mealhas a
fim.de adquirir uma nova máquina, talvez mais
efiCiente e mais moderna para a continuidade
de sua relutada faina.

A medida fiscal que ora intentamos adotar
visa a beneficiar não somente as profissionais
do setor, mas também todos os seus depen
dentes familiares, que na grande maioria dos
casos sobrevivem exclusivamente dessa fonte
de rendimentos.

Sala das Sessões, 12 de março de 1991.
- Deputado Edson Silva.

N'6

EMENDA DE PLENÁRIO N"

Acrescente-se. numerado como 2', o
seguinte parágarfo ao art. I", renume
rando-se. como 3'. o § 2' do Projeto:

§ 2°A isenção instituída no caput deste
artigo estende-se aos bens nele previstos.
quando adquiridos por órgãos ou entidades
da administração direta dos municípios, des
tinados à execução de projeto de infra-es
trutura na área de transporte, saneamento
e telecomunicações.

Justificação

Assim como é necessária a modernização
do parque industrial .referida na Exposição
de Motivos do Projeto. a renovação e amplia
ção do maquinário das prefeituras é premente
na maioria dos municípios brasileiros. para
viabilizar a execução de projetos de infra-es
trutura nas áreas de transporte. saneamento
e telecomunicações, principalmente na zona
rural.

É inegável, também. que o custo e as condi
ções de financiamento. bem como a carga
tributária incidente na aquisição de máqui
nas, e equipamentos inibem sua aquisição por
parte dos municípios. dificultando a execução
das obras e a prestação dos serviços públicos
a seu cargo.

O manejo integrado de águas e solos no
combate à erosão, por exemplo, indispen
sável ao adequado aproveitamento de exten
sas áreas agricultáveis, exige a constante utili
zação de máquinas e equipamentos.

É inaceitável, portanto, que referidos
bens. quando adquiridos pelos municípios
possam ser excluídos da isenção instituída pe
lo Projeto de lei n' 80, de 1991, do Poder
Executivo, que evoca para si o relacionamen
to. por decreto, dos bens que farão jus ao
benefício. sem nada dizer quanto aos respec
tivos adquirentes ou destinação.

Com essas razões. esperamos contar com
a aprovação da presente Emenda.

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

PROJETOS APRESENTADOS

PROJETO DE LEI N' 232, DE 1991
(Da SI'" Benedita da Silva)

Acrescenta dispositivo ao art. 3' da Lei
n' 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para
estender o seguro·desemprego ao empre·
gado doméstico.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O art. 3" da Lei n° 7.998, de 11

janeiro de 1990. passa a vigorar acrescido
de parágrafo único. com a seguinte redação:

"Art. 3" .
Parágrafo único. O direito à percep

ção do benefício a que alude este artigo
é extensivo ao empregado doméstico."

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

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

Justificação

Com a nova redação dada ao art. 3' da
Lei n? 7.998, de 11 de janeiro de 1990, preten
demos estender ao empregado doméstico os
benefícios do seguro-desemprego.

Na verdade, esse profissional vive a mesma
situação de qualquer trabalhador desempre
gado em nosso país: a da ausência de recursos
para. provimento seu e de seus familiares.

Sem dúvida, é uma injustiça e discrimi
nação excluí-los dessa prestação. eis que, co
mo os trabalhadtJres em geral, são também
contribuintes da Previdência Social. À evi
dência. a exclusão caracteriza mais uma for
ma de marginalizar esse segmento social.

O parágrafo único do art. 7' da nossa Carta
Política não concede seguro-desemprego ao
doméstiç:o. Nem por isso, deve ser levantada
a inconstitucionalidade da medida projetada,
pois tanto o direito à identificação profissio
nal e o relativo às férias remuneradas do do
méstico foram concedidos por lei ordinária.

Dispensável, a nosso ver, a indicação da
fonte de custeio, porquanto; independente
mente de o benefício ser assegurado a todos
os trabalhadores, o art. 7' da Lei n' 8.019,
de 11 de abril de 1990, também prevê hipó
teses de repasses de recursos em caso de insu
ficiência do programa.

Ao superior julgamento dos eminentes
membros do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 6 de março de 1991. 
Deputada Benedita da Silva.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA Co..0RDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
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CAPÍTULO U
Dos Direitos Sociais

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

Parágrafo único. São assegurados à catego
ria dos trabalhadores domésticos os direitos
previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVU,
XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a sua
integração à Previdência Social.

LEI No 7.998, DE 11 DE
JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do Seguro-Desem
prego, o abono salarial, institui o Fundo
de Amparo ao Trabalhador - FAT, e
dá outras providências.

Art. 3' Terá direito à percepção do segu
ro-desemprego o trabalhador dispensado sem
justa causa que comprove:

I - ter recebido salários de pessoa jurídica
ou pessoa física a ela equiparada, relativos
a cada um dos 6 (seis) meses imediatamente
anteriores à data da dispensa;

U - ter sido empregado de pessoa jurídica
ou pessoa física a ela equiparada ou ter exer
cido atividade legalmente reconhecida como
autônoma, durante pelo menos 15 (quinze)
meses nos últimos 24 (vinte e quatro) meses;

lU - não estar em gozo de qualquer bene
fício previdenciário de prestação'continuada,
previsto no Regulamento dos Benefícios dá
Previdência Social, excetuando o auxIlio-a
cidente e o auxIlio suplementar previstos "na
Lei n' 6.367, de 19 de outubro de 1976, bem
como o abono de permanência em serviço
previsto na Lei n° 5.890, de 8 de junho de
1973;

IV - não estar em gozo de auxIlio-desem
prego; e

V - não possuirrenda própria de qualquer
natureza suficiente à sua manutenção e de
sua famIlia.

LEI N' 8.019, DE 11 DE
ABRIL DE 1990

Altera a legislação do Fu.ndo de Ampa.
ro ao Trabalhador - FAT, e dá outras
providências.

Art. 7' Em caso de insuficiência de re
cursos para o Programa de Seguro-Desem-

prego e o pagamento do abono salarial, de
corrente do efetivo aumento destas despesas,
serão recolhidas ao FAT, pelo BNDES, a
cada exercício, nas seguintes parcelas dos sal
dos de recursos repassados para financiamen
to de programa de desenvolvimento econô
mico:

I - no primeiro e segundo exercícios, até
20%

U - do terceiro ao quinto exercícios, até
10%

lU -a partir do sexto exercício, até 5%.
§ 10 Os percentuais referidos nos incisos

do caput deste artigo incidirão sobre o saldo
ao final do exercício anterior, assegurada a
correção monetária até a data do recolhimen
to

§ 2' Caberá ao Codefat, definir as condi
ções e os prazos de recolhimento de que trata
'0 caput deste artigo.

PROJETO DE ,LEI N? 237, DE 1991
(Do Sr. Max Rosenmann)

Estabelece as normas para o exercício
do planejamento familiar e determina ou
tras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n°
211T91.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A todos é garantida absoluta li

berdade para estabelecer planejamento fami
liar, fundado na paternidade responsável e
lia livre deliberação do casal.
· Art. 2' Cumprirá ao Estado, l!1ediante

patrocínio e atuação do Serviço Unico de
Saúde (SUS), o estabelecimento das condi
ções que permitam'o adequado planejamento
familiar, observadas as seguintes normas:

I - provimento de recursos educacionais,
técnicos e científicos que assegurem o livre
exercício do planejamento familiar;

· U.- fornecimento de orientação e infor
mações médicas pertinentes; ,
· lU - prestação de assistência médica na

execução de laqueadura e vasectomia;
IV - assistência integral, normatizada pe

lo ministério da saúde, à saúde da mulher
nos aspectos de planejamento familiar e re
produção humana;

V - informação à população dos aspectos
médicos, psicólogos e sociais relativos aos
métodos e técnicas de planejamento familiar
e reprodução humana;

VI - todos os métodos e técnicas neces
sáÍ'ias à concepção e contracepção, sob assis
tência especializada.

§ 1" A execução de programa de planeja
mento familiar e de pesquisa sobre a repro
dução humana é vedada às entidades privadas
nacionais, estrangeiras opu internacionais.

§ 2' Cabe aos órgãos competentes a presta
ção de assistência jurídica relativa aos trâmi
tes legais da adoção.

Art. 3' Em qualquer de sus formas, a prá
tica de contracepção subordina-se à indicação
médica, com assistência psicológica ao pa
ciente e ao casal, além de esclarecimento so-

bre os resultados que proporciona e os riscos
que acarreta.

Art. 4' A Laqueadura e a Vasectomia., me
diante patrocínio e atuação do Sistema Unico
de Saúde (SUS), são asseguradas;

I - quando a gravides representa risco de
vida ou sáude e quando, em mais de um caso,
tenha produzido portadores de defeitos gené
ticos ou congênitos que escapem ao controle
da medicina;

U -quando a pessoa, casada ou não, assim
o decida, desde que tenha atingido a maiori
dade civil;

Parágrafo único. A Laqueadura e Vasec
tomia dos abosolutamente incapazes só pode
rá ser realizada imediatamente autorização
judicial.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação
A esterilização, totalmente imprópria, pois

irreversível, campeia no País, atingindo mu
lheres na faixa fértil de 18 a 20 anos. Ela
normalmente vem sob disfarce e sem consen
timento real, chegando a atingir 71,3% em
Goiás, 65% no Rio Grande do Norte e 62%
no Piauí, das mulheres que buscavam um mé
todo contraceptivo.

Cumpre, de maneira igualitária, garantir
o acesso de todos ao planejamento familiar,
cujos sinônimos são respeito à dignidade da
pessoa humana e exercício da-paternidade
responsável.

O morticínio e a violência, dirigidos contra
os pobres, devem ser de plano combatidos,
atinjam eles a homens ou a mulheres. Daí
a imperiosa necessidade de custeio e atuação
do Sistema Único de Saúde (SUS), para que,
como agente de Justiça Social, o Estado pos
sibilite a todos que o,desejarem, ricos ou po
bres, o acesso disciplinado, entre outros as
pectos, à vaseétoinia e a laqueadura, ambas
reversíveis.

O aborto e a esterilização cairão, com a
gTatuidade de vasectomia e da laqueadura,
permitindo, através da Previdência Social, à
população carente decidir com segurança o
tamanho da famIlia que deseja ter. Se houver
a opçãp do casal pela prática contraceptiva,
Íl. intervenção cirúrgica reversível poderá ser
feita pelo homem ou pela mulher. Além dis
so, com o desenvolvimento de fecundaçãoin
vitro, tais processos não serão obstáculo in
'transponível a uma ulterior decisão de pro
criar.

. O projeto de lei que tenho a honra de sub
meter à apreciação de meus pares, mercê de
Beus, defende a vida. É contra a violência.
Considera que todo casal tem' o direito de
determinar quantos filhos a sua 'consciência
recomenda ter, dentro de sua determinação
de lhes dar o melhor, em termos de bem
estar, educação e perspectivas de vida. É fa
vorável, portanto, à vida, liberdade para to
dos.

Sala das Sessões, 6 de março de 1991.
-Max Rosenmann,Deputado Federal. '
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PROJETO DE LEI N' 239, DE 1991
(Do Sr. Tadashi Kuriki)

Institui o salário mínimo do menor.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 3.942.

de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Nenhum menor em atividade re

gular em empresa pública, ou privada, pode
rá receber, mensalmente, quantia inferior a
50% do salário mínimo vigente no País.

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

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

Justificação

O menor, como força de trabalho, ainda
que no aprendizado, representa considerável
parcela da massa operária do País que não
pode ficar à margem do processo de desenvol
vimento nacional. Proibir o seu engajamento
em atividade regular remunera representada,
por assim dizer, o encaminhamento à margi
nalidade e à delinqüência. São incontáveis
os casos de grandes vultos históricos que se
iniciaram na faina diária desde a mais tenra
idade.

Entretanto, o legislador, preocupado com
o justo zelo que se deve dispensar ao menor,
impede o exercício de qualquer atividade an
tes dos 14 anos. E estabelece os casos em
que isto possa acontecer, na fase compreen
dida entre 14 e 18 anos, o. que não deixa
de ser um exagero. Além disso, a competi
tividade entre o trabalho do menor e o do
adulto gera discriminação odiosa, porque,
nenhum empregador aceita nos quadrq~ de
sua empresa alguém que não produza os mes
mos resultados, desempenhando as mesmas
tarefas. Vale lembrar que, na Espanha, como
no Japão, a criança começa a fazer alguma
coisa logo nos primeiros anos de vida.

E os resultados são sempre compensado
res.

Por isso, tomamos a iniciativa de formular
o presente projeto de lei, pelo seu elevado
espírito de justiça social.

Sala das Sessões, 6 de março de 1991. 
Deputado Tadashi Kuriki.

PROJETO DE LEI N' 246, DE 1991
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Veda, em todo o território nacional,
a exclusividade de transmissões esporti·
vas por emissoras de rádio e televisão:

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É vedada, em todo o território

nacional, às emissoras de rádio e televisão,
a exclusividade nas transmissões de eventos
esportivos de qualquer natureza.

Art. 2' Os contratos firmados visando à
transmissão de eventos esportivos e que, por
qualquer razão, não venham a ser utilizados
com a efetiva transmissão, serão cedidos a
outra emissora que se disponha a indenizar,

com quantia igual à do valor do contrato fir
mado pela emissora detentora do direito de
transmissão com as entidades realizadoras do
evento.

§ l' A cessão do direito de transmissão
poderá ser efetuada a uma ou mais emissoras.

§ 2' O valor da indenização de que trata
este artigo, mesmo no caso de cessão a mais
de uma emissora, nunca ultrapassará o do
original do contrato previsto para aquele
evento ou ntl falta de valor específico será
calculado na proposição exata que a ele cabe
ria tendo-se por base o montante do contrato.

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

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

Justificação

É de interesse do público telespectador
esportivo acompanhar pela TV a realização
de partidas de futebol em que o clube que
representa sua região ou aquele de que é tor
cedor esteja disputando o jogo daquele dia.

No entanto, já está se tornando hábito ver
se esse público privado de acompanhar esses
eventos esportivos, vez que, quer no futebol,
quer no basquetebol, vólei e outros esportes,
as emissoras de televisão se aperfeiçoaram
no sistema de competição pela exclusividade
na transmissão do acontecimento esportivo,
não pelo quê de importante haverá em si,
mas sobretudo visando à impossibilidade de
que suas congêneres lhes tirem a liderança
de audiência naquele horário.

Fica, então, o telespectador entregue à ca
prichosa programação das emissoras que de
têm a exclusividade das transmissões contra
tadas de antemão, sem alternativa de esco
lher outro canal que pudesse estar transmi
tindo esses jogos.

O que pretendemos com esta proposição
é propiciar às emissoras de radiodifusão e
de TV, o direito de levar até seu público
o programa que ele deseja assistir, sem que
o fato cause quaisquer prejuízos nem àqueles
que detêm o direito de transmissão nem aos
clubes ou entidades envolvidos no evento.

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. 
Deputado Inocêncio Oliveira.

PROJETO DE LEI N' 247, DE'I991

(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Dispõe sobre a criação da Faculdade
de Agronomia de Serra Talhada, no Esta
do de Pernambuco.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Educação,
Cultura e Desporto - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica Q Poder Executivo autori

zado a criar a Faculdade de Agronomia de
Serra Talhada, no Estado de Pernambuco.

Parágrafo único. A faculdade será subor
dinada à Universidade Rural de Pernambu
co, do Ministério da Educação e Cultura, de
conformidade com a legislação em vigor.

Art. 2" A faculdade será instalada no
Centro de Pesquisa do Semi-Árido, perten-

cente à Universidade Federal Rural de Per
nambuco.

Art. 3' A instalação da Faculdade de
Agronomia de Serra Talhada e o seu funcio
namento dar-se-ão a partir do momento em
que houver dotação orçamentária própria o
suficiente.

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

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

Justificação

A criação da faculdade em qualquer parte
é uma medida que se justifica, principalmente
num país-continente como o nosso, em que
há déficit de estabelecimentos de ensino.

No entanto, as escolas de nível superior
devem ser criadas e instaladadas em locali
dades onde se verifiquem grandes necessi
dades, devendo ser levado em consideração
o preenchimento de determinados requisitos.
Assim, não se deve criar uma faculdade onde
não existam condições para o seu funciona
mento, como, por exemplo, infra-estrutura
setorial' e população escolar capaz de preen
cher as vagas.

Tal problema, evidentemente, não aconte
cerá com a faculdade que se pretende criar
e instalar, pois Serra Talhada, no estado de
Pernambuco, é uma das mais importantes ci
dades do nosso Estado, sendo a quarta em
extensão territorial e a segunda em alfabeti
zação e se inclui entre as dez primeiras em
todos os setores que se analise. ,

A economia de toda a região baseia-se,
quase que exclusivamente, na agricultura e
na pecuária, sobretudo.na primeira. sendo
o milho, o feijão, o algodão e a mamona
os principais produtos agrícolas.

Porém, a cultura desses produtos se realiza
na base de métodos tradicionalistas, apesar
do esforço do Governo, através da Ematerl
PE, que substituiu a Ancar/PE. já que fa\.ta
à região e ao País de um modo geral a orien
tação técnico-científica oriunda de cursos es
pecializados.

·Além do mais, existe toda a infra-estrutura
da Estação Experimental do IPA de Serra
Talhada, uma das mais importantes no setor
de pesquisa agropecuária do estado, para es
tudos práticos.

Submeto, pois, o projeto, à apreciação dos
nobres pares, esperando o apoio necessário
à sua aprovação.

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. 
Deputado Inocêncio Olive!ra.

PROJETO DE LEI N' 248, DE 1991
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Veda às instituições financeiras a exi
gência do aval nos contratos de emprés
timos contraídos por pessoas físicas e de·
termina outras providências.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É vedado às instituições financei
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ras exigir aval nos contratos de empréstimos
contraídos por pessoas físicas.

Art. 2' Os empréstimos de que trata o
artigo anterior serão garantidos pelos bens
patrimoniais do tomador, na forma que se
dispuser em regulamento.

Art. 3' O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.

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

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

Justificaçãõ

O aval é a garantia dada por terceiro, estra
nho ao título, mas a ele vinculado solidaria
mente. É a solidariedade passiva, através da
qúal esse terceiro, o avalista, por um ato de
favor, garante a obrigação contraída por ou-
trem. .

Se, por um lado, este instituto favorece
o comércio jurídico, pela segurança que pro
porciona na defesa do crédito, por outro, não
raro, representa uma preocupação aos que
o concedem. Preocupação porque, a partir
do instante em que a dívida se encontra ven
cida e não paga, o avalista vê-se forçado a
solda-la, nunca sem grande prejuízo seu e
de sua família.

De tal maneira o aval se desfigurou que,
hoje, quem o pede se constrange e quem o
dá só se tranqüiliza quando sabe que o débito
foi totalmente satisfeito.

Não há exageros no que .afirmamos. Dia
riamente, defrontamos com pessoas subme
tidas a p~oblemas dessa ordem.

A eliminação desse sistema jurídico, den
tro do Congresso Nacional, já foi tentada por
inúmeros parlamentares, todos eles conven
cidos da desnecessidade de sua aplicação,
quer nos contratos de empréstimos pessoais,
quer nas operações de crédito, quer ainda
no que respeita aos cônjuges, que muitas ve
zes têm o seu patrimônio consumido em virtu-
de desta responsabilidade. , ,

Com a forma ora sugerida pelo projeto,
através da qual a dívida será satisfeita com
a garantia dos bens oferecidos pelo tomador,
afigura-se-nós dispensável a exigência do
aval. Assim, evitar-se-á o constrangimento
de terceiros e as instituições financeiras só
emprestarão a quem realmente tenha condi
ções de pagar.

Esperamos possam os ilustres pares, com
a urgência que se impõe, transformar o pre
sente projeto de lei.

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. 
Deputado Inocêncio Oliveira.

PROJETO DE LEI N' 249, DE 1991
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Modifica a redação do art. 5' da Lei
n' 3.999, de 15 de dezembro de 1961,
que "altera o salário mínimo dos médicos
e cirurgiões-dentistas".

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

o Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 5' da Lei n' 3.999, de 1961,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5' É fixado o salário profissional

dos médicos e cirurgiões-dentistas em seis sa
lários mínimos.

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

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

Justificação

Desde os tempos imemoriais, o salário mí
nimo, que a todos nivela, constitui o ponto
de partida para a remuneração segundo a hie
rarquia de méritos e de aptidões aplicada em
todo o mundo.

A Lei n' 3.999, de 15 de dezembro de 1961,
alterou o salário mínimo dos médicos para
três vezes o valor de referência comum nas
regiões ou sub-regiões em que exercerem a
profissão.

Poucos anos depois, a Lei n' 4.590-A, de
22 de abril de 1966, que "dispõe sobre a remu
neração de profissionais diplomados em en
genharia, química, arquitetura, agronomia a
veterinária", em seu art. 5', estabeleceu que,
para os profissionais que exerçam atividades
ou tarefas com exigência de 6 (seis) horas
diárias de serviço e sejam diplomados por
cursos regulares superiores mantidos pelas
Escolas de Engenharia, com curso univer
sitário de 4 anos, ou mais, fica fixado o salá
rio-base mínimo de 6 (seis) vezes o maior
salário mínimo vigente no País.

Não somos contra a lei acima citada. Sabe
mos que o trabalho é Um dever social, portan
to digno e necessário, qualquer que seja o
seu tipo.

O que queremos é que se aumente, com
justiça e eqüidade, o salário da classe médica,
para qUê possa exercer dignamente sua nobre
e humanitária profissão. Somente desta ma
neira podemos evitar que essas profissões se
-transformem em 'cabides de empregos, que
não permitem o 'exercício da medicina como
deve ser, em todas as suas características de
dedicação e de assistência efetiva.

Em 1975, a revista "Realidade" elaborou
o "Guia" e assim se expressou: "Atuar em
defesa da saúde do homem, através de diag
nósticos; prevenção e tratamento de enfermi
dades físicas e/ou mentais. Não tem horário
de trabalho. Em geral fica muito mais de oito
horas em atividade. É uma profissão que exi
ge atualização constante. Cursam 6 (seis)
anos de escola superior".

Assim, o presente projeto visa a propor
cionar aos médicos um salário condigno, tan
to pelo valor científico desses profissionais
quanto pela necessidade de sua sobrevivên
cia.

Nesta conformidade, por consubstanciar
medida de interesse que atende aos justos
anseios dessa classe, hoje explorada e mal
remunerada, submetemos à apreciação desta
Casa a nossa proposição, esperando a sua
aprovação.

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. 
Deputado Inocêncio Oliveira.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 3.999,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961

Altera o salário mínimo dos médicos
e cirurgiões·dentistas.

Art. 50 Fica fixado o salário mínimo dos
médicos em quantia igual a três vezes e o
dos auxiliares a duas vezes mais o salário mí
nimo comum das regiões ou sub-regiões em
que exercerem a profissão.

PROJETO DE LEI N' 250, DE 1991
(Do SI. Arolde de Oliveira)

Dispõe sobre a instituição do Código
Brasileiro de Preservação Ecológica e
Ambiental.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de defesa
do consumidor, Meio Ambiente e mino
rias - art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica instituído o Código Brasilei

ro de Preservação Ecológica e Ambiental,
para fins de promover a unificação, o aperfei
çoamento e as mudanças necessárias em toda
a legislação sobre a preservação do equilíbrio
ecológico e a proteção do meio ambiente.

Art. 2' Comissão Mista, a ser instituída
pelo Congresso Nacional, reunirá em coletâ
nea, num prazo de 60 (sessenta) dias, toda
a legislação em vigor todos os projetos de
lei sobre a matéria.

§ l' Esta coletânea deverá ser distribuída
para, num prazo de 60 (sessenta) dias, ser
objeto de amplo debate no Congresso Nacio
nal e na sociedade, envolvidas as associações
'de preservação ecológica, universidades e ór
gãos públicos especializados.

§ 2' Após debater e promover consultas,
a Comissão Mista iniciará seus trabalhos, vi
sando elaborar um anteprojeto do Código
Brasileiro de Preservação Ecológica e Am
bientaI, apresentando-o ao Congresso Nacio
nal num prazo improrrogável de 90 (noventa)
dias.

§ 3' O Código Brasileiro de Preservação
Ecológica e Ambiental deverá ser promul

.gado, publicado e distribuído a todos os ór
gãos públicos de deveres ambientais, antes
da Conferência Ecológica de 1992.

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

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

Justificação

Tenho a honra de submeter à apreciação
deste ilustre Congresso Nacional, projeto de
lei que institui o Código Brasileiro de Preser
vação Ecológica e Ambiental.

De acordo com o art. 24, inciso VI, da
Constituição Federal, é de competência da
União estabelecer as normas gerais sobre
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..... , conservação da natureza, defesa do solo
e dos recursos naturais. proteção do meio
ambiente e controle da poluição".

A Constituição indroduziu alterações pro
fundas na utilização dos recursos ambientais
do País e a ciência jurídica não se deve espe
çar aqui e ali, constituindo ações ou inicia
tivas, tanto no desenvolvimento econômico,
quanto na atuação de proteção ambiental.

Neste sentido é que se faz necessária a in
corporação alinhada e harmônica dos itens
da Constituição e das leis que versam sobre
o direito ambiental, bem como das novas in
tenções que delas já se traduzem, permitin
do-se o melhor exercício, por parte das auto
ridades administrativas, de suas atribuições
regulamentares e o embasamento de todas
as ações de defesa ambiental, pelos cidadãos
e instituições privadas.

Não se pode mais adiar o equacionamento
da questão ambiental. É preciso que se tenha
um mecanismo legal consolidado, eficaz e de
fácil manuseio por parte daqueles que, de
uma forma ou de outra, têm o dever de lutar
na defesa da manutenção do equihbrio ecoló
gico em nosso País.

É certo que, isoladamente, o Código não
será suficiente para redesenhar o quadro
atual de degradação de nossa fauna e flora.
Mas, certamente, ele. será mais um instru
mento desta batalha, apoiado por campanhas
educativas de nossa sociedade, através de ci
clos de estudos, conferências, debates e expo
sições, promovidas por autoridades públicas
ou privadas.

A promoção do Código Brasileiro de Pre
servação Ecológica e Ambiental permitirá a
tradução do dinamismo e seriedade dos esfor
ços jurídicos já obtidos na consecução do fim
comum, proposto em prol do equilíbrio do
meio ambiente em que vivemos.

Confio que Vossas Excelências secundarão
este projeto de lei inspirados na elevada cons
ciência ecológica que tem marcado a atenção
desta Casa.

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. 
Arolde de Oliveira, - Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO 11
Da União

···Art.··24:···C~;;;;~t~'à·ü~iã~:·;~~'E~~~d~~
e ao Distrito Federal legislar concorrente
mente sobre:

I - direito tributário, financeiro, peniten-
ciário, econômico e urbanístico;

11 - orçamento;
111 - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;

VI -florestas, caça, pesca. fauna, conser
vação da natureza, defesa do solo e dos recur
sos naturais, proteção do meio ambiente e
controle da poluição;

PROJETO DE LEI N' 251, DE 1991
(Do Sr. Chico Vigilante)

Proíbe o regime de trabalho temporá
rio instituído pela Lei n' 6.019, de 3 de
janeiro de 1974.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.879,
de 1991.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O regime de trabalho temporá

rio, como tal definido no art. 2' da Lei n'
6.019, de 3 de janeiro de 1974, ficará proibido
em todo o território nacional a partir de 180
(cento e oitenta) dias da vigência desta lei.

Art. 2' A partir da vigência desta lei não
se instituirão mais empresas de trabalho tem
porário e as já existentes terão o prazo especi
ficado no art. 1" para encerrar suas atividades
e promover as rescisões contratuais e o paga
mento das verbas, rescisórias de seus empre
gados.

Art. 3' Os empregados cujos contratos
forem rescindidos em decorrência da proibi
ção estabelecida nesta lei terão prioridade
para aproveitamento nas empresas tomado
ras da seus serviços que organizarem quadro
próprio de pessoal para desempenhar as ativi
dades por ela exercidas.

§ I' Para efeito do disposto no caput des
te artigo, considerar-se-ão, pela ordem, os
seguintes requisitos:

I - tempo de serviço na empresa de traba
lho temporário;

II - tempo de serviço na empresa toma
dora de mão-de-obra.

§ 2' Em caso de empate na contagem do
tempo de serviço, dar-se-á preferência ao tra
balha40r mais idoso.

Art. 4' Tratando-se de entidade da ad
mini~tração pública, a organização de quadro
de pessoal referida no artigo anterior será
precedida de concurso público, cuja realiza
ção deverá, obrigatoriamente, ser comuni
cada aos trabalhadores temporários que por
qualquer período, tenham prestado serviço
ao órgão nos seis meses imediatamente ante- .
riores ao encerramento das atividades de suas
empresas de locação de mão-de-obra.

§ I' A comunicação referida no caput d~te
artigo deverá ser feita com antecedência mí
nima de 30 (trinta) dias de realização do con
curso público.

Art. 5' O aproveitamento previsto nesta
lei far-se-á em cargo ou função, compatível
com a habilitação do trabalhador.

Art. 6' Esta lei, respeitado o disposto no
art. 1', entrará em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 7' Revogam-se as disposições em
contrário e, em especial, a Lei n' 6.019, de
3 de janeiro de 1974.

Justificação

Como é do conhecimento geral~ a Lei n"
6.019, de 3 de janeiro de 1974, instituiu o
chamado regime de Trabalho Temporário,
permitindo a constituição de empresas com
o objetivo de colocar à disposição de outras
empresas. denominadas tomadoras ou clien
te. pelo prazo máximo de 3 meses, trabalha
dores devidamente qualificados, por elas re
munerados e assistidos.

Esses trabalhadores temporários que, pe
las expressas disposições legais, deveriam os
tentar certo nível de qualificação e especia
lização são, hoje, em sua esmagadora maio
ria, pessoal de execução de serviços subal
ternos. Tal fato, além de configurar flagrante
distorção do estabelecido em lei, provoca a
ocorrência de série interminável de abusos
que vêm, inclusive, atingindo vários setores
de administração pública.

A nosso ver, a maior inconveniência dessas
empresas de trabalho temporários reside no
fato de permitirem e incentivarem o avilta
mento dos salários e, conseqüentemente, a
exploração do trabalhador de baixa renda.
Com- efeito, a empresa de trabalho tempo
rário, ao atuar com5? atravessadora no ~ge!l

ciamento de emprego, abiscoita, em média,
50% dos recursos que as tomadoras de seus
serviços destinam à contratação de pessoal.
Desta forma, podemos afirmar, com convic
ção, que a generalização desse sistema de
locação de mão-de-obra vem promovendo,
principalmente no âmbito dos trabalhado.res
mais humildes, terrível achatamento salanal,
com reflexos dos mais negativos nos meios
de produção e nas relações de trabalho..

Outro aspecto preocupante desse regime
de trabalho relaciona-se com a discriminação
que vem incentivando no âmbito das empre
sas, onde trabalhadores vinculados direta
mente a estas, com salários mais elevados
e a imprescindível perspectiva de promoção
no emprego, convivem estreitamente com os
chamados trabalhadores temporários que,
além de inteiramente marginalizados pela di
reção da empresa tomadora de seus serviços,
vencem salários de fome e nenhuma espe
rança possuem de se promoverem no traba
lho.

No meio oficial, as empresas em questão
têm causado .transtornos intoleráveis. Real
mente, essas entidades, através do tráfico de
influência ou da distribuição de propinas, es
tão conseguindo monopolizar os serviços de
limpeza e conservação dos prédios públicos,
possibilitando, com isso, a diminuição da
oferta de serviço público e incentivando a
prática da corrupção na área govern!rmental.

Poderíamos alinhar vários outros aspec
tos que evidenciam a nocividade dessas em
presas de trabalho temporário. As razões aci
ma expostas, porém, parecem-nos mais do
que sUficientes para sensibilizar os nobres e
ilustres Parlamentares brasileiros que, com
toda certeza, já estão familiarizados com es
sas condenáveis entidades "exploradores" de
mão-de-obra.

Sala das sessões, 7 de março de 1991. 
Deputado Chico Vigilante.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 6.019
DE 3 DE JANEIRO DE 1974

Dispõe sobre o trabalho temporário
nas empresas urbanas, e dá outras provi
dências.

.......................................................
Art. 2" Trabalho temporário é aquele

prestado por pessoa física e uma empresa,
para atender à necessidade transitória de
substituição de seu pessoal regular e perma
nente ou acréscimo extraordinário de serviço.

PROJETO DE LEI N' 252, DE 1991

(Do Sr. Sarney Filho)

Estabelece a capacidade civil aos 16
anos.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A incapacidade civil cessa, para

todo e qualquer efeito legal, aos dezesseis
anos de idade.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
da publicação.

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

.Justificação

Este projeto intenta estabelecer a capaci
dade civil plena aos dezesseis anos de idade.

Com a Constituição de 1988, o jovem
maior de dezesseis anos adquiriu o direito
de votar, expressão máxima da cidadania.

O Código Civil, editado no início do sécu
lo, prevê que são absolutamente incapazes
os menores de dezesseis anos e relativamente
incapazes os que se situarem entre dezesseis
e vinte e um anos.

Restrições semelhantes encontram-se no
Código Comercial, ainda promulgado no 2'
Império!

O mundo moderno vive situações inteira
mente diferentes, necessitando dar-se ao te
ma nova conceituação jurídica.

Se o maior de dezesseis anos pode votar,
por que não poderá, também, dirigir veículos
automotores, constituir família, dar quitação
trabalhista, estabelecer-se comercialmente,
ausentar-se de seu domicílio livremente, mo
vimentar contas bancárias?

Este projeto, deliberadamente, deixa de
abordar a questão da imputabilidade penal
pois o tema está regulado a nível de norma
constitucional (art. 228).

E, também, deliberadamente, pretende a
edição de lei extravagante ao invés de dar
nova redação ao Código Comercial, ao Códi
go Civil, à Consolidação das Leis Trabalhistas
e a tantos outros diplomas legais que cuidam
do tema.

É que, assim agindo, estamos dando capa
cidade civil plena ao maior"de dezesseis anos.

Se fizéssemos as modificações em cada lei,
poder-se-ia correr o risco de omissões e neste
caso permaneceria a tão indesejável restrição
que o projeto pretende resgatar.

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. 
Deputado Sarney Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

....................TtTuLO'viii···················
Da Ordem Social

..................CAPfTÜLO·vii··················
Da Família, da Criança,

do Adolescente e do Idoso

Art. 228. São penalmente inimputáveis
os menores de dezoito anos, sujeitos às nor
mas da legislação especial.

PROJETO DE LEI N' 253, DE 1991
(Do Sr. Francisco Silva)

Dispõe sobre o ensino ambiental nas
escolas de primeiro, segundo e terceiro
graus.
. (Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Educa
ção, Cultura e Desporto -art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É instituído o ensino ambiental,

sob os aspectos doutrinários e de práticas eco
lógicas, nas escolas de primeiro, segundo e
terceiro graus.

Art. 2' Os órgãos competentes, nas três
esferas administrativas complementarão as
práticas e o conteúdo programático estabe
lecidos na regulamentação federal, que dis
porá sobre a carga horária da disciplina, nas
diversas séries, para que se proceda unifor
memente à formação de uma consciência eco
lógica em todo o País.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Justificação

Em todo o mundo procura-se, hoje, desen
volver uma consciência ecológica que seja ca
paz de prevenir a contaminação e destruição
do meio ambiente que vem piorando, cres
centemente, a qualidade de vida em todo o
Planeta. É boni lembrar que o equilíbrio das
condições biológicas universais depende da
soma de esforços de toda a humanidade, cuja
sobrevivência está ameaçada pelo agrava
mento das condições climáticas do Planeta.•

Para que se atinja esse objetivo de salvação
universal, o melhor instrumento é a educa
ção, disseminando-se os meios preventivos
e os processos de reconquista do equilíbrio
biótico da natureza, desenvolvendo-se uma
pedagogia que conduza o homem a corrigir

os malefícios que produziu pelo mau uso dos
bens naturais e a depredação das reservas
biológicas insubstituíveis.

Os chamados recursos naturais renováveis,
nos reinos vegetal e animal principalmente,
estão se tomando cada vez mais perecíveis,
pela prática predatória em sua exploração,
necessária a conscientização de cada indiví
duo, no sentido de uma formação preserva
cionista e de uma educação ambiental.

Nesse sentido, o projeto instituiu o ensino
ambiental nas escolas de primeiro, segundo
e terceiro graus, a ser regulamentado pelo
Poder Executivo, com a mobilização de ór
gãos para a adaptação curricular e progra
mática, bem como da carga horária nas diver
sas séries das disciplinas programadas, visan
do à formação de uma consciência ecológica
em todo o País.

Detentores das maiores reservas de flora
e fauna na floresta equatorial, considerada
a Amazônia, pelos meios científicos mun
diais, coino um verdadeiro santuário, respon
sável, em macroescala, pelo equilíbrio ecoló
gico no Planeta, precisamos, urgentemente,
conscientizar o nosso povo da necessidade
da preservação ambiental.

E a escola é o melhor caminho e insubsti
tuível instrumento para esse fim.

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. 
Deputado Francisco Silva, (PDC - RJ)

PROJETO DE LEI N' 254, DE 1991
(Do Sr. Nilson Gibson)

Dispõe sobre a criação da Escola Agrí.
cola Federal de Jataúba, no Estado de
Pernambuco.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (AM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Educação,
Cultura e Desporto - art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' É criada a Escola Agrícola Fede

ral de Jataúba, no Estado de Pernambuco,
destinada à formação de técnicos em agricul
tura e pecuária, de nível médio.

Art. 2' Os encargos financeiros necessá
rios à instalação, funcionamento e contrata
ção de pessoal do estabelecimento de ensino
ora criado correrão às expensas de dotações
a serem consignadas no Orçamento da
União.

Art. 3' O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei dispondo especialmente sobre a
vinculação do estabelecimento de ensino ora
criado ao órgão cortlpetente do Governo Fe
deral.

Art. 4' Revogadas as disposições contrá
rias, esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A estrutura econômica do Município de
Jataúba é de natureza eminentemente agro
pecuária, absorvendo expressiva parcela da
mão-de-obra local.

A instalação de uma unidade escolar com
tais especialidades representa não apenas
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uma oportunidade para os jovens desejosos
de aprender uma técnica profissional, como
também aponta a formação de especialistas
a nível médio que, em fase posterior, poderão
colocar seus aprendizados a serviço da comu
nidade local e das vizinhas.

Sendo matéria que visa tão-somente o cres
cimento e ampliamento das p,erspectivas pro
fissionais de uma cidade, torna-se por SI s6
justificável e abre caminho para outras inicia
tivas de igual natureza. Contamos, pois, co
mo o apoio dos eminentes pares para a apro
vação deste projeto.

Sala das Sessões, 7 de março de 1991. 
Deputado Nilson Gibson (PMDB - PE)

PROJETO DE LEI Nº 267, DE 1991
(Do Sr. Mendes Botelho)

Dispõe sobre a conversão em cruzeiros
dos saldos em cruzados novos dos produ
tores rurais.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Finanças
e Tributação ~ art. 24, n.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Serão convertidos em cruzeiros

os saldos em cruzados novos dos produtores
rurais, desde que comprovada a aquisição de
máquinas necessárias à sua atividade espe
cífica.

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

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

Justificação

O desempenho da agricultura é de funda
mentai importância para o êxito de qualquer
política governamental, tanto no campo so

, cial, quanto no econômico.
. O atual Governo deixou claro que se empe

nhará no sentido de estimular a moderniza
ção do setor agrícola, que em inúmeras re
giões do País está funcionando de forma ob
soleta, com conseqüente redução da produ
ção e produtividade de diversas culturas.

Todos os sintomas são reflexo de anos e
anos de empobrecimento rural.

A vida rural é fundamental para a estabi
lidade na vida das cidad,ts.

Nosso projeto, ao intentar converter em
cruzeiros os saldos em duzados novos dos
produtores rurais, estará, por certo, contri
buindo para esta almejada.modernização,
que levará a uma maior e melhor produção
agrícola.

Convencidos da oportunidade e conve
niência de nossa proposta, esperamos contar
com o elevado espírito público dos ilustres
pares na apreciação e final aprovação do pre
sente projeto.

Sala das Sessões, 12 de março de 1991.
- Deputado Mendes Botelho.

PROJETO DE LEI N° 285, DE 1991

(Do Sr. Carlos Alberto Campista)

Estende a todas as rescisões de contrato
de trabalho a obrigatoriedade de assis-

têncía do sindicato da categoria profis
sional ou da autoridade do Ministério do
Trabalho.

(Apense-se.ao Projeto de Lei n" 6.131,
de 1990)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O § I" do art. 477 da Consoli

dação das Leis do Trabalho. aprovada pelo
Decreto-Lei no 4.452. de l° de maio de 1943.
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 477. . .

••• §" i·;··O~~did~·d~·d·~~i~;ã~ ~~ ;~~ib~

de quitação de rescisão do contrato de
trabalho. firmado por empregado. s6 se
rá válido quando feito com a assistência
do respectivo sindicato ou perante a au
toridade do Ministério do Trabalho."

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

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

Justificação

A desinformação dos trabalhadores e a má
fé de muitos patrões têm causado inúmeros
e irrecuperáveis prejuízos àqueles emprega
dos que são despedidos antes de completarem
um ano de serviço. Isto porque a lei somente
exige a assistência do sindicato ou do Minis
tério Público, no momento da homologação
da rescisão. nos casos de contratos com mais
de um ano de duração.

Muitos desses trabalhadores. depois de le
sados na rescisão contratual. vão ao Judiciá
rio reclamar quantias insignificantes que po
deriam ter sido acertadas por ocasião da ho
mologação. Com isso, além de sofrerem pre
juízo em decorrência do tempo despendido
na reclamação e do atraso para receber suas
verbas rescis6rias. promovem maior conges
tionamento na já assoberbada máquina judi
ciária. Entretanto. a maioria dos emprega
dos. dada a morosidade do Judiciário. prefere
optar pelo prejuízo, fato que acaba resultan
do no enriquecimento ilícito de patrões ines
crupulosos que. desta forma, sentem-se esti
mulados a burlarem a lei.

Com tais objetivos, animamo-nos a elabo
rar o presente projeto de lei, convictos de
podermos contar com a simpatia e apoio de
nossos ilustres pares.

Sala das Sessões, 13 de março. de 1991.
- Deputado Carlos Alberto Campista.

LEGISLAÇÃO ClTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI No 5.452.
DE 1° DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho

TíTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPÍTULO V
Da Rescisão

Art. 477. É assegurado a todo emprega
do. não existindo prazo estipulado para a ter
minação do respectivo contrato, e quando
não haja ele dado motivo para cessação das
relações de trabalho. o direito de haver do
empregador uma indenização, paga na base
da maior remuneração que tenha percebido
na mesma empresa.

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

PROJETO DE LEI Nº 287, DE 1991
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre a transferência de imóveis
residenciais fmanciados pelo Sistema Fi
nanceiro da Habitação.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.101,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica assegurado ao mutuário do

Sistema Financiero da Habitação o direito
de transferir a terceiros o seu contrato de
financiamento, mantido para o novo adqui
rente às mesmas condições do contrato ante
rior. quer no que diz respeito ao valor da
prestação, quer no que se refere ao saldo
devedor.

§ 10 O disposto neste artigo será aplicado
somente para o comprador que não tenha
outro im6vel nó município.

§ 2o Para ser beneficiário do disposto
nesta lei, o novo adquirente deve preencher
os requisitos cadastrais usualmente exigidos
pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
para o estabelecimento dos contratos de fi
nanciamento de aquisição da casa própria.

Art. 2o O processo de cobrança de cré
dito hipotecário vinculado ao Sistema Finan
ceiro da Habitação obedecerá às disposições
do Código do Processo Civil.

Art. 3o Esta lei entra e!ll vigor na data
de sua publicação.

Art. 4o Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente as normas que dis
punham sobre o refinanciamento pelo SFH.

Justificação

Esta proposição visa facultar a transferên
cia dos financiamentos, sem novos encargos,
apenas àqueles mutuários que possuírem um
único imóvel, evitando a ocorrência bastante
comum hoje de inadimplência e de perda do
imóvel, entre outras disposições, dando
maior tranqüilidade aos mutuários no caso
de se encontrarem na contingência de se des
fazerem de seus im6veis.

Além disso, restabelecemos o instituto da
sub-rogação facilitando transferência oficial
do imóvel, o 'que permitirá um controle mais
eficaz dos 6rgãos do Sistema Financeiro da
Habitação das operações efetuadas.
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Assim, nosso propósito com a presente
proposição é a de dar uma maior proteção
do devedor vinculado ao Sistema Financeiro
da Habitação

Julgamos que a nossa iniciativa receberá
uma favorável e pronta acolhida da parte de
nossos colegas nesta Casa e no Senado Fe
deral.

Sala das Sessões, 13 de março de 1991.
- Deputado Paulo Paim.

PROJETO DE LEI N' 289, DE 1991

Cria o Conselho de Comunicação So
cial e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 6.126,
de 1990.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É criado o Conselho de Comuni

cação Social, com organização e competência
definidas nesta lei, diretamente subordinado
ao Presidente do Senado Federal.

Art. 2' Compete ao Conselho de Comu
nicação Social:

a) elaborar o seu regimento interno;
b) organizar, na forma da lei, os serviços

de sua administração;
c) opinar, no prazo de 15 (quinze) dias,

contados do recebimento da mensagem pelo
Con&resso, sobre a outorga e renovação de
concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens;

d) fiscalizar as concessões, autorizações e
permissões em vigor e propor ao Congresso
Nacional a declaração de caducidade e pe
rempção;

e) propor ao Congresso Nacional a revo
gação judicial das outorgas desde que desvia
da a função social dos serviços;

O elaborar estudos para o Congresso Na
cional sobre a política nacional de comuni
cação social e promover a sua revisão em
quatro anos;

g) acompanhar e avaliar o cumprimento
desta política; .

h) publicar anualmente as freqüências dis
poníveis em cada unidade federativa, a fim
de que qualquer interessado possa provocar
a licitação;

i) conhecer dos projetos de tratados, acor
dos, convênios e compromissos internacio
nais de qualquer natureza, no que se refiram
ao setor de comunicações;

j) fiscalizar a execução dos convênios fir
mados pelo Governo brasileiro com outros
países;

I) promover e superintender o tombamen
to dos bens e a perícia contábil das empresas
concessionárias ou permissionárias de servi
ços de telecomunicações e das empresas sub
sidiárias associadas ou dependentes delas
com o objetivo de determinação do investi
mento efetivamente realizado e do conheci
mento de todos os elementos que concorram
para a imposição do custo do serviço, requisi
tando para esse fim os funcionários federais
que possam contribuir para a apuração desses
danos;

m) fiscalizar o cumprimento, por parte
das emissoras de radiodifusão, das finalida
des e obrigações definidas nesta lei;

n) propor ao Congresso Nacional medidas
que assegurem a continuidade dos serviços
de comunicações quando as concessões auto
prizações ou permissões não forem r;nova
das, ou tenham sido cassadas e haver inte
resse público na continuação desses serviços;

~) propor ao Congresso Nacional percen
tUaIS de produção cultural e jornalísticos ge
rados I?calmente de acordo com a potência
das emIssoras e das'condições regionais e res
peitando um prazo limite de execução.

Art. 3' O·Conselho de Comunicação So
cial será integrado pelos seguintes membros:

a) três representantes dos 3 (três) maiores
partidos políticos, segundo a respectiva re
presentação na Câmara dos Deputados no
início de cada legislatura, indicados pela dire
ção nacional de cada agremiação;

b) três representantes indicados, em con
junto, pela Associação Brasileira de Empre
sas de Rádio e Televisão (ABERT), pela As
sociação Nacional de Jornais (ANJ) e pela
Associação Brasileira de Empresas de Publi
cidade;

c) três representantes indicados, em con
junto, pela Federação Nacional dos Jorna
listas, pela Federação dos Trabalhadores em
Rádio e Televisão e pela Federação Nacional
dos Trabalhadores em Publicidade;

d) um representante indicado pela Asso
ciação Brasileira de Imprensa;

e) um representante indicado pelaSocie
dade Brasileira para Progresso da Ciência
(SBPC);

f) um representante indicado pela Confe
rência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB);

g) um representante indicado pela Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB).

§ l' o's membros do Conselho serão no
meados pelo Presidente do Senado Federal.

§ 2' Os membros do conselho serão indi
cados pelas respectivas entidades através de
listas sêxtuplas, nos casos das alíneas a, b
e c, e tríplice nos casos das alíneas d, e, f
e g, - dentre brasileiros, para escolha pelos
membros das Comissões de Comunicações
do Senado Federal e da Câmara dos Deputa
dos, em sessão conjunta, e não poderão ter
vínculo funcional com orgãos e entidades da
administração federal, estadual, municipal e
do Distrito Federal, direta e indireta e com
fundações sob supervisão ministerial ou em
presas sob controle direto ou indireto da
União, dos estados, dos municípios e do Dis
trito Federal.

§ 3' A duração do mandato dos membros
a que se refere este artigo será de 4 (quatro)
anos.

§ 4' Se os três partidos a que se refere
a alínea b estiverem todos apoiando o Gover
no, o partido de menor representação será
substituído pelo maior partido de Oposição
com representação na Câmara dos Deputa
dos.

§ 5' Os representantes dos partidos polí
ticos de que trata este artigo serão indicados

até 30 (tr{nta) dias após o início de cada legis
latura.

Art. 4' Em caso de vaga, o membro que
for nomeado em substituição exercerá o man
dato até o fim do período que caberia ao
substituto.

Parágrafo único. É vedada a substituição
dos membros do conselho no decurso do
mandato, salvo por justa causa verificada me
diante inquérito administrativo, sob pena de
nulidade das decisões tomadas com o voto
do substituto.

Art. 5' O membro do conselho que fal
tar, sem motivo justo, a 3 (três) reuniões con
secutivas, perderá automaticamente o cargo.

§ I' O Regimento Interno do Conselho
disporá sobre a justificação das faltas.

§ 2' Serão nulas as deliberações de que
participar, com voto decisivo, membro que
tenha incorrido nas sanções deste artigo, inci
dindo o presidente que houver admitido esse
voto em perda imediata de seu cargo.

Art. 6' O presidente será substituído, em
seus impedimentos, pelo vice-presidente elei
to pelo conselho, dentre seus membros.

Art. 7' Os membros do conselho, ao se
empossarem, devem fazer prova de quitação
do Imposto sobre a Renda, declaração de
bens e rendas próprias, de suas esposas e
dependentes, renovando-as em 30 de julho
de cada ano.

§ I' Os documentos constantes dessas
declarações serão lacrados e arquivados.

§ 2' O exame desses documentos s6 será
admitido por decisão da maioria absoluta dos
membros do Congresso Nacional.

Art. 8' Nas concessões e autorizações
para a execução de serviços de radiodifusão
sonora e de imagens e de sons serão observa
dos, além de outros requisitos, os seguintes
preceitos e cláusulas:

a) Og diretores e gerentes serão brasileiros
natos ou naturalIzados há mais de 10 (dez)
anos;

b) a modificação dos estatutos e atos cons
titutivos das empresas, a transferência da
concessão, a cessão de quotas ou de ações
representativas do capital social dependem,
para sua validade, de autorização do Con
gresso Nacional, previamente, o Conselho de
Comunicação Social;

c) os serviços de informação, divertimen
to, propaganda e publicidade das empresas
(de radiodifusão sonora e de sons e imagens
estão subordinados às finalidades educativas
e culturais inerentes à radiodifusão, visando
aos superiores interesses do País;

d) as despesas de qualquer natureza com
a instalação e funcionamento do Conselho
de Comunicação Social correção à conta do
Orçamento do Poder Legislativo :- Senado
Federal, ficando ele autorizado a receber do
Ministério da Fazenda crédito especial desti
nado à cobertura dos custos do corrente exer
cício.

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

Justificação

Este projeto de lei foi inicialmente apre
sentado pela Deputada Cristina Tavares, e
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estamos nesta data reapresentando-o em ho
menagem à autora que não foi reeleita para'
esta legislatura.

A criação do Conselho de Comunicação
Social é a primeira medida legal destinada
a pôr fim à manipulação de informação rei
nante no País desde as primeiras outorgas
de canais de freqüência de rádio e televisão.
Titular do poder concedente, o Presidente
da República, através dos anos, tem-se utili
zado da atribuição de outorgar canais para
favorecer grupos ou facções, conforme seus
interesses políticos. O favorecimento e o pri
vilegiamento são feitos de forma escandalosa,
quase sempre ao arrepio do que é determi
nado na própria legislação em vigor, que esta
belece certa prioridade para a utilização des
ses serviços com objetivos educacionais e cul
turais. Via de conseqüência, ao controlar as
concessões o Governo termina por 'controlar
a própria informação, numa forma indireta,
porém muito eficaz de censura. As empresas
concessionárias, por sua vez, ao tempo em
que são extremamente dóceis à pressão do
Governo Federal, mostram-se insensíveis aos
reclamos e aspirações de expressivos segmen
tos da sociedade. Assim o interesse em não
contrariar o Governo leva ao faccionismo co
mo regra, numa demonstração de que, ao
invés da liberdade de expressão, o que existe
no Brasil é a liberdade de as empresas jorna
lísticas defenderem seus próprios pontos de
vista.

Se almejamos de fato construir um regime
democrático no Brasil precisamos mudar ra
dicalmente essa situação. Não se pode admi
tir que a concessão de canais de rádio e de
televisão continue sendo objeto de barganha
política em detrimento do papel social que
os meios de comunicação devem desempe
nhar na sociedade moderna. A partir do novo
texto constitucional, que condiciona as con
cessões de canais pelo Executivo à aprovação
do Congresso Nacional e prevê a criação do
Conselho de Comunicação Social como órgão
auxiliar do Legislativo na sua função fiscaliza
dora, abre-se um caminho para a mudança.

O Conselho de Comunicação Social, cuja
composição representa os vários segmentos
da sociedade, terá o caráter de órgão de acon
selhamento do Congresso em todas as ques
tões relativas às comunicações. A proposta
baseia-se na experiência já consagrada na
Alemanha, onde funcionam os Conselhos de
Radiodifusão que nada mais são do que ór
gãos colegiados de inspeção e fiscalização das
corporações, representando a coletividade.
Seus membros são eleitos pelas representa
ções do povo (parlamento), dos estados e
da federação, pelas comunidades democrá
ticas civis e alemãs, como sindicatos, igrejas,
comunidades municipais, partidos, imprensa,
universidades, entre outros, ficando garan
tida a pluralidade política na composição dos
conselhos, independência das corporações e
o respeito ao direito dos cidadãos de serem
livremente informados.

Embora a Constituição não tenha retirado
do Executivo a prerrogativa das concessões
de canais, a exigência de homologação do

Congresso e o funcionamento do Conselho
de Comunicação Social nos permitirão chegar
a uma fórmula semelhante à alemã. Com uma
composição plural, através da participação
efetiva e majoritária das entidades civis en
volvidas na questão, o conselho fornecerá ao
Congresso uma visão precisa da realidade das
comunicações no Brasil e das suas necessi
dades, ao mesmo tempo em que funcionará
como fiscal do Legislativo quanto à execução
fiel das regras do setor pelas concessionárias
e pelo próprio Executivo.

Com as atribuições dadas por este projeto
ao novo conselho, inclusive a de ter acesso
a qualquer ponto da estrutura das concessio
nárias, deixam de existir as decisões nebu
losas e impermeáveis ao conjunto da socie
dade que por tanto caracterizou o setor de
comunicações. Por força desse colegiado com
poder fiscalizador as decisões, a partir de ago
ra, serão transparentes e, portanto, demo
cráticas.

Os efeitos do conselho também se farão
sentir na preservação da cultura brasileira.
Caberá a ele acompanhar o cumprimento pe
las emissoras, das exigências de produção cul
tural, regional ou local. A fixação de percen
tuais de regionalização da produção de pro
gramas culturais e informativos retirará da
atrofia e empobrecimento as ricas manifes
tações de nossa cultura, sufocadas hoje por
um sistema de cento e trinta emissoras de
TV, que é apenas reproduto dos programas
gerados pelas principais redes do Rio e São
Paulo.

O mesmo fenômeno se repete no rádio.
A grande maioria das mais de mil e seiscentas
emissoras de rádio hoje existentes, apenas
reproduz noticiários de agências e divulga
ções. Os programas educativos e culturais são
pouco mais de 5% (cinco por cento) e os
noticiosos ocupam menos espaço que a veicu
hlção publicitária.

Com as exigências constantes do projeto,
cremos que um importante passo será dado
para implantação de um sistema de comuni
cação verdadeiramente democrático.

Sala das Sessões, 13 de março de 1991.
- Deputada Irma Passoni.

o SR. PRESIDENTE (Sigmaringa Seixas)

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr' Eteva~da Grassi de
Menezes.

A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENE.
ZES (PMDB-ES. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - SI. Presidente. Sr"e Srs. Deputa
dos. Caiu uma bomba nas áreas ligadas aos
setores de produção, comércio interno e ex
portação de café a notícia de que o Brasil
voltaria a participar da OIC, Organização In
ternacional do Café, entidade da qual se ha
via retirado em junho de 1989.

Se o Brasil deve voltar a integrar a OIC
ou se não deve é problema que o Governo
e os setores interessados devem discutir e de
bater com profundidade.

Mas, o que é relevante agora, o que a socie
dade e os setores interessados, principalmen
te os produtores, exigem do Governo brasi
leiro, é o esclarecimento de alguns pontos
que têm deixado a todos confusos e perple
xos.

O vazamento da notícia de que o Brasil
retornaria ao convívio da OIC teria sido cau
sado por ação da pessoa desavisada, despre
parada, irresponsável, ou teria sido, o que
é mais provável, conseqüência da ação deli
berada de agentes criminosos instalados con
fortavelmente nos gabinetes ministeriais, de
fendendo interesses escusos de especuladores
internacionais"?

Condenável, no primeiro caso, não restam
dúvidas. Todavia, a evidência de que ocorreu
a segunda hipótese transforma a coisa em
fato da mais séria gravidade, levando-nos a
exigir do Governo ação enérgica contra os
delinqüentes, uma vez que a divulgação da
notícia ensejou a prática da violenta fraude
contra os cofres públicos,contra os interesses
dos produtores de café.

Cõmo poderá explicar o Governo fato inu
sitado"? A notícia sobre a sua intenção de
retornar à OIC teria sido divulgada às 14h
e já às 16 h do mesmo dia a firma Irmãos
Ribeiro, de São Paulo, fechou em Washing
ton 3.000 (três mil contratos de exportação
de café, proporcionando aos especuladores
o lucro líquido de cinco milhões e seiscentos
mil dólares.

Está mais do que evidente que a informa
ção foi passada com antecedência a endereço
certo, de forma criminosa, levando a socie
dade brasileira à convicção de que o Governo
está infestado de corruptos e criminosos co
muns. Exige-se, pois, a rigorosa apuração dos
fatos e a rigorosa punição dos culpados.

O que não é possível é ficar o ilustre Presi
dente da República falando em moralização,
enquanto fatos de tal gravidade ocorrem nos
bastidores de seu Governo.

Foi correta a ação do Governo, suspen
dendo as exportações de café até que o escân
dalo seja apurado. Esta decisão, todavia, não
deve e não pode perdurar por muito tempo.
A indefinição quanto ao tempo em que o
marcado de café ficará fechado já está dando
margem a outros tipos de especulações. O
mercado é muito sensível.

Corre no interior, nas áreas produtoras,
a informação de que as exportações só serão
reabertas em setembro, quando ocorrerá a
próxima reunião da OIC. Se isso for verdade,
estarão os produtores brasileiros - os capixa
bas serão os mais prejudicados pois a safra
do Espírito Santo é colhida mais cedo - na
contigência de entregar o seu produto por
qualquer preço, uma vez que os vencimentos
dos contratos de financiamento de custeio
vencem antes daquela data.

Isso significa que os produtores estarão li
teralmente entregues à sanha dos torrefado
res, dos exportadores e dos banqueiros, sem
pre ándros por maiores lucros.

O nosso pronunciamento de hoje dirige-se
principalmente, ao Ministério da Economia,
responsável pela condução dos negócios rela-
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cionados com o,comércio interno e a expor
tação do café. E preciso que o Governo nos
informe imediatamente o que pretende fazer
com o nosso café: se vai liberar já as expor
tações ou por quanto tempo pretende man
tê-Ias fechadas; se vai mantê-Ias fechadas até
o segundo semestre do corrente ano, que me
didas alternativas adotará para amenizar a
crítica situação em que colocou os nossos pro
dutores.

Ê certo, todavia, que a divulgação da notí
cia aqui referida e a prática evidente de atos
delituosos, envolvendo funcionários do Go
verno e exportadores de Café, são de tama
nha gravidade que o próprio Presidente Fer
nando Collor de Mello está no dever de vir
a público esclarecer à Nação o que ocorreu
de fáto nos bastidores de seu Governo, que
providências irá adotar para que fatos dessa
natureza não venham a se repetir.

O SR. MARCELO LUZ (PDS - RR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr"e Srs. Deputados. Estamos hoje reitei
rando nesta tribuna o nosso pronunciamento
do dia 13 de março, quando pedimos o asfal
tamento daBR-174 nos trechos de Boa Vista
a Caracaraí e de Boa Vista ao marco BV8
(na fronteira da Venezuela).

No mesmo dia, os nobres Deputados Euler
Ribeiro (PMDB-AM) e Pauderney Avelino
(PDC-AM), logo após ocuparem esta tribu
na, nos aquinhoaram com substanciosos pro
nunciamentos, em que também consideraram
de vital importância para o desenvolvimento
da região amazônica, em especial para a Zona
industrial de Manaus, o asfaltamento de Ca
racaraí, porto fluvial roraimense, ao marco
BVS, na BR-174, abrindo um corredor expor
tador, ligando toda a estrutura de tranporte
fluvial da Amazônia com Caracas, na Vene
zuela.

O nobre Deputado Euler Ribeiro nos dá
um dado significativo a Zona Franca de Ma
naus faturou, em 19S9, 7 bilhões de dólares,
comprando 700 milhões de dólares de insu
mos no exterior e dois bilhões e 600 milhões
de dólares foram adquiridos no Brasil, princi
palmente, nas regiões Sul Sudeste, cerca de
75% no Estado de São Paulo, gerando signifi
cativo desenvolvimento naquele estado.

O mesmo deve ter se repetido em 1990,
com cerca de S bilhões de dólares, o que
também é estimado para 1991.

A partir destes argumentos, fica claro, que
um empreendimento, que aparentemente
apenas interessaria a minha região, também
beneficiará a todo País.

O nobre Deputado Pauderney Avelino nos
dá a idéia de termos na Amazônia o mesmo
que temos no Cone Sul, onde Brasil, Uru
guai, Argentina e Paraguai se estreitam em
suas relações comerciais criando o Mercosul,
Mercado Comum do Cone Sul, que atingirá
cerca de 200 milhões de pessoas e possivel
mente incluirá o Chile em 1994.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a região
amazônica precisa ligar ao norte com a Vene
zuela e com a Guiana, criando, como bem
disse o nobre colega do Amazonas, o mercar
norte, que nos integrará com todo o Caribe

e através dele, com os Estados Unidos, Euro
pa e Leste Europeu. É irracional o Brasil
não realizar com urgência este investimento
na BR 174, que dará a Amazônia nova pers
pectiva de desenvolvimento e a Roraima, de
imediato, a viabilidade de plena utilização
de suas terras de lavrado, abastecendo de
grãos a região amazônica

Vale aqui lembrar que a construção desta
estrada e o desenvolvimento da região não
trará transtornos à floresta amazônica, por
que é uma região de campos já utilizada com
pastagens e cultivos.

Senhor Presidente,m estamos neste mo
mento entregando à"Mesa este expediente,
em que pedimos que V. Ex' oficie com urgên
cia ao Exm" Sr. Ministro da Infra-Estrutura,
Eduardo Teixeira, que nos diga com precisão
quando do início e do término dessa impres
cindível obra para a Amazônia e para todo
o Brasil.

O SR. DIOGO NOMURA (PL-SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, a Associação Paulista de Ci
rurgiões Dentistas, irá comemorar, no dia I"
de abril próximo, o seu SO' aniversário de
fundação, com ampla programação, que terá
como ponto alto a sessão solene de homena
gem que será prestada pela Assembléia Le
gislativa de São Paulo à efiméride, com a
presença do Sr. Governador, Dr. Luiz Anto
nio Fleury Filho, no plenário Jucelino Kubits
chek.

A programação será cumprida até janeiro
de 1992, com a realização do XV Congresso
Odontológico Paulista, quando até quinze
mil odontólogos terão oportunidade de parti
cipar, em 117 cursos, através de uma progra
mação científica, que destacará o que será
o maior evento odontológico da América La
tina.

Sob a lúcida e competente presidência do
ex-Parlamentar e mestre universitário Dr.
Raphael Baldacci, a Associação Paulista de
Cirgiões Dentistas, mais conhecida pela sigla
APCD, à qual me orgulho de pertencer como
profissional da Odontologia, hoje com cerca
de 25 mil associados, constitui-se indubita
velmente na maior entidade que congrega
profissioais odontólogos na América Latina.
Mantém, a modelar escola de aperfeiçoamen
to profissional, com cursos de especialização
e aperfeiçoamento aos profissionais em que
abalizados mestres vêm ministrando cursos,
estendidos a todo território paulista, bairros
da capital, constituindo hoje a APCD, atra
vés das suas distritais regionais por todo o
interior, uma ampla rede, reunindo e unindo
os colegas cirurgiões-dentistas, na busca
constante da defesa classista, da elevação do
nível científico e social de que uma nobre
profissão, que ocupa fundamentalmente des
taque na defesa da saúde pública e do desen
volvimento nacional.

Quando se comemora a explêndida reali
dade da APCD, que futuramente terá uma
majestosa sede social em São Paulo, mister
se faz lembrar a figura pioneira de Gustavo
Pires de Andrade, que, ao lado dos seus com
panheiros, perfazendo onze cirgiões-dentis-

tas, lançaram as bases dessa entidade em
1911.

Na primeira semana de abril, quando será
a abertura das comemorações dos SO anos
da APCD, além dos eventos sociais desta
ca-se a inauguração do Centro Radiológico
da Escola de Aperfeiçoamento Profissional
Professor Ciro Andrade e Silva, que, numa
de suas divisões, homenageará o Prof. Arão
Rumel, de saudosa memória, e do qual fui
colega na tradicional Faculdade da Rua 3
Rios, hoje integrada ao campus da Univer
sidade de São Paulo.

A Comissão especial encarregada dos
eventos comemorativos do SO' aniversário da
fundação daAPCD, cujo Presidente é ex-De
putado Federal, nosso amigo e colega, Ra
phael Baldacci, está dinamizando uma profí
cua gestão, S. Ex' tem no Dr. Francisco Cou
to Mota, Presidente, bem como no Doutor
João Humberto Antoniazzi, Presidente do
15' Congresso Odontológico Paulista de
1992, juntamente, com todos os membros co
laboradores e assessores da Comissão Orga
nizadora, as forças decisivas cuja resultante
será o êxito dos trabalhos, a união classista
admirável que caracteriza a nobre classe
odontológica paulista, em prol da elevação
dos níveis científicos-profissionais dos cirur
giões-dentistas paulistas e brasileiros.

Desta tribuna, Sr. Presidente, na condição
de um associado da APCD, na qualidade de
Parlamentar que representa, ao lado dos de
mais colegas desta Casa a nossa odontologia,
rendo o meu preito à odontologia paulista,
congratulando-me com a Associação Paulista
de Cirgiões-Dentistas pelo transcurso dos
seus oitenta anos, formulando a todos os seus
associados votos de crescente desenvolvi
mento, e aperfeiçoamento, união de propó
sitos em prol da causa comum, que são o
de servir à sociedade e à Pátria como profis
sionais da saúde.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, assumo
esta tribuna em felizes circunstâncias, pois
ao focalizar os SO anos da APCD, sirvo-me
também desta oportunidade para congratu
lar-me com a Associação Brasileira de Odon
tologia pela realização, em Brasfiía, do IV
Congresso Internacional de Odontologia, no
período de 4 a 7 de abril, no Centro de Con
venções, tendo como tema central a "Pre
venção das Doenças Bucais", a ser tratado
por altas autoridades mundiais, como o Prof.
Lars Gahnberg, da Suécia, que ministrará um
curso sobre "Prevenção em Cariologia", de
grande interesse para nós, brasileiros, que
detemos para nosso constrangimento, um dos
maiores recordes em índice de cáries e per
centual de desdentados na nossa população.

A Associação Brasileira de Odontologia,
seção do Distrito Federal, pelo Presidente
da Comissão Organizadora, Dr. Nilton Car
los Gargin, está preparando um programa
que certamente irá contribuir para o progres
so da odontologia brasileira.

Ao meu amigo Dr. Pedro Martinelli, Presi
dente da Associação Brasileira de Odonto

.logia, a todos os integrantes da ABO, desejo,
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Sr. Presidente, consignar na ata dos nossos
trabalhos um voto de congratulações.

Era o que tinha a dizer.

o SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB 
PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - SI.
Presidente, Sr' e Srs. Deputados, educação
e saúde são temas que têm merecido especial
atenção desta Casa em seus mais diversos
aspectos. Torço para que permaneçam na
"ordem do dia" até que pelo menos seus pro
blemas mais elementares sejam resolvidos.

Nas visitas que venho fazendo aos estabele
cimentos de ensino, nos mais diversos níveis,
dos grupos escolares à universidades, vozes,
clamando por recursos financeiros, assumem
tons muitas vezes dramáticos.

Há casos de escolas públicas contempladas
com irrisórios Cr$ SO.OOO,OO anuais, na rubri
ca orçamentária destinada à aquisição de ma
teriais de escritório e limpeza. Recursos para
conservação dos edifícios simplesmente ine
xistem. Investimento é coisa do passado. O
processo de degradação, por conseguinte, é
geral!

A primeira universidade fundada no Bra
sil, a Universidade Federal do Paraná, sofre
do mesmo mal. Até esta data, não recebeu
um centavo sequer do Governo para o custeio
deste ano. Os próprios professores a têm so
corrido, lançando mão de parte dos seus par
cos salários nos momentos mais difíceis.

É inconcebível que, após tantos esforços
despendidos através de gerações para colo
cá-Ia no excelente estágio em que se encon
tra, passe a amargar uma vida vegetativa,
o que fatalmente ocorrerá, se não for socor
rida de imediato pelo órgãos governamentais.

Na área de saúde, a situação não é dife
rente.

Visitei, ainda nesta semana, um dos hospi
tais pediátricos modelo do Brasil, quiçá do
mundo. É o maior do Paraná, com seus 400
leitos, único de grande porte dentro do siste
ma público de saúde na região de Curitiba.
Refiro-me ao Hospital Infantil Pequeno Prín
cipe. É um grande centro de referência, com
seus 27 leitos de UTI, excelentes médicos,
fisioterapeutas, psicólogos, assistentes so
ciais, bioquímicos, farmacêuticos, fonoau
diólogos e bem treinada equipe de apoio.

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
também esse estabelecimento, que nos orgu
lha com o sucesso já alcançado em quatro
transplantes de rins, vem passando por sérias
dificuldades, apesar do competente gerencia
mento que o colocou em posição de destaque,
graças à adoção de uma política de melhoria
da qualidade de atendimento, através da ade
quação da área física, modernização dos equi
pamentos e recursos humanos.

Quando constato que a falta de recursos
atinge ainda, de forma drástica, o Leprosário
São Roque de Piraquara, o Sanatório São
Sebastião da Lapa e o Asilo dos Velhos de
Curitiba, obras construídas por meu pai, Cae
tano Munhoz da Rocha, quando Governador
do Estado do Paraná, na década de 20, man
tidas atualmente graças à abnegação dos que
as administram com base na caridade pública,

tenho que concluir que algo está errado no
universo das prioridades e nas leis da econo
mia que o regem.

Urge que se tome alguma providência.
Muito obrigado.

O SR. HAGAHÚS ARAÚJO (PMDB 
TO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ontem, pe
la segunda vez consecutiva, um deputado pe
lo Tocantins ocupou esta tribuna, denuncian
do ser arbitrariedade do Governador Moisés
Avelino o recolhimento de ambulâncias dis
tribuídas pelo Governo anterior. Não sabia
S. Ex' que a ordem havia partido do secre
tário da Saúde, que mandou recolher os car
ros de sua Pasta em mãos de prefeitos e verea
dores, quando deveriam estar à disposição
de diretores de hospitais e chefes de postos
de saúde.

Poderia o ilustre Deputado ter denunciado
ainda que também há ordem para recolher
automóveis, caminhões, caminhonetas, mo
toniveladoras, tratores, máquinas de escre
ver, ventiladores, aparelhos de ar condicio
nado etc., que o ex-Governador distribuiu
aos seus amigos e correligionários antes de
deixar o Governo e para criar dificuldades
à nova administração.

O nobre deputado, que hoje se arvora de
paladino da administração e do combate ao
arbítrio, teve posição diferente quando o juiz
de Direito de sua própria cidade foi afastado
do cargo depois que mandou apreender am
bulâncias entregues a candidatos e teve a co
ragem de proferir sentenças que contraria
vam a vontade dos detentores do Poder.

Onde estava o meu amigo e deputado em
abril de 1989, quando cada candidato oficial
a prefeito dos novos municípios recebeu, den
tre outros veículos, uma ambulância para sua
campanha? Era uma inovação na arte de fa
zer política: um monte de candidatos com
posse de veículos oficiais, com sirenes e luzi
nhas vermelhas para avisar sua chegada a co
mícios, camas sem doentes, destinadas a usos
múltiplos, retratavam o Tocantins da época.
Acredito até que várias pessoas se calaram
mais por vergonha do que por cumplicidade.

Muitos que hoje falam em moralização fi
caram calados quando, em 29 de novembro
de 1989, foi feita a privatização das Centrais
Elétricas do Tocantins. Por apenas 2 milhões
e 400 mil cruzeiros novos, um grupo de São
Paulo e auxiliares do Governo tornaram-se
proprietários de 80% das ações da Celtins,
avaliadas em dezenas de milhões de dólares.

Conheço e admiro o deputado autor das
denúncias. Acredito em sua conduta. Creio
que ele, voluntariamente, esteja tentando de
negrir a imagem do Governador Moisés Ave
lino, como muitos outros, porque sabem que
muitos absurdos ainda virão à tona, serão
nódoa no que era o mar de lama do Tocan
tins.

Lá, antes da posse do novo Governador,
comentavam até que, se podridão adminis
trativa exalasse mal cheiro, urubu virava de
costas ao sobrevoar o Palácio Araguaia.

A integridade de Moisés Avelino perturba
muita gente. Vamos ouvir ainda muito baru-

lho, porque até bezerro, ao ser desmamado,
berra muito.

O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, é premissa básica que
a retribuição funcional no Brasil está mal
feita. No seio do serviço público, a isonomia
salarial é letra de expectativa na Constituição
Federal. Mas inexiste na realidade. Alguns
servidores privilegiados ganham muito, ou
tros, a maioria, ganham mal, não falando dos
aposentados e reformados, que sofrem as
conseqüências desse quadro de forma a mais
aguda e avassaladora. É, portanto, para nós,
militares, um momento de alegria vermos que
o Clube Militar resolveu se engajar na busca
de melhor e mais justa retribuição salarial,
entrando na Justiça para que a lei se faça
cumprir. E, numa prova de que um mal pode
ser corrigido, tem como advogado o ilustre
causídico Dr. Saulo Ramos, o mesmo que,
na condição de Procurador-Geral da Repú
blica, obstaculou com sua argumentação a
concessão da isonomia para os militares com
os Ministros do STM.

Antes tarde do que nunca. Hoje é o DI.
Saulo que representa o Clube Militar na causa
pelo reconhecimento daquilo que é devido
à classe. Tendo sido minha a iniciativa de
bater às portas da Justiça, respeitando a máxi
ma de que o caminho é o Direito, através
de mandado se segurança, mandado de injun
ção e ação popular, todos ainda sem solução,
saúdo o Gen. Nilton Cerqueira, que, presi
dindo o Clube Militar, ingressou ontem na
Justiça, junto ao STJ, com mandado de segu
rança coletivo. Informo ainda que tal provi
dência fora junto ao STF, tomada também
pela FAMIR (Federação das Associações de
Militares da Reserva Remunerada).

Senhor Presidente, estamos satisfeitos com
a constatação de que nossa classe resolveu
finalmente se conscientizar de suas necessi
dades e cobrar, de forma pacífica, ordeira
e pela competente via de justiça, seus direi
tos.

Sr. Presidente, quero agora ler desta tribu
na a seguinte missiva do Vice-Almirante da
Reserva Remunerada, Wandyr das Neves Si
queira, ao editor da revista Veja, a propósito
da matéria "A Gordura Fardada", assinada
pelo Sr. Elio Gaspari e publicada pelo refe
rido órgão de imprensa em sua edição de
27 de fevereiro último.

"Rio de Janeiro, 4 de março de 1991
Prezado Editor,
Tomei conhecimento, com relativa

perplexidade, do artigo "A gordura far
dada", assinado pelo Sr. Elio Gaspari,
publicada em seu último número de 27-2.

Uda a primeira fase, fica logo a im
pressão de que foi feita uma teórica e
superficial comparação de poderes mili
tares combatentes entre as Forças Arma
das brasileiras e as ·Forças Armadas em
coalisão com os Estados Unidos, que
operam no Golfo Pérsico, pois que o arti
culista diz:
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"Feitas as contas da guerra do Golfo,
sobra uma pergunta: para que servem
as Forças Armadas brasileiras?"

E conclui logo, até levianamente:
"Não servem para nada"!

É bem verdade que o Sr. Gaspari não
é tão desinformado quanto inicialmente
se pensa, uma vez que, mais adiante,
reconhece que: "As despesas militares
do Brasil estão entre as menores do mun
do (...)" e, logo após, que: "Os militares
brasileiros ganham pouco (...)". (Não
se menciona, no entanto, que entre o
início e o fim da carreira militar regis
tra-se uma das melhores distribuições de
renda do país - o vencimento total líqui
do de um almirante-de-esquadra não
chega a ser oito vezes maior do que o
de um cabo especialista em início de car
reira).

Parece-me, então, que foram esque
cidas, durante as elocubrações que de
ram origem ao artigo, algumas premissas
básicas relativas à questão militar brasi
leira.

Senão vejamos:
- as nossas Forças Armadas estão equi
padas e adestradas para atender preci
puamente a hipótese de guerra no cená
rio da América do Sul (não esquecer que
vivemos por muitos anos sob o binômio
"máximo de desenvolvimento com um
mínimo de segurança");
- jamais qualquer militar brasileiro
consciente admitiu, nem por hipótese,
guerra isolada do Brasil contra os Esta
dos Unidos, Inglaterra, União Soviética,
muito menos contra coalisões com outras
nações européias;
- que, infelizmente, ao final deste sécu
lo XX, ainda não podemos impedir que
apareça na América do Sul algum Sad
dam Hussein falando castelhano que de
cida fixar o meridiano mais a oeste do
Brasil no Tratado d'is Tordesilhas;
- e outraS mais de relevância menor
para o momento atual.

Prosseguindo, recentemente tive
oportunidade de dar uma entrevista a
um representante da sucursal Rio, da Fo
lha de S. Paulo, Sr. Francisco Santos,
publicada em janeiro, quando falei no
questionamento por determinado seg
mento da sociedade sobre a necessidade
da existência das Forças Armadas. Será
que o Sr. Gaspari começa a se identificar
com essa ponta do que pode ser um ver
dadeiro iceberg? A quem interessa negar
a necessidade ou desmoralizar as Forças
Armadas do Brasil?

Que as nossas Forças Armadas estão
despreparadas para alguns tipos de guer
ra moderna os próprios militares sempre
foram os primeiros a reconhecer tanto
nos meios de comunicação como no nos
so Congresso, pois nunca fomos nem so
mos, "avestruzes".

Por último, diz ainda o articulista:
"(... ) as Forças Armadas brasileiras

devem repensar sua doutrina (...)"!

Será que o nosso problema atual é
mesmo apenas de doutrina ou do claro
e cabal entendimento de nossa sociedade
como um todo em relação à necessidade
da existência de suas Forças Armadas,
como, por exemplo, ocorre nos Estados
Unidos, Reino Unido, França, Itália,
etc.? Será que o que faltou a Saddam
Hussein foi uma doutrina militar para
eficaz emprego de suas Forças Armadas
ou um suporte industrial capaz de, cientí
fica e tecnologicamente, enfrentar uma
forte coalisão das Forças Armadas mais
modernas, mais equipadas e melhor
adestradas da atualidade?

Qualquer instituição é apenas o refle
xo das condições gerais e culturais exis
tentes no país. Assim, acusar as Forças
Armadas de não serem modernas e efi
cientes seria o mesmo que acusar o jor
nalismo televisivo brasileiro de não che
gar aos pés daquele apresentado pela re
de americana CNN.

Atenciosamente,

Wandyr das Neves Siqueira Vice-Ahnirante,
Reserva Remunerada, Candidato à Presidência
no Clube Naval."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B

- RI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr; eSrs . Deputados, todos fomos atin
gidos, no último final de semana, por notícia
veiculada pela imprensa sobre a condenação,
a um ano de detenção, de uma mulher chama
da Rosângela Novaes dos Santos, pela prática
de aborto.

O aborto ainda é considerado crime pelo
art. 124 do Código Penal brasileiro, quando
já estamos num estágio mais avançado sobre
o que ele hoje significa para nós e as formas
de superarmos uma legislação ultrapassada,
antidemocrática e absolutamente insensível
à realidade nacional.

O primeiro registro que quero fazer é o
de que na opinião do meu partido, o PC do
B, e na minha opinião em particular, como
mulher, médica e cidadã, temos de entender
que aborto não é, nem pode ser considerado
método anticoncepcional. Portanto, não de
ve ser estimulada sua prática, mas, ao contrá·
rio, a compreensão do que significa o aborto
no Brasil e no mundo. Também é importante
registrar que nenhuma mulher pratica o abor
to por prazer. Temos de considerar - e isso
deve ser objeto de uma reflexão profunda
-que dados estatísticos revelam elevado nú
mero de abortos no Brasil. Levantamentos
feitos pela Organização Mundial de Saúde
- e não são atualizados - registram 4 mi
lhões de abortos por ano entre nós, com um
índice de mortalidade de 100%, ou seja, 400
mil mulheres morrem por ano, no Brasil, em
conseqüências da prática de aborto.

Cabe aqui uma reflexão: quais as causas
de estatísticas tão elevadas, na medida em
que o aborto é tratado como ilícito penal no
Brasil? AchC' que PQdemos considerar três
grandes causas. A primeira delas é a reali-

dade social e econômica do Brasil. Há hoje
60 milhões de brasileiros vivendo abaixo do
nível de miséria, ou seja, em estado de misé
ria absoluta. Causas sócio-econômicas levam,
com grande freqüência, a mulher a praticar
o aborto, não só pela impossibilidade, que
na sua cabeça está muito clara, de sustentar
uma família, como também por não ter acesso
aos métodos reversíveis de contracepção.
Não são dadas a essa mulher informações
sobre esses métodos - não tem ela acesso
aos serviços de saúde - nem há a possibi
lidade de comprar contraceptivos, que, por
sua vez, não são gratuitamente distribuídos.
Na grande maioria das vezes, não o são por
que o Plano de Assistência Integral à Saúde·
da Mulher não está implantado, apesar de
projetado e de ter um orçamento destinado
à sua realização, pelo Ministério da Saúde.

O segundo aspecto é a maneira como a
maternidade é entendida no Brasil: ela não
tem uma função social. É um exercício solitá
rio, pois sequer existem locais em que a mu
lher possa deixar o seu filho enquanto traba
lha. Não há creches nas comunidades e muito
menos nas empresas, como manda a lei.

Diante dessa realidade, a mulher muitas
vezes só vê uma saída para a sua situação
de desespero. Rosângela, aos 20 anos de ida
de, já com filho, desempregada, o marido
também desempregado, e em processo de se
paração, não viu outra solução a não ser a
prática do aborto. Aqui, a propósito, pode
mos fazer a seguinte indagação: a ilegalidade
do aborto diminui a sua prática? Obviamente
que não. Na realidade, a ilegalidade do abor
to favorece aos aborteiros. e muitos deles
indignos de realizar a prática médica. Como
médica, posso dizer que são maus colegas,
em relação aos quais não sinto a menor neces
sidade de protegê-los, nem pelo espírito de
corpo.

Em outros países há uma enorme diferença
~ntre a clandestinidade e a ilegalidade. A
clandestinidade do aborto gera um grande
número de perdas de vida. É a sociedade
quem perde. Os aborteiros ganham e a socie.
dade perde, a democracia perde e o autorita
rismo e a legislação ultrapassada ganham.

Temos hoje como terceira causa de morte
de mulheres a mortalidade materna. Apenas
13% das gestantes conseguem ter acesso ao
pré-natal, 2% delas dentro do serviço públi
co. Se conseguirmos tratar a questão do abor
to sob a ótica da saúde pública, teremos a
sensibilidade e a clareza de tirá-lo do Código
Penal e conseguir sua descriminalização e sua
legalidade. Porque se a maternidade fosse
entendida como função social, se essas mu
lheres tivessem acesso ã informação e uma
situação econômica melhor, que não a de ar
rocho salarial e de desespero para conseguir
sobreviver - não é nem de viver com digni
dade - essa estatística seria reduzida.

Podemos citar a realidade de outros países
do mundo com exemplo. No Canadá, toda
li legislação que considerava o aborto crime
tornou-se inconstitucional, por ferir a liber~

dade e a segurança da mulher. 'Como resul
tado, o áborto foi discriminalizado. Por meio
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de emendas ao código penal, na China, em
Cuba, no Togo e no próprio Vietnã o aborto
é uma rotina na prática médica. No Brasil,
o art. 124 do Código Penal o considera crime.

Os movimentos e os conselhos de mulheres
já entregaram à Presidência desta Casa uma
proposta de modificação do Código Civil e
do Código Penal. Apelo, com muita força,
para todos os integrantes desta Casa no senti
do de terem sensibilidade ao cuidar do pro
blema, porque todas as nossas estatísticas re
lativas ao aborto são dramáticas.

Precisamos muito rapidamente não só mu
dar a legislação, mas também cobrar dos Po
deres constituídos avanços no atendimento
à saúde da mulher. Precisamos agir também
junto à Justiça, porque tanto a legislação
quanto a Justiça têm uma ótica de classe so
cial, uma vez que as mulheres que morrem
em decorrência do aborto são as pobres e
as negras e não as de melhor posição social.

Precisamos mostrar que soluções existem
e que começam coin a melhoria das condições
sociais. Elas não serão encontradas no capita
lismo, mas poderiam ser melhoradas, se nos
sos Governos representassem a maioria da
população. A situação poderia ser resolvida,
se os empresários e os empregadores cum
prissem a Constituição, não demitindo mu
lheres grávidas, e se os departamentos médi
cos de empresas não provocassem abortos
nas mulheres, a fim de não as tirar da linha
de produção.

A maternidade deve ser entendida como
função social. A questão do aborto deveria

. ser retirada do Código Penal brasileiro, e o
Partido Comunista do Brasil, por meio deste
pronunciamento, registra sua posição clara
em favor da sua descriminalização e da sua
legalização, pois quer as mulheres vivas. São
outras as condições, e não a ilegalidade do
aborto, que podem garantir a queda do nú
mero de abortos e das mortes por ele provo
cadas, além de uma maior sobrevida mater
no-infantil.

O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"e Srs. Deputados, recebi de Luís Antônio
Herter, um dos grandd líderes ruralistas de
Tupanciretã, Rio Grancl,e do Sul, cópia de
correspondência por ele enviada ao Presiden
te Fernando Collor de Mello, cujo conteúdo
é uma grita do campo.

Lerei para V. Ex" a carta na qual o Sr.
Luís Antônio Herter analisa a atual situação
do homem que trabalha no campo, na lavou
ra:

"Tupanciretã, 6 de março de 1991.
Exmo. Sr.:
Fernando Collor de Mello
M.D.Presidente da República
Palácio do Planalto
Brasília-DF

Senhor Presidente.
Volto novamente à presença de V. Ex'

para ratificar as correspondências reme
tidas ao Ministro da Agricultura, ao Se- .
cretário da Receita Federal. à Ministra
da Economia e a V. Ex', e cumpre-me
uma vez mais dizer o que segue:

Em 31 de janeiro de 1991 foi decretado
o congelamento de preços e salários; po
rém, a Valmet do Brasil S/A aumentou
o valor dos tratores de sua fabricação
em 65,90% no mês de fevereiro. A majo
ração abusiva inviabiliza o pagamento
das prestações devidas por produtores
que adquiriram tratores através de con
sórcio; em 26 de fevereiro informei-lhe
por telex este fato, bem como à Ministra
da Economia.

Em 25.4.1990 foi encaminhado ao Dr.
Romeu Tuma a correspondência (Doc.
I), até a presente data sem sohlção.

Em 2 de abril de 1990, escrevi ao Dr.
Antônio Cabrea Mano Filho, alertando
o para a necessidade urgente de uma po
lítica agrícola séria e justa que contem
plasse a atividade produtora, eliminando
desníveis sociais e o êxodo rural.

O êxodo rural é assustador; da popu
lação brasileira em 1964, 54% morava
no campo e 469% na cidae; hoje, 25%
permanecem no campo e a urbana au
mentou 75%.

A agropecuária está estagnada, não
acompanhando o crescimento demográ
fico do País. É necessário expandir vio
lentamente a produção para comportar
somente o crescimento vegetativo da po
pulação, sem contar com a possibilidade
de um crescimento qualitativo do con
sumo.

A produção de carne bovina, em 1977,
era superior à de hoje; o consumo per
capita foi reduzido de 20,6 quilos para
12,5 quilos habitante/ano.

A produção de cereais e oleaginosas
está estimada em 61,2 milhões de tone
ladas para este ano, 15% menor que a
de 1989, que foi de 72 milhões de tone
ladas.

A venda de colhetadeiras no País atin
giu 8.713 unidades em 1975 e reduziu
para 2.800 unidades em 1990 - 67,86%
a menos.

Uma das maiores revendas de tratores
do estado, a V. Biazus S/A., com filial
em Tupanciretã, vendeu em um ano 54
tratores da linha Vahnet; em 1990 ven
deu somente 5 (cinco), sendo que 3 (três)
para a Varig, redução 90,7S%.

A produção de soja diminuiu acentua
damente ano a ano. Para este fato, aler
tamos em tempo hábil o Sr. Ministro da
Agricultura. Em 1989 foram colhidas 24
milhões de toneladas; em 1990, foram
colhidas 19,8 milhões de toneladas. Hou
ve uma redução de 17,S%. Para este ano
de 1991 a previsão de colheita é de 16,2
milhões de toneladas, 18,19% menor
que a de 1990 e 32,S% menor que a de
1989.

Em duas safras deixamos de produzir
12 (doze) milhões de toneladas de soja,
das quais 4 (quatro) em conseqüência
da redução de financiamentos - Gover
no Sarney - e 8 (oito) milhões de tone
ladas em função dos recursos insignifi
cantes destinados ao custeio das lavouras

e ainda o atraso, na liberação desses es
cassos créditos - já no Governo de V.
Ex'

O custo de produção de um hectare
de soja gira em torno de US$250,00 (du
zentos e cinqüenta dólares). Os sojicul
tores brasileiros já plantaram 12 (doze)
milhões de hectares. Somente com o que
deixamos de produzir de soja em 2 (dois)
anos, com os dólares apurados no exte
rior com a exportação da soja e transfor
mados aqui no Brasil em cruzeiros ou
cédulas rurais, o Governo teria recursos
suficientes para financiar integralmente
todas as lavouras de soja do País; o cus
teio de 12 milhões de hectares equivale
a três bilhões de dólares.

Como relatei ao SI. Ministro da Agri
cultura, a base da economia, deste muni
cípio é a bovinocultura - 181.000 cabe
ças - a ovinocultura -110.000 cabeças
- e a agricultura - soja em 80.000 hec
tares e trigo em 20.000 hectares.

A situação da maioria dos pecuaristas
é de estagnação. Há muito tempo estão
desassistidos de qualquer financimanto;
a maioria retroagiu ao tempo de seusan
tepassados falta de investimentos e estí
mulos. A taxa de natalidade do rebanho
bovino é muito baixa, 38,9%; não há
inseminação, o touro que trabalhe, o ga
do que se alimente de sua própria carne
no inverno etc.

Os agricultores continuam lutando,
plantando, fazendo o possível e o impos
sível para continuar produzindo e per
manecer ntl terra. Praticamente nãó hou
ve redução na área de soja neste muni
cípio; a produtividade, esta sim, será de
sastrosa.

Os recursos para o custeio das lavou
ras de soja foram insuficientes; permi
tiram que os bancos (2) custeassem no
máximo 7.000 (sete mil) hectares, nem
10% (dez por cento) da área plantada;
recursos para investimentos não existi
ram.

A maioria dos sojicultores foram fi
nanciados por indústrias de grande po
tencial e cooperativas, utilizando-se do
sistema de troca de insumos por soja ver
de; com isso, comprometeram para en
trega futura mais de SOOO.OOO (uinhentos
mil) sacas de soja, somente neste muni
cípio.

Este sistema de troca, que foi a única
opção que o sojicultor teve para conse
guir formar a Sua lavoura, é desastroso
e a descapitalização cada vez é maior,
senão vejamos: o preço de um saco de
adubo da fórmula 02.20.30 é de

, Cr$2.SS0,OO; no sistema de troca, o pro
dutor comprometeu 2 (duas) sacas de
soja por um de adubo; hoje o valor de
duas sac!as de soja é de Cr$4.700,00, por
tanto a diferença é de Cr$2.1S0,OO. O
IDÚ1imo recomendado de adubo por hec
tare são 4 (quatro) sacos. Somente no.
item fertilizantes o produtor já é onerado
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em Cr$8.600,OO os demais itens obede
cem, em princípio, à mesma margem.

É possível que as empresas que banca
ram este sistema de troca tenham nego
ciado posições futuras de soja, conse
qüentemente efetuando adiantamentos
de contratos de câmbio. Desnecessário
comentar o lucro de todo este negócio
quando for concluído, às custas do pro
dutor.

Tudo isso é uma bola de neve. O rendi
mento por hectare será baixíssimo; gran
de parte dos produtores não terá como
cumprir seus compromissos; o processo
de endividamento é gravíssimo; há uma
generalizada descapitalização e uma to
tal falta de investimentos, obviamente
com reflexos sobre toda a sociedade bra
sileira. Aumenta o nível de miséria, cres
ce a marginalidade, as terras tornam-se
ociosas, a produção agrícola diminui gra
dativamente com a conseqüênteia falta
de alimentos.

"O poder público deve compenetrar
se de que é seu dever elementar assistir
as fontes de produção; não se pode bara
tear a vida sem aumentar a produção;
e não se pode aumentar a produção, sem
amparar o produtor. Onde está o inte
resse do produtor, está o interesse do
Brasil". (G.V.)

Sem mais, é-me grato na oportunidade
apresentar-lhe minhas cordiais

Saudações."
Como dizo Sr. Luíz Antônio Hcrter, diver

sos fatores obrigam nosso produtor a abando
nar o campo e a lavoura e fazem com que
a produção diminua, no momento em que
precisamos pelo menos duplicá-la. Se é ver
dade que hoje somos 150 milhões de habi
tantes neste País, precisamos passar dos 60
milhões de toneladas de grãos que estamos
colhendo este ano para no mínimo 120 mi
lhões.

Sr. Presidente, ao transcrever nos' Anais
da Casa essa correspondência de um dos
grandes produtores e pecuaristas de Tupan
ciretã, Rio Grande do Sul, Sr. Luís Antônio
Herter, desejo que fique gravado o grito do
homem do campo, o grito do homem deses
perado que tem lutado e que já foi presidente
de cooperativa. S.$" é um dos grandes líderes
ruralistas do meu estado e está clamado ao
Governo que acorde e tome providências ur
gentes no sentido de salvar nossa agricultura.

Sr. Presidente, era este o meu registro.

o SR. RONALDO CAIADO (PSD - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, discutirei assunto semelhan
te ao abordado pelo parlamentar que me an
tecedeu, o qual falou sobre as inquietações
do povo de seu estado, Rio Grande do Sul,
para mostrar a situação falimentar do produ
tor rural e o desprezo total da atual equipe
econômica para com a situação do campo.

Sabemos que existe certo desinteresse e
até mesmo má vontade por parte daqueles
que hoje detêm o comando da economia des
te País em relação aos problemas rurais.

Acredito que eles analisam a agricultura no
último andar daquele prédio maravilhoso da
Esplanada dos Ministérios ou lá do Viaduto
do Chá, em São Paulo.

A realidade do campo, porém, é calami
tosa. Queremos aqui fazer uma denúncia. A
revista Veja diz, na sua última edição, que
desde 1989 está à disposição do Brasil, no
Japão. a quantia de 450 milhões de dólares,
já liberada pelo primeiro-ministro daquele
país, cuja finalidade seria exatamente a de
atender à recuperação do porto de Santos,
à eletrificação rural em Goiás - meu estado
- e a projetos de irrigação agrícola no Nor
deste e em Minas Gerais.

Até hoje, a Ministra Zélia Cardoso de Me
llo não deferiu a tomada desse empréstimo.
S. Ex' acena para a agricultura com o progra
ma agrícola do Finame, com juros de 9,5%
ao ano mais TR - taxa que o produtor rural
não suporta - enquanto há um empréstimo
à disposição do setor a juros de 4% ao ano,
metade da taxa cobrada pelo Banco Mundial,
e, além do mais, com 25 anos de prazo e
sete anos de carência.

Queremos mostrar à equipe econômica do
Governo Conor que o cidadão que vive no
campo tem direito à eletricidade, à habitação,
à saúde, enfim, a condições dignas de vida.
Se hoje o Estado de Goiás não pode apre
sentar uma safra maior é porque, como o
Deputado Ivo Mainardi disse muito bem, não
teve o custeio na hora certa. Goiás também
está impedido de implantar a tecnologia mo
derna que se usa no Rio Grande do Sul, no
Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo,
porque no interior não há eletrificação. Os
agricultores do meu estado não podem utili
zar os pivôs centrais, porque para isso é obri
gatória a eletrificação.

Encaminho à Mesa um requerimento para
que a Ministra Zélia Cardoso de Mello venha
prestar esclarecimentos a esta Casa, porque,
a ser verdade o que foi publicado pela revista
Veja, que goza de grande credibilidade no
cenário nacional, S. Ex' terá de dar explica
ções a todo o interior de Goiás.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. ORLANDO PACHECO (PFL -Se.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr'" e Srs. Deputados, o Projeto de
Reconstrução Nacional. lançado na semana
passada pelo Presidente da República, Fer
nando Conor de Mello, é uma boa acabada
carta de intenções governamentais. Uma lei
tura detalhada do mesmo aponta a necessi
dade de exame, pelo Congresso Nacional,
de 45 projetos de lei, três projetos de lei com
plementar e sete emendas à Constituição,
além ôe inúmeros decretos governamentais.
Na prática, o "Projetão" busca levar nossa
Nação em direção ao Primeiro Mundo.

Pela primeira vez, após um ano de gover
no, o Presidente Collor lança um programa
para que toda a Nação o aprecie e o debata
em sua plenitude. Não está buscando um con
senso, até mesmo porque nas grandes demo
cracias este não existe.

Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados. como
integrante do Bloco Parlamentar de apoio
ao Governo Federal, quero registrar minha
posição com relação aos principais pontos do
"Projetão".

Na questão da Educação, o Governo pro
põe que as universidades públicas sejam
transferidas para a iniciativa privada. Atual
mente, com aulas no período diurno, os alu
nos das classes menos abastadas não têm con
dições de usufruir deste benefício. Entendo
que a tentativa do Governo, apesar de válida,
não deve ser implantada neste momento. De
vemos, enquanto sociedade organizada, pro
curar assegurar a todos o direito ao ensino
fundamental e ao ensino superior. Após atin
girmos este nível de prestação, poderemos
pensar em privatizar o ensino de 3· grau, in
centivando ainda a permanência do crédito
educativo.

No tocante à estabilidade do servidor pú
blico, em nosso entendimento, esta deve ser
abolida. É do conhecimento desta Casa que
os serviços prestados pelo Estado há muito
tempo deixaram de cumprir sua função precí
pua: servir o público. Uma das causas desta
queda na prestação do serviço público foi a
estabilidade. Não tendo o servidor público
um plano de carreira que incentive a melhoria
funcional procura acomodar-se e acaba não
prestando um bom serviço à Nação, que efeti
vamente paga seu salário. Entendo que deve
ser mantida a obrigatoriedade de ingresso
através de concurso, e o servidor, não aten
dendo as necessidades da Nação, deve ser
demitido, como acontece em qualquer em
presa.

Relativamente à aposentadoria com 35
anos de trabalho para o homem e trinta anos
para a rtlUlher, não deve ser contemplada por
este Congresso. Conforme pesquisa do IB
GE/FGV, a vida média do brasileiro gira em
torno de 65 anos. Considerando que durante
sua vida profissional o trabalhador fica algum
tempo desempregado, dificilmente terá direi
to ao benefício da aposentadoria após 35 anos
de serviço. Desta forma, não devemos apro
var este dispositivo.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ou
tros importantes pontos do "Projetão", como
a eliminação do monopólio estatal na explo

<ração de petróleo, telecomunicações e produ
ção de energia, devem ser aprovadas, pois
uma economia moderna deve funcionar ba
seada na livre iniciativa e na concorrência.
Outros pontos do "Projetão" merecem nosso
aplausos e integral apoio. A habitação - um
mal crônico que assola há muito este País
-deve ser financiada pelos estados e municí
pios, conjuntamente, com a participação da
iniCiativa privada. O Governo deveria, atra
vés de incentivos, possibilitar o acesso da po
pulação de baixa renda a financiamentos de
longo prazo para aquisição da casa própria.

No que diz respeito às exportações, o Go
verno deve criar uma única taxação que per
mita que nosso produtos tenham um preço
competitivo no mercado internacional. Da
mesma forma, deve eliminar as altas taxas
de importação hoje existentes, para que os
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brasileiros possam melhor escolher os produ
tos que queiram adquirir.

Um ponto que envolve praticamente toda
a Nação é a questão da agricultura e da refor-'
ma agrária. Hoje, nossa produção agrícola
é totalmente dependente do crédito oficial.
Temos o dever de acabar com este círculo
vicioso. Os agricultores devem buscar, em
seu próprio meio, as formas de financiamento
da produção. Por outro lado, num país de
dimensões continentais como o nosso não de
ve haver conflitos por causa da posse da terra.
A proposta governamental de destinar à re
forma agrária maior parte dos recursos da
agricultura e o aumento do Imposto Terri
tórial Rural (ITR), como forma de evitar es
peculação com terrenos no campo, merece
nosso apoio integral, pois só assim consegui
remos atingir uma produtividade agrícola a
nível de país desenvolvido.

Sr. Presidente, não podemos encerrar esta
modesta oração sem manifestar nosso apoio
à abertura completa de nossa economia ao
capital estFangeiro. Não existe outra forma
de desenvolvimento sem a participação do
capital transnacional. Para que isto se torne
realidade, precisamos, de uma vez por todas,
acabar com os constantes "choques" econô
micos que perturbam o empresário nacional
e afastam de vez o capital estrangeiro.

Este Congresso tem o dever de apoiar o
"Projetão" em sua quase totalidade. Desde
os tempos de JK, com o seus Planos de Metas,
que não temos um tão ambicioso projeto de
desenvolvimento.

Nossos aplausos ao Presidente Fernando
Collor por esta tão necessária iniciativa, que
merece, com a maior urgência possível, a
atenção, a apreciação, a discussão e a aprova
ção, em sua quase totalidade, desta Casa,

No ensejo, quero ainda parabenizar o De
putado Sigmaringa Seixas pelo seu brilhante
desempenho na presidência da sessão plená
ria de hoje, apesar de se encontrar tão vazia
porque muitos já se estão "santificando" na
Semana Santa.

o SR. ALCESTE ALMEIDA (PTB -RR.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, admirados ficamos ao
tomar conhecimento, pela imprensa nacio
nal, desde a semana passada, do pedido de
intervenção emitido pela Procuradoria-Geral
da República contra o nascente e promissor
Estado de Roraima, que não inteirou sequer,
ainda, os seus primeiros três meses de vida.

Mais ainda admirados ficamos, chegando
quase ao estarrecimento, ao saber que tal
pedido de intervenção alicerça-se diante de
possível choque entre o Governo do novo
Estado e a Polícia Federal, em face de decla
rações atribuídas ao eficiente, dinâmico e
honrado Governador, Brigadeiro Ottomar
de Sousa Pinto, que não foram bem interpre
tadas pela imprensa e utilizadas distorcida
mente por opositores.

O pretexto encravado neste objetivo inter
vencionista acortina-se na necessária preser
vação da comunidade indígena, da qual, jun
to ao Governador Ottomar, também somos

fervorosos e incondicionais defensores: do ín
dio, da mata e da ecologia.

Mas errôneo seria se o Governo viesse
a pensar somente no índio, quando, afora
esse nosso primivo habitante - merecedor,
sem dúvida, de um lugar que lhe proporcione
a vida harmoniosa com a natureza crua 
também nesse novo estado habitam o funcio
nário público, o operário, o garimpeiro, o
lavrador, o fazendeiro, e entre todos eles im
porta o necessário convívio humano que con
vém à imprescindível paz social.

Porém, a questão indígena, e principal
mente a falta' de áreas efetivamente demar
cadas, tem sido a razão da complexidade que
dificulta o estabelecimento dos limites entre
índio-garimpeiro-fazendeiro.

Contudo, abordar neste pronunciamento
a questão demarcatória necessária à boa or
denação ocupacional do ser humano em Ro
raima seria por demais complexo e me impe
diria de abordar a questão principal que hoje
me traz à Tribuna, que é a hipótese da inter
venção federal em nosso estado.

Como residente em Roraima há mais de
21 anos - quando ali cheguei quase nada
existia - vi muitos governadores passarem,
todos nomeados, inclusive o atual, em gestão
distanciada há quase uma década, o briga
deiro Ottomar de Sousa Pinto, mas caben
do-lhe consagrado retorno ao Governo, ago
ra através do voto legitimado pelo povo, pela
democracia.

Poucos ex-governadores em Roraima con
seguiram esse aval da população pelo voto,
ao retorno de mandato eletivo, como ocorreu
com Ottomar e, para não cometer injustiça
ou omissão, com o Ce!. Hélio da Costa Cam
pos, hoje senador também pelo nosso estado.

Foram militares da ativa que, acima de suas
patentes e mesmo durante o regime militar
que se implantou nesta Nação, tiveram sem
pre o espírito civil, acima, até mesmo, de
muitos civis que já vi passar.

Pressuponho que os subsídios entregues ao
Procurador-Geral da República. Dr. Aristi
des Junqueira, foram incompletos e até dis
torcidos, com o intuito de oferecer saldos po
líticos ao outro grupo que não o eleito no
último pleito ocorrido ao Governo de Ro
raima.

E isso não é difícil de se inferir, porquanto
noticia a imprensa e dissertam políticos do
outro lado que o governador pôs o batalhão
da Polícia Militar de 1.300 homens contra
os únicos vinte agentes da Polícia Federal
em episódio havido diante de um piloto que
estava, arbitrariamente, send:J preso - ele
e sua aeronave. Vejam só, Sr. Presidente,
Srs. Deputados: nesse dia, sequer o Gover
"nador estava presente em Roraima, porquan
to viajara, estando alheio ao que ali se pas
sava.

Fato distorcido também porque, recente
mente, o governador declarou - depois do
episódio - que não admitiria o arbítrio, os
excessos, partissem de quaisquer policiais, es
taduais ou federais, e que a cadeia do estado
não estaria disponível para prisões arbitrá
rias, mormente sem mandado judicial.

O que conheço do Governador Ottomar,
através de longo convívio, não é a subversão,
não é a insensatez, não é o impulso primário
de um principiante na administração pública.

O que existe de Ottomar é um passado
de constante atuação voltada para o serviço
público durante toda a sua vida profissional:
como militar, construindo aeroportos em to
da Amazônia, movimentando milhões em di
nheiro, mas continuando a ser um homem
comum sem riqueza, honrado, tal sua integri
dade; como governador, construindo desen
volvendo cidades, rasgando estradas, fazen
do hospitais, escolas, colonizando, promo
vendo o plantio, a criação, a educação, o
trabalho, construindo o nosso amanhã e o
amanhã de nossos filhos.

O povo de Roraima o reconduziu ao Go
verno por seus predicados testados e atesta
dos pela sociedade roraimense. Tentar dene
grir o nome, passado, o presente de Ottomar
e o Governo legitimado do nosso estado seria
ferir a democracia. E nós, que custamos tanto
a tê-la e a sentí-Ia, pois por vários anos, en
quanto território, não podíamos eleger o nos
so governador, mas, sim, acatá-lo por deter
minação federal, não seria agora, nesses ten
ros três meses de vida neonotal do nosso novo
e promissor estado, que assistiríamos coladas
à ameaça da democracia pisada e desrespei
tada a bem de interesses escusos à norma
lidade política e social gerada por distorções
ou falta de substância real que tenta pôr falsos
alicerces no pedido de intervenção do Procu
rador-Geral da República ao Governo de Ro
raima.

Não vejo motivos de anormalidades em um
governador agir contra o arbítrio. A ação da
Polícia Federal naquele episódio da prisão
do piloto que deflagrou o presente clima in
veste contra os direitos humanos, porquanto
o referido aviador não estava em garimpo,
não tinha plano de vôo, não estava sequer
com o motor de sua aeronave funcionando
e o avião encontrava-se no aeroporto de Boa
Vista, Capital de Roraima, sem nenhum fla
grante de garimpagem em área proibida. Não
havia razão ou espaço para metralhadoras.

O que vimos, isto sim, foi um excesso da
Polícia Federal sediada em Roraima, que,
diga-se de passagem, não foi o único que ulti
mamente ocorreu, tal a reincidência de ações
não pautadas na lei que alguns daqueles poli
ciais vêm cometendo.

Ottomar, tenho certeza, não é contra a Po
lícia Federal, instituição merecedora de todo
o respeito e reconhecimento da sociedade e
das autoridades constituídas.

Ottomar foi contra as diretrizes emanadas
do agente da Polícia Federal naquele episó
dio, por considerá-las arbitrárias. Ottomar
foi a favor dos direitos humanos.

Resta julgar, Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, se deve prevalecer o prestígio de um
governador eleito, de passado digno, honra
do, e presente comprometido com o desen
volvimento de um novo estado, ou a ação
de xerife de um delegado que usou de arbitra
riedades. Democracia ou "xerifismo", eis a
questão.
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Tenho fé em que o Presidente do Tribunal
Regional Federal saiba discernir entre demo
cracia e o autoritarismo; entre arbítrio e direi
tos humanos, e que, no balanço dessa deci
são, opte pelo caminho que o povo escolheu,
de apoio ao Governador Ottomar de Sousa
Pinto, opte pelo caminho da democracia, pe
lo caminho do sossego social que o nosso
novo, tenro e terno estado merece ter, para
que, no leito dessa paz, desenvolva, progrida,
harmonizando o convívio de todos que ali
habitam.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NILTON BAIANO (PMDB - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr'e Srs. Deputados, a revistaVeja que circu
la hoje, em matéria intitulada "Cartilha Du
ra", noticia que o Exm' Sr. Ministro do Exér
cito, Carlos Tinoco, no boletim interno do
Exército, faz considerações a respeito do en
sino público no Brasil, dizendo que ele está
sendo comunizado.

N') momento em que o mundo passa por
transformações até mesmo em países socia
listas, como a derrubada do Muro de Berlim,
as alterações que hoje se verificam na União
Soviética e até na Albânia, país que tinha
o comunismo mais radical, declarações dessa
natureza são no mínimo infantis.

O tempo em que que o comunismo ia tomar
conta do País já passou. Na nossa opinião,
esse discurso está muito atrasado, até mesmo
dentro do Exército, pois o Comandante Mili
tar do Nordeste, General Luís Pires Ururahy,
na mesma matéria diz que "quem teme comu
nistas e os vê em todos os lugares está tão
ultrapassado como quem acha que os milita
res devem desaparecer".

Ora, Sr. Presidente, entendemos que o Mi
nistro do Exército deve, no seu boletim, soli
citar mais verba do Governo Federal, para
que tragédia como a que ocorreu no rio Traíra
não venha a acontecer no País. Também no
seu boletim, ele deve defender os salários
dos funcionários militares e civis, que hoje
- todos sabemos - estão bastante defasa
dos. Quando isso ocorrer, estaremos aqui no
Congresso para apoiá-lo.

O SR. NOBEL MOURA (PTB - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr,5
e Srs. Deputados, o tema aborto é muito deli
cado e a sua discussão deve ser colocada aci
ma de posições meramente contrárias ou fa
voráveis. Pode-se ser a favor do aborto em
certos casos, como se pode ser contra em
alguns outros. Mas posicionar-se simples
mente contra ou a favor do aborto é muito
simplista.

No caso divulgado recentemente a nível
nacional da empregada doméstica Rosâgela,
acho que toda pessoa sensível, humama, que
sente o problema da mulher, entende que
ela não deve ser presa pela prática do aborto,
enquanto milhares de crimes são tidos como
normais.

Não entendo como o aborto pode ser crime
aqui, se não é crime na maioria dos países
civilizados. Parece que só é crime na cabeça
de pessoas subdesenvolvidas. Não entendo

a lógica desse caso. Entendo, sim, que o cri
me do "colarinho branco" deve ser punido
com mais veemência e serem cominados até
com pena de morte os casos escandalosos de
corrupção que acontecem no Brasil.

A prática do aborto precisa da compreen
são dos deputados e senadores, do povo e
muito mais da classe médica. Falo como mé
dico, com experiência em ouvir as pacientes.
Existe grande discriminação com relação à
mulher; ninguém quer ouvir a mulher quando
ela está grávida e não quer ter filhos. O ho
mem gosta da mulher, mas, às vezes, a repu
dia quando está grávida, ou não pode ter
filhos.

Qual deve ser o comportamento de um de
putado ou senador que tenha filha com qua
torze anos e ela fica grávida sem que ele sai
ba? Entendo que deve ouvi-Ia, para saber
o que ela quer. Se quiser abortar, os pais
devem dar o apoio psicológico e material para
que ela o faça.

Então, o aborto tem que ser discutido na
claridade, à luz, como disse ontem aqui, e
não com a discriminação que existe atual
mente. Chamam, inclusive, o médico de
aborteiro. Não existe essa especialidade nos
Anais da medicina. Existem médicos gineco
logistas e, como tal, têm que ouvir a queixa
da mulher e não denunciá-la, como fez esse
médico no caso Rosângela. Existe uma ética
médica, um si~i1o profissional ensinado desde
Hipócrates. E preciso haver sintonia entre
a cliente e o médico. Jamais o médico, estan
do naquele ambiente reservado e de confian
ça, depois de ouvir a confissão angustiada
da cliente, deve denunciá-Ia. Isso é um ab
surdo!

Portanto, o problema do aborto depende
da conscientização médica. O povo precisa
entender o médico. Não adianta legalizar o
aborto, se não há quem o faça. É necessário
que haja médicos que façam o aborto. Quem
vai fazer o' aborto no caso do estupro? No
Brasil, por lei, é permitido que se faça o abo~

to nesse caso, mas não há quem o faça. E
necessário que haja médicos que façam o
aborto e não sejam incriminados. E preciso
que o aborto seja tido como normal. Não
se deve criminalizar o aborto, nem considerar
o médico aborteiro. Não existe coisa mais
baixa para um médico do que chamá-lo de
aborteiro. Aborteira é a pessoa que faz o
aborto no mato, em casa, com vela, com agu
lha de tricô; não existe médico aborteiro. Dis
cordo, inclusive, da médica que, ao falar em
favor do aborto, deu a entender que existe
médico aborteiro. Não conheço nenhum mé
dico aborteiro; existe médico ginecologista.

Peço, portanto, o apoio a V. Ex" nesta
grande luta em favor da mulher. A mulher
brasileira precisa do apoio dos deputados.
É preciso acabar com essa hipocrisia de não
se ouvir a mulher. Não há especialista no
Brasil que ouça a mulher. Quando a mulher
confia no médico, ele não pode entr~gá-la

à polícia. Isto é um absurdo, Sr. Presidente!
Era o que tinha a dizer:

O SR. GONZAGA MOTA (PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sr' e Srs. Deputados, o Nordeste passou re
centemente por um longo período de estia
gem. Agora, as chuvas voltaram. Não pode
mos dizer que seja o inverno generalizado,
mas em vários municípios, principalmente os
do Ceará, já podemos dizer que a situação
está consolidada.

Mas acontece,. Sr. Presidente, Sr' e Srs.
Deputados, que as autoridades bancárias 
e refiro-me especialmente aos bancos oficiais
- destinam créditos para investimentos que
beneficiam apenas os grandes proprietários.
Os pequenos e médios produtores rurais fi
cam fora do crédito, notadamente do crédito
para custeio agrícola. Todos sabemos que o
crédito agrícola tem duas características fun
damentais; o valor, que tem de ser adequado
à necessidade, e a oportunidade do ofereci
mento desse crédito. Não adianta nada o Go
verno autorizar, daqui a dois meses o Banco
do Brasil, ou o Banco do Nordeste, a liberar
recursos para o custeio agrícola que benefi
ciem pequenos e médios produtores, porque
a chuva já terá passado, e dificilmente tere
mos condições de ter uma produção razoável.
É importante esse alerta, uma vez que a pro
dução agrícola do Nordeste, principalmente
no Ceará, vem decrescendo ano a ano.

Agora que temos uma perspectiva de inver
no, faço um apelo às autoridades federais,
ao Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste
no sentido de que proporcionem não só o
crédito de investimento, mas, fundamental
mente, liberem o crédito para o custeio agrí
cola, beneficiando notadamente os pequenos
e médios produtores rurais.

Era o comunicado que gostaria de fazer,
reiterando que se trata de uma questão de
oportunidade.~ Precisamos de ser atendiso
agora, porque daqui a um ou dois meses não
adianterá, mais

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, a matéria publicada
noJornal do Brasil, edição de hoje, de autoria
dos jornalistas Alexandre Medeiros, Odail
Figueiredo e Ricardo Leopoldo, é bastante
esclarecedora em relação aos chamados "ma
rajás" da Previdência Social. Lendo a maté
ria, chegamos à conclusão de que houve "o
conto do marajá". A Presidência da Repú
blica armou um pseudo-escândalo para tentar
convencer a opinião pública de que o sistema
previdenciário está falido e é melhor entre
gá-lo à iniciativa privada e de que os aposen
tados deste País são responsáveis por toda
a mazelas nele existentes. Entretanto o mara
já-mor da lista, que deixou o Presidente da
República indignado, a quem S. Ex' chamou
de marajá máximo da Previdência Social
e aí vem a demonstração do quanto esse Pre
sidente é mal-informado -não recebe, desde
agosto de 1990 um centavo da Previdência.
E, mesmo que estivesse recebendo, sua apo
sentadoria seria hoje de cerca de
Cr$130.000,OO.

Nessa lista apresentada de marajás, há até
gente que recebe apenas Cr$12.000,00 men
sais. Por isso, é preciso investigar com pro
fundidade essa questão, a fim de descobrir
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onde esse dinheiro está, já que não está indo
para o bolso dos aposentados. Isso evitará
que o Presidente da República fique indig
nado por motivos tão fúteis.

Estamos muito acostumados a ver Presi
dentes da República, em momentos de difi
culdade, de baixa credibilidade perante a opi
nião pública, inventarem um fato de impacto
para adquirirem mais popularidade, Lembro
me de que, no final do seu Governo, a credi
bilidade do Sr. José Sarney estava mais ou
menos igual à do Governo Collor hoje, com
baixa aceitação popular. .. (O Deputado Sar
ney Filho está balançando o dedo, dizendo
que não, que estava maior.) Naquela época,
não sei quem disse ao Presidente da Repú
blica que era preciso criar um fato de impacto
para reverter a situação. E criaram o famoso
caso do poço de petróleo na ilha de Marajó,
que diziam ter mais petróleo que o mar do
Norte. E haja cadeia de rádio e televisão para
divulgar o que seria a redenção total do País.
Dali a alguns dias - diziam - o Brasil passa
ria até a ser exportador de petróleo, e hoje
ninguém mais ouve falar no poço de petróleo
de Marajó.

Essa história dos marajás da Previdência
é a mesma coisa: uma grande armação para
tentar novamente apresentar o Presidente da
República como o "caçador de marajás". O
que está acontecendo, na verdade, é má ge
rência de um Ministério a cargo de um cida
dão que era um péssimo sindicalista e, por
isto, não tinha condições de ser um bom mi
nistro do Trabalho e Previdência Social.

Trago alguns dados, Sr. Presidente, que
não estão sendo divulgados. Indicam eles que
nos meses de janeiro e fevereiro de 1991 o
Governo não repassou à Previdência o di
nheiro destinado ao pagamento da folha dos
funcionários. Isso significa que da contribui
ção de cada um dos trabalhadores e dos em
pregadores, portanto de todos os que contri
buem para a Previdência, foram desviados
103,9 bilhões de cruzeiros que deveriam ter
sido utilizados no pagamento <;los funcioná
rios. Tenho mais alguns dados. Durante o
ano de 1990, o Governo, que não tem muita
preocupação com a classe trabalhadora, não
fez o repasse de cerca de 803 bilhões de cru
zeiros destinados ao pagamento de pessoal.
Esse dinheiro certamente foi retirado da par
te que os trabalhadores e empregadores des
contam para a Previdência.

Insisto na necessidade de se investigar me
lhor os pseudomarajás. Houve erro já com
provado. O marajá-mor daquela lista tem 81
anos, está bem velhinho, já perto de morrer,
e ontem estava doido para saber onde está
esse dinheiro, pois desde agosto não recebe
pensão alguma. É tão marajá que só pode
andar de táxi; porque não consegue andar
de ônibus e não tem carro, é obrigado a gastar
o pouco que tem para pagar uma corrida de
táxi. E o Presidente da República, indignado,
com a cara mais feia do mundo, a dizer que
vai caçar os marajás novamente!

Chegamos à conclusão de que, infelizmen
te, o Presidente da República vai se desmo
ralizar nesta Casa, por não ter tido a compe-

tência para verificar os fatos antes que fossem
à imprensa. Também o Deputado Maurílio
Ferreira Lima deveria explicar por que sai
divulgando qualquer coisa que lhe entregam,
sem saber se os fatos são verdadeiros.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Sigmaringa Seixas)
- Concedo a palavra ao Deputado Sarney
Filho.

O Sr. Vital do Rego - Sr. Presidente, peço
a pala,:,ra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Sigmaringa Seixas)
- Há um orador na Tribuna. Peço a V. Ex'
que aguarde.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, ontem enderecei re
querimento de informações à Ministra da
Ação Social a respeito de uma propaganda
oficial do Governo Federal. que diz estar ha
vendo um desvio de 70% dos tíquetes do lei
te.

Como, até o final do Governo Sarney, pelo
que se sabe, isto não ocorreu, nem em baixos
percentuais, indagamos da ministra, naquele
ofício, a causa desse grande desvio de 70%
dos tíquetes do leite, que ocorreu já no Go
verno Collor, e as providências tomadas no
que diz respeito à punição das pessoas res
ponsáveis pelo mau uso do programa oficial.
Isto se for verdadeira a notícia, porque evi
dentemente, se não o for, estaremos sendo
vítimas de mais uma fraude, de mais uma
propaganda mentirosa.

Aliás, o Governo Collor tem-se caracte
rizado por este tipo de atitude. No começo,
na sua propaganda para a Presidência da Re
pública, prometeu defender os descamisados,
e o que vimos foi a recessão, o desemprego
e o arrocho salarial, que afetaram principal
mente os descamisados; depois prometeu co
locar o Brasil no Primeiro Mundo, através
da liberalização da economia nacional, e o
que vimos foi uma intervenção na economia
jamais vista antes, inclusive com confisco da
caderneta de poupança. Por último, estamos
vendo 'que o Governo faz propaganda irreal
na televisão: quem assiste às propagandas
pensa que estamos vivendo em outro país.

Reforço a importância do meu requeri
mento, que servirá para começarmos a mora
lizar a propaganda oficial, já que não se pode
utilizar o Código do Consumidor para se sa
ber o que realmente há por trás dessa propa
ganda e que fim levou o programa de distri
buição do leite, que estava beneficiando seis
milhões de crianças. E não eram somente
as crianças: eram famílias inteiras que depen
diam desse alimento básico para melhorar
um pouco as suas condições de vida.

Em São Luís, por exemplo, depois que co
meçou essa distribuição gratuita de leite 
e isto me foi dito pelos médicos do Instituto
de Medicina Legal - o número de óbitos
de crianças por inanição havia caído a zero.
Nas grandes metrópoles em que o programa
já estava avançado isso ocorreu também.

Agora ouvimos na televisão que esse pro-

grama foi ampliado. Se isso é verdade, os
benefícios ainda não chegaram aos cidadãos.
E ainda há pouco eu estava ouvindo o discur
so do Deputado Ronaldo Caiado, que dizia,
citando a revistaVeja,que recursos extraor
dinários haviam sido destinados para o cus
teio agrícola, mas isso não passou do papel.

Então, Sr. Presidente, aqui fica o nosso
desejo de que o Governo Collor saia da pro
paganda oficial, passe à realidade e preste
satisfação à comunidade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Sigmaringa Seixas)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Vital do Rego, para uma questão de ordem.

O SR. VITAL DO REGO (PDT - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a questão de ordem de certa forma perdeu
o sentido. Mas, antes que V. Ex' concedesse
a palavra ao Deputado Sarney Filho, cujo
discurso encantou a todos nós, até porque
identificamos um tipo de comportamento di
ferenciado daquele verificado aqui nos mo
mentos mais paradoxais e na votação do Pro
jeto Nelson Jobim, que trata das medidas
provisórias, desejava este modesto parlamen
tar nordestino qliestionar a Mesa sobre a hora
reservada ao Pequeno Expediente, até para
fazer justiça a essa Presidência, que, preocu
pada com o horário, desde o início da sessão
nos advertiu da necessidade de se cumprir
o Regimento. Não obstante isto, já devería
mo,s estar no Grande Expediente.

E somente isso, Sr. Presidente.

O Sr. Sarney Filho - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem e, na forma regimental,
tenho esse direito porque fui citado nomi
nalmente.

O SR. PRESIDENTE (Sigmaringa Seixas)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (Bloco - MA.
Sem revisão do orador.) - Quero apenas
fazer uma pequena observação. Na realida
de, parece-me que o orador que me antece
deu fixou-se apenas no meu comportamento
a partir da última votação. S. Ex' não sabe
que votei pelas diretas e fui um dos primeiros
dissidentes a votar na chapa de Tancredo Ne
ves. S. Ex' também não conhece o meu com
portamento e não sabe que, em fun~ão dele,
o povo do Maranhão, a cada eleição, tem
me dado uma.votação maior, inclusive na
vapital, onde fui o mais votado.

O SR. PRESIDENTE (Sigmaringa Seixas)
- Mesmo havendo Ordem do Dia, não há
matéria para deliberação. Nesses casos, é
uma prática da Mesa o gesto de liberalidade
de estender o tempo do Pequeno Expediente.

Restam apenas três oradores inscrit~s para
o Pequeno Expediente. Em seguida, passare
mos ao Grande Expediente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Cu
nhaBueno.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, ocupei esta tribuna no iní
cio da semana passada para pedir explicações
à SI' Ministra da Economia, Fazenda e Plane-
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jamento, Zélia Cardoso de Mello, a respeito
das nebulosas negociações feitas a partir da
suspensão do registro de venda do café brasi
leiro, que perinitiu a algumas pessoas que
dispunham de informações privilegiadas fa
zer da Bolsa de Nova Iorque um panamá
em cima das atitudes do Governo Federal,
até hoje inexplicadas, de suspender os regis
tros das negociações do café.

Sr. Presidente, entendo que a Ministra da
Economia deve estar bastante atarefada com
os problemas que ela própria ajudou a criar
na sua política, a meu ver, errada, de combate
à inflação. Contudo, é preciso que a morali
dade pública seja transparente.

Até o presente momento, embora decor
ridos mais de dois dias úteis - porque as
operações na Bolsa de Nova Iorque foram
feitas na quinta e na sexta-feira passadas 
e apesar de todos os jornais e revistas de
grande circulação nacional terem abordado
o problema, nenhuma versão oficial deste ru
moroso fato foi dada como satisfação à opi- .
nião pública.

Sr. Presidente, lá no interior do meu esta
do, há um velho ditado popular que diz que
onde há fumaça há fogo. Sem dúvida, deve
haver alguma coisa de estranho nessa opera
ção lesiva ao patrimônio nacional e extrema
mente vantajosa àqueles que a praticaram.

Portanto, diante do silêncio das autorida
des governamentais do Ministério da Econo
mia e do Banco do Brasil, responsáveis por
esta atitude, estamos encaminhando à Mesa
da Câmara dos Deputados um requerimento
de informações. Não o fizemos antes porque
esperávamos que a Ministra da Economia se
antecipasse a qualquer medida como esta da
apresentação de um documento formal à Câ
mara dos Deputados.

Espero que S. Ex' tenha, nesses feriados
de Páscoa, tempo suficiente para reunir os
seus assessores envolvidos nesse assunto, e,
quem sabe na próxima segunda-feira, o Go
verno brasileiro possa vir a público para infor
mar o que realmente aconteceu. Caso não
o faça, ficará pairando uma dúvida, na cabeça
de cada um dos brasileiros que, ao lerem os
jornais, se defrontaram, nesse final de sema
na, com um possível escândalo do café.

O SR. PRESIDENTE (Sigmaringa Seixas)
- A Mesa recebe o requerimento de V. Ex'

Concedo a palavra o nobre Deputado Ru
bens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apenas para encaminhar um projeto que trata
da Lei n' 5.277,de 1967, que devolve à Mesa
da Casa a questão da divisão e as providências
com efetivação das passagens aéreas dos Srs.
Parlamentares.

Tivemos aqui, recentemente, uma lei apro
vada que traz para o plenário da Casa toda
alteração nos percursos da elaboração e na
distribuição dessas passagens.

Estamos apresentando projeto de resolu
ção para acabar definitivamente com essa dis
torção que existe na distribuição de passagens
aéreas aos Srs. Parlamentares no tocante à

passagem aérea via Rio de Janeiro e passa
gem para o Rio de Janeiro. Esta é a nossa
proposta: que duas passagens sejam para a
capital do estado do parlamentar e duas ao
município, quando há linha aérea regular,
mais próximo do seu domicílio eleitoral.

Esta é a proposta que apresentamos, para
acabar de vez com essa situação que está pre
judicando muito a imagem dos parlamenta
res. Quando V. Ex' for a sua terra, o Rio
de Janeiro - eu sei que vai e assim também
o fazemos - iremos as nossas a expensas,
e é isso que desejamos que aconteça nesta
Casa.

Neste mesmo projeto, Sr. Presidente, esta
mos pedindo que as passagens aéreas dadas
aos parlamentares sejam distribuídas do mês
de fevereiro ao mês de dezembro. No caso
de uma convocação em janeiro, a passagem
será oferecida pela Mesa, e somente por mo
tivo de convocação oficial. E por que de feve
reiro a dezembro? Porque temos uma pro
posta para que o Congresso Nacional funcio
ne do mês de fevereiro ao mês de dezembro,
ininterruptamente.

Passo agora a um outro assunto.
Onze de março de 1991, uma segunda-fei

ra, eis aí uma data a memorizar.
O Código de Defesa do Consumidor vigora

desde esse dia, seis meses depois de sancio
nado. O evento assinala umturning point nas
relações de consumo no País. Houve muito
tempo para a discussão dessa importante ma
téria e sua votação seguiu todo o ritual legisla
tivo determinado pela Constituição e pelos
regimentos internos das Casas do Congresso.

Enexiste, portanto, motivo ponderável pa
ra que a vigência dessa lei tão aguardada e
tão necessária seja adiada, como chegou a
ser anunciado nos últimos dias da primeira
semana de março.

O exaustivo debate sobre os diversos as
pectos da lei que de há muito a população
reclamava foi precedido por demorado, am
plo e profundo trabalho de conscientização,
devidamente divulgado por todos so meios
de comunicação disponíveis, e o esforço de
vários segmentos sociais envolvidos nesse
processo desembocou naturalmente no Con
resso, foro natural e insubstituível das gran
des questões nacionais.

Diversos foram os projetos de lei sobre
o assunto submetidos ao crivo dos órgãos e
cidadãos que, formal ou informalmente, par
ticiparam do processo legislativo do Código.

O Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor criou comissão destinada a elaborar
anteprojeto, cujos componentes, consultores
e assessores entregaram-se a um democrático
e persistente trabalho de peregrinações e de
divulgação. Numerosas sugestões foram exa
minadas, antes e depois dos encontros reali
zados em capitais de estados da Federação.
Exemplares do anteprojeto circularam nos
meios interessados - repartições públicas,
empresas, redações de jornais, especialistas,
juristas e o povo em geral. ODiário Oficial
de 4 de janeiro de 1989 publicou os pareceres
da citada comissão sobre as propostas a ela
encaminhadas, apresentadando, em cada ca-

so, as razões que a levaram a acolher aigumas
e a rejeitar outras.

Subseqüentemente, o anteprojeto sofreu
reformulação geral, em função das contribui
ções nascidas no seio da sociedade brasileira
como um todo.

Pode-se, pois, afirmar que o produto oriun
do da Comissão do NDC constituiu-se na edi
ção matrici do futuro projeto de lei e atual
Código de Defesa do Consumidor.

Iniciativas outras, anteriores ou concomi
tantes, foram analisadas e assimiladas.

Governos estaduais e parlamentares fede
rais e estaduais desenvolveram ações pionei
ras nessa área, e o Poder Executivo parti
cipou dos estudos, através do Ministro da
Justiça.

Então, não haveria sentido em postergar
o começo da vigência dessa importante lei
codificada, nem mesmo por falta de regula
mentação, o que compete ao Executivo Fe
deral.

Esperamos que o decreto necessário para
tal regulação não demore a ser baixado, mas
essa falta não impede que o Código produza
imediatos feitos, pois boa parte de seu articu
lado é auto-aplicável.

No devido tempo, com base na experiência
adquirida, as particularidades práticas das
exigências do Código e sua própria e eventual
alteração serão evidenciadas.

O importante é que esse autêntico estatuto
de proteção do até agora desprotegido consu
midor está em pleno vigor.

O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr"e Srs. Deputados, quero fazer um
apelo ao Ministro do Exército e ao Secretário
da Administração no sentido de que deter
minem aos seus escalões subordinados na es
fera administrativa providências concretas no
sentido de viabilizar a venda de 39 pequenas
casas do Conjunto Residencial de Mecejana,
pertencentes ao antigo Ipase e hoje ocupadas
por cabos e sargentos do 69 Batalhão de Enge
nharia de Construção, sediado em Boa Vista,
capital do Estado de Roraima.

Muitos dos militares ali residem há mais
de 20 anos e, com inteira justiça, pretendem
adquirir o imóvel onde moram, sobretudo,
agora, que lei específica regula a matéria,
facilitando a venda.

Muitos dos atuais ocupantes já apresentam
tempo de serviço militar suficiente para a me
recida transferência para a inatividade, mas
pretendem adquirir o imóvel onde residem,
pois essa hipótese é.perfeitamente cabível
dentro dos parâmetros estabelecidos em lei.

Entendo, Srs. Deputados, que quando a
lei possibilitou a compra de imóveis funcio
nais pelos atuais ocupantes pretendeu am
pliar ao máximo a possibilidade da compra
e não ampliar os casos de proibição. Assim,
impõe-se sempre a interpretação mais favo
rável nos casos duvidosos.

Acostumados a uma vida franciscana, os
ministérios militares têm por hábito fazer jus
tamente o contrário, restringindo a norma
favorável e ampliando a norma desfavorável,
numa inversão do princípio consagrado à luz.
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da hermenêutica jurídica, que diz "benigna
amplianda odiosa restringenda".

A Lei n" 8.025, de 12 de abril de 1990,
dispõe sobre a alienação de bens imóveis resi
denciais de propriedade da União, bem corno
de outros imóveis situados no Distrito Fe
deral.

Posteriormente, o Decreto n" 99.266, de
28 de maio de 1990, regulamentou a citada
lei, especificando que os imóveis residenciais
objetos da lei específica seriam vendidos no
estado em que se encontram.

Não há dúvidas de que a Lei n" 8.025 teve
o mais largo alcance social, pois se destina
a possibilitar a compra do imóvel pelo servi
dor público que nele já vinha residindo há
vários anos.

Dentre as restrições estabelecidas pela Lei
nO 8.025 quanto à venda de imóveis estão
os "administrados pelas Forças Armadas des
tinados a ocupação por militares... " (Art. 10,
leu;ac ~o Decreto n" 99.266, de 28-5-90).

E eVidente que o propósito da lei é facilitar
a compra do imóvel, restringindo tão-somen
te nos casos enumerados no decreto regula
mentador. Contundo, existem centenas de
casos em que militares do serviço ativo ocu
pam imóveis residenciais não pertencentes às
Forças Armadas e, por isso, não integrantes
da relação de Próprio Nacional Residencial
(PNR) registrada no acervo de cada unidade
militar.

Em tais condições, é evidente que tal imó
vel militar não pertence às Forças Armadas,
não é PNR, no sentido militar do termo, pois
não está relacionado no acervo da Diretoria
Patrimonialdo Exército.

Assim sendo, entedo que os militares ocu
pantes legais de tais imóveis, da data de 15
março de 1990, são legítimos destinários da
norma que autorizou a venda ao legítimo ocu
pante do imóvel, nos termos do § 19 do art.
50 do Decreto n" 99.266, de 28-5-90, que diz:

"Consideram-se legítimos ocupantes
aqueles que, em 15 de março de 1990,
Il)esmp que no transcurso. do prazo de
desocupação, atendiam às exigências le
gais para a ocupação e, cumulativamen
te:

a( eram titulares de regular termo de
ocupação);

b) eram titulares de cargo efetivo de
emprego, pe!manente, lota.4o em órgão
ou entidade da administração pública fe
deral."

Corno se vê, a lei e o seu regulamento não
fazem qualquer referência à natureza militar
do ocupante: O que a lei, exige é que a ocupa
ção seja normal e haja um vínculo perma
nente com o serviço público federal.

Evidentemente, essa é a situação do militar
do serviço ativo a quem a Constituição Fede
ral chama de servidores públicos militares no
art. 42.

Adernais, tem-se corno certo, tanto na dou
trina corno na jurisprudência, que as normas
restritivas ao direito individual, tal corno a
que se contém na lei autorizadora da venda

dos móveis (art. 1", § 2°), devem ser interpre
tadas semprestricto sensu, sendo inteiramen
te antijurídico incluir na proibição legal casos
que a lei expressamente não proibiu! tudo
o que a lei expressamente não proíbe deve
ser consentido.

Daí por que faço um apelo ao Secretário
da Administração e ao Ministro do Exército
no sentido de que determinem à guarnição
militar de Boa Vista que faculte aos militares
ocupantes legais dos diversos imóveis perten
centes ao antigo Ipase a habilitação à compra
de tais imóveis, que não pertencem ao Exér
cito, não são próprios nacionais residenciais
nem são imóveis sujeitos à administração mi
Iitar, embora ocupados por militares da ativa
do Exército.

Esse foi o critério adotado por alguns ór
gãos públicos, dentre os quais o Superior Tri
bunal Militar para efetuar a venda de imóveis
aos militares da ativa que neles residiam.

A venda de tais imóveis aos cabos e sargen
tos, em Roraima, é medida de inteira justiça,
quando por mais não seja em homenagem
ao princípio de analogia.

o SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG.)
- Sr. Presidente, Sr"'e Srs. Deputados, sex
ta-feira passada voltei às bases em Minas Ge
rais e pude ver a preocupação reinante ali
hoje, com a liquidação da MinasCaixa, que
se faz sem a mínima atenção aos milhares
de correntistas que ali depositaram suas pilr
cas poupanças, l;omo também aos seus nove
mil funcionários que trabalham em todo o
estado. Vi a apreensão, em Nova Era e vários,
municípios do Vale do Aço, da Zona do Rio
Doce e da Zona da Mata, da população, dos
correntistas, dos funcionários, das lidenaças
municipais, dos prefeitos e vereadores, mo
tivo pelo qual gostaria de registrar, mais uma
vez, no plenário da Câmara dos Deputados,
essa preocupação de Minas Gerais. Mais um
rombo em banco popular. Não se sabe quanto
e nem quais são os autores.

Gostaria também de solicitar que fosse
transcrito nos Anais desta Casa urna crônica
do meu companheiro, Jornalista Carlos Cha
gas, publicada no jornal mineiroEstado de
Minas, que, com sabedoria e clareza, aborda
o problema da liquidação dos bancos, que
acaba sendo também o exemplo da liquidação
de cada cidadão na sua cidadania, na sua vi
vência em nosso País, pela economia aqui
implantada.

Lembrou o Deputado Sarney Filho, ainda
há pouco, das "Diretas-Já", da eleição de
Tancredo Neves e da Nova República. Na
verdade, tudo isso aconteceu. Mas, com a
liquidação da MinasCaixa, dos josés, dos
manoéis, das marias, enfim de todos os cida
dãos brasileiros submetidos a urna economia
execrável, parece que não aconteceram "Di
retas-já", Nova República ou eleição de Tan-,
credo Neves, tudo continua como se uma
transição lenta, gradual e segura permane
cesse eternamente em nosso País.

(CRÔNICA A QUE SE REFERE O
ORADOR)

"PARA OS POBRES?
INTERVENÇÃO EXTRAJUDICIAL

O que fazer com o "seu" José, cujo salário
não dá para pagar o aluguel do quarto de
pensão onde vive com a mulher e quatro fi
lhos. Nem para pegar trem elétrico e ônibus
todos os dias. Na ida e volta para o trabalho
e mais os remédios que deve tomar para hi
pertensão além daquela dívida histórica com
o agiota do subúrbio, que só faz crescer todos
os meses. Mesmo quando ele consegue pagar
parte dos juros devidos? Não tem dúvida.
Vamos promover nele uma liquidação extra
judi~ial, considerando-o antieconômico e,
por ISSO, suspendendo o seu direito de viver.
A mulher e os filhos? São conseqüência, por
tanto devem ficar ao léu e, logo depois, serem
também suprimidos, porque essa é a lei do

. mercado, a estratégia da modernidade e do
neoliberalismo. Não pode competir? Sumiço
nele.

Se agem assim com instituições, breve esta
rão agindo com pessoas, é bom tomar cuida
do. O que acontece com a MinasCaixa é um
prelúdio do que acontecerá com o "seu" José,
se continuarmos por aí. E não haverá barrei
ras que consigam evitar o ingresso do inter
ventor em sua vida.

Corno ficarão as autoridades econômicas
empenhadas nas liquidações extrajudiciais de
tudo o que não dá lucro imediato quando
os credores externos resolverem nos liquidar?
Porque, se aceitamos e até impomos essas re
gras para dentro, forno recusá-las para fora?
De que maneira deixaremos de reconhecer
que, embora potencialmente capazes de nos
recuperarmos, não teremos tempo para isso,
se a prevalência é para a lei do mais forte.
ou seja, para a filosofia do neoliberalismo
e da modernidade?

Aureliano Chaves diz sempre que a esper
teza acaba comendo o esperto, e tem toda
razão. Os que lucram aqui dentro com essa
execrável postura acabarão se arrependendo
qU:l;ndo ela for aplicada sobre eles, seja tecno
cratas ou empresários hoje vitoriosos. O dia
deles chegará, mas o pior é que, quando isso
acontecer, o nosso já terá acabado. Corno
estão acabando com a MinasCaixa e já acaba
ram com tantos bancos estaduais. E tantos
"seus" José, no fundo, a maior realidade de
todas."

O SR. PAULO HARTUNG (PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presi-.
dente, Sr's e Srs. Deputados, assomo a esta
tribuna para denunciar o flagrante desrespei
to à decisão do Congresso Nacional com refe
rência à aprovação da Medida Provisória n"
294, encaminhada à sanção presidencial e
transformada na Lei no 8.177/91.

Através da Medida Provisória n" 294, o
Governo estabeleceu a extinção (paralisação
do cálculo) do'índice de Preços ao Consu
midor -IPC-, calculado pela Fundação Ins
~ituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
Juntamente com o IRVF e o ICB.
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Assim, por julgar a medida desnecessária
para o processo de eliminação da correção
monetária e, ao mesmo tempo, prejudiciai
ao desenvolvimento dos estudos e pesquisas
econômicas (cáloulos de séries etc.), o PSDB,
através da emendá do Deputado André Be
nassi, propôs a manutenção do cálculo e da
divulgação do IPC, ou seja, a supressão do
IPC do texto da Medida Provisória n· 294.

A emenda não foi acatada pelo Relator
da Comissão Mista Especial em seu projeto
de lei de conversão, e também o destaque
correspondente que submeti ao Plenário da
referida Comissão não foi aprovado.

Entretanto, no plenário do Congresso Na
cional, a Liderança do PSDB na Câmara dos
Deputados apresentou destaque para vota
ção da emenda do Deputado André Benassi.
O destaque, defendido pelo Líder José Serra,
foi aprovl;!do. Assim sendo, foi retirada a ex
pressão "Indice de Preços ao Consumidor
IPC" do texto do art. 4. do projeto de lei
de conversão da Medida Provisória n· 294,
ficando dessa forma estabelecida apenas a
extinção do IRVF e do ICB.

Constatamos, agora" de acordo com decla
rações do Presidente do IBGE aoCorreio
Braziliense (edição de 23 do corrente - sába
do), que a Ministra da Economia vem deter
minar a paralisação do cálculo do IPC, igno
rando a ,decisão do Congresso Nacional a res
peito da manutenção do cálculo e da divulga
ção do IPC.

De acordo com a matéria divulgada pelo
Correio Braziliense, a Ministra interpreta
que, pelo fato de não haver na Lei n. 8.177/91
(conversão da Medida Provisória n. 294) refe
rência explícita ao IPC, o mesmo pode ser
extinto por ato administrativo.

Ressalte-se que, mesmo que o assunto fos
se passível de decisão administrativa, o fato
de o mesmo haver sido submetido ao Con
gresso através de medida provisória e rejei
tado elimina, salvo através de determinação
em nova lei ou medida provisória, a possibi
lidade do uso do ato administrativo parll a
extinção do índice.

Portanto, se o Congresso Nacional não fi
zer respeitar a decisão de seu Plenário, esta
remos presenciando a superposição de pode
res, com conseqüências graves para a Insti
tuição.

Por outro lado, caso não seja tomada uma
atitude urgentemente, não será divulgado o
cálculo do IPC para o mês de março, que
está chegando ao final sem o índice que mede
a inflação.

O SR. JOSÉ FELINTO (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, assomo à tribu
na na tarde de hoje para lamentar a saída
do apresentador Ferreira Neto da Rede Re
cord de Televisão. Ferreira Neto, Sr: Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, é um profis
sional do mais alto nível, que o Brasil e os
brasileiros conhecem bem. Falar de sua serie
dade, de seu brilhantismo, do alto nível de
seus programas, de seus apresentados, de
seus entrevistados seria, usando o lugar-co
mum, "chover no molhado".

Ferreira deixa, mas sei que por muito pou
co tempo, uma lacuna irreparável principal
mente na programação política da televisão
brasileira, que perde, temporariamente, pois
outra emissora, em breve, terá os serviços
desse exemplar profissional das comunica
ções em seu vídeo, a dinâmica desse apresen
tador inigualável e inimitável que por tanto
tempo conquistou telespectadores neste País.

Ontem fôi seu último programa. E para
reafirmar o que estamos dizendo do nível de
seus entrevistados, lá estava o Governador
do Paraná, Roberto Requião. Isto, Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, é que é fechar
"com chave de ouro" sua participação na Re
cord. Requião, com seu conhecido vocabu
lário, a par de colocar para o Brasil o que
pretende fazer no Paraná, acabou por ter par
ticipação maravilhosa num programa ines
quecível, não apenas por ser de despedida,
mas pelo nível do apresentador e do entrevis
tado. Requião, por seu lado, mostrava o que
recebia das mãos do Governador do Paraná
Álvaro Dias: um estado em ordem, com suas
finanças em dia, com o pessoal trabalhando
e recebendo regularmente, enfim, um estado
que, como afirma Requião, é uma "verda
deira ilha de prosperidade num país em cri
se".

Vale ressaltar, Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, que a metade da inteligência está
na resposta, a outra metade está, logicamen
te, na pergunta. No programa do Ferreira
Neto, ontem, na Record, os dois se comple
taram: Requião, com sua reconhecida capaci
dade e liderança, por sua maneira fácil de
se comunicar, e Ferreira Neto, com suas qua- '
lidades já enumeradas. Para ser mais claro,
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, por
mais eloqüente que seja o entrevistado, se
as perguntas não forem bem feitas, este não
consegue ter a mesma desen'Voltura que teria
se as questões fo.ssem bem colocadas. Fer
reira Neto, nisso, é quase perfeito. Por tudo
isso, pelo que representa Ferreira Neto para
a imprensa brasileira, em breve vamos !ê-Io
noutra emissora é o que esperamos. E de
gente assim que o Brasil precisa.

Ao encerrar, Sr. Presidente, Sr"e Srs. De-'
putados, desejo ao Governador Roberto Re
quião que o Paraná tenni.! em seu Governo
a mesma performance do Governador Álvaro
Dias, e ao apresentador Ferreira Neto, que
o entrevistou em seu último programa na Re
de Record de Televisão, voltar a vê-lo, muito
em breve, em qualquer emissora do País, fa- '
zendo imprensa séria e dinâmica, como sem
pre fez.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB 
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr., '
Presidente, Srs. Deputados, as forças demo- '
cráticas e patrióticas de nosso País e as pes
soas e instituições sensatas têm insistido ná
tese de que a questão da dívida externa é
uma questão política. Aqueles setores subser
vientes aos interesses dos bancos credores,
inversamente, têm afirmado que se trata de
matéria puramente contábil. Assim, quem

deve tem de pagar e submeter-se às impo
sições dos credores.

O atual Governo brasileiro, numa rara ati
tude de sensatez descortino, elaborou, com
a participação do negociador oficial da dívida
externa, Embaixador Jório Dauster, o con
ceito de capacidade de pagamento, o qual,
a nosso ver, é inovador e fecundo, possibi
litando uma postura nova e a flexibilidade
necessária para o comportamento do Gover
no brasileiro no processo de negociações.

Naturalmente, os bancos credores, cuja vi
são não ultrapasse os limites dos seus respec
tivos cofres, recusaram-se a aceitar negocia
ções que tivessem por base este conceito, cuja
criatividade louvamos. Não nos surpreende
esta posição dos banqueiros. Eles estão sim
plesmente cumprindo a sua função de defen
der os seus interesses.

O que nos faz vir a esta tribuna, Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, é a postura assumida
pelo Subsecretário do Tesouro do Governo
dos Estados Unidos, Sr. David Mulford, que
conforme matéria publicada no jornal Cor
reio Braziliense, do último dia 20, intervém
no debate considerando que "o conceito de
capacidade de pagamento é ,restritivo e se
constitui numa receita para a desestruturação
total das relações com a comunidade finan
ceira internacional".

Ora, mesmo deixando de lado a análise
do mérito sobre o conceito proferido por essa
autoridade pública norte-americana, o que
se pode extrair do seu comportamento é o
reconhecimento concreto de que a dívida ex
terna é, de fato, uma questãO iminentemente
política, cujo tratamento não pode ficar res
trito ao devedor e aos banqueiros, pois inte
ressa aos Estados nacionais envolvidos, dire
ta ou indiretamente, com este problema.

Portantq, o caminho para a resolução da
questão da dívida externa passa pelas rela
ções interes'tatais e, dizemos nós, inclusive
pelo foro de organismos como a Organização
das Nações Unidas e outros instrumentos de
colaboração entre os Estados. A dívida exter
na é um problema político, reconhece, na
prática, a referida ,autoridade do Governo
norte-americano. E de se esperar que, no
Brasil, as pessoas, inclusive os parlamenta
res, que se têm colocado ao lado dos inte
resses dos banqueiros aprendam esta lição.

~ós, do Partido Comunista Brasileiro, não
defendemos ocanfronto ném o rompimento
do Brasil COm ó sistema financeiro interna
cional, mas queremos aqui reiterar que so
mente uma renegociação da dívida eXterna,
feita em bases que garantam a soberania na
cional e a possibilidade da retomada do de
senvolvimento econômico, entendendo esta
questão como merecedora da atenção de toda
a com\lnidade internacional, abrirá o cami
nho para uma' solução duradoura do proble
ma.

O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, a Nação acompanha,
entre atônita e desiludida, li curva decres
cente vertiginosã a que 'o Governo Collor em
purrou a si próprio em prazo recorde.
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Uma campanha eleitoral feérica, apinhada
de ilusões, que acenava com melhorias, sQ
bretudo no campo moral e social, jamais vis
tas ou praticados no Brasil fazia crer aos in
cautos que o Governo Collor seria a alvorada
de uma verdadeira mudança política, de uma
reforma profunda de costumes, de um reen
contro da Nação com o seu melhor destino.

Em apenas um ano, esboroa-se não aperas
qualquer resquício de ilusão, mas o próprio
Governo, afogando-se em contradições e na

prática dos mesmos vícios atribuídos a seus
antecessores.

Para a m\lioria dos institutos de opinião
pública, a popularidade do Governo Collor
está quase restrita ao fator inercial das pes
quisas, ao quase zero e ao quase nada.

Mas é ilustrativo para o povo alagoano e
brasileiro em geral saber exatamente o que
pensamos nós todos deste País sobre o contra
fenômeno Collor, a esperança malograda. o
sonho que está virando um cruel pesadelo.

A agência de publicidade Standard. Ogilvy
& Mather Publicidade Limitada realizou uma
ampla pesquisa de opinião em todo o Brasil
e no release em que divulgou seu trabalho
põe um título que por si só é bastante elucida
tivo: "O Plano Collor 2 aterrissou na pista
da desesperança".

Transcrevo aqui. por oportuno. alguns dos
quadros demonstrativos da pesquisa para um
entendimento direto do povo brasileiro:

EXPECTATIVAS PARA 91 (X>
"Sua expecta1iva para o próximo ano é Que as condiçftes de
(cada categoria) v~o .elhorar, piorar ou ficar co~o estfto?"

BASE: Amostra-RS
DIfERENÇA

PIOR MELHOR IGUAL PIOR/MELHOR/IGUAL

Criminalidade 75 9 14 -52

Emprego 68 14 16 -38

Combate à
Corrupçfto 60 12 25 -33

Possibilidade
de Consumo 57 13 77 -17

Moradia 5~ 14 28 -10

Saúde 40 24 33 .. 17

labela Resumida

ONDE E O QUE ACLASSE MfDIA CORTA (X>
"Poderia dar exemplos de corte?"-------.:-_----------------
RASE: 627 entrevistados Que admitem cortes

SUBSlIlUIÇAo DF. HABITOS Df CONSUMO

Qualidade e marcas de vestuários e calçados
· Cortes de restaurantes, refeiçftes fora
· Saidas. de carro
· Consumo de luz, telefone, energia
· Compra por preço e nao qualidade

Troca para escola pública
· Corte de médicos e dentistas

Corte de empregadas domésticas
· Corte de brinquedos
Outros com lX ou .enos

76

33
18

7
6
4
14
3

3
2
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o pf DE MEIA DA CLASSE MfDIA (%)
"[ste ano que passou, fez algum tipo de aplicaç~o, investimento
ou poupança?"

RASE: Amostra-RS

1987
(800)

1990
(800)

SIM
N1\O

55
45

72
78

-----------------------------------------------------

(176)

68
17
l}

9

4
3

8
}

1
17

5

Caderneta de poupança
Fundo a curto prazo
OV,ernigth
Dólares
fstoque de mercador!~s

Imóveis
Açnes

"(para os que fizeram) de que tipo? (RM)

(400)
82

Outras }

o BRASIL COM QUE SE SONHA (%)
"Pensando a~ora no Brasil dos seus sonhos, co~o gostaria
fosse? Qual a primeira idéia que lhe ocorre?"

que

BASE: Amostra-RM
101 .

(800)
HOM

(400)
MUl

(400)

Vida mais digna p~'todos

Melhor distribuiç~o dp renda

rmpregos e oporlunidades p/lodos

Sem violência, crirninalidade

Sem inflaç~o

Sem corrupç~o

Um pais mais solidário

Sem cria~ças nas ruas

Menos acomodado

Plenos direi los/cidadania

Sem politicos

49

L'1i

71

19

16

111

6

5

2

2

45

23

17

15

17

16

4

3

3

3

3

53

24

L'1i

23

15

12

8

7

1

1

1

Outros com 1% ou menos
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o QUE O BRASIL lEM NA MEDIDA, A MAIS DE MENOS (%)

"Desta caraclerfslica (cada atributo) o que um pali> pode tcr, o que diria qUt~ o Brasil tcm
de mais, de menos ou na medida certa?"

Base: Amostra - RS

Março de 1991

Capacidade adaptação
Competência dos trabalhadores
Orgulho de suas coisas
Modernidade
Imaginação
Recursos Econômicos
Capacidade de Competir
Competencia empresários
Espfrito Cidadania
Competência dirigentes
Seriedade
Honestidade
Justiça Social

Tem na Medida Tem de Menos
Tem a Mais

73 23
65 33
52 46
47 50
46 53
44 55
42 55
42 55
40 58
19 78
17 81
10 88
8 91

Diferença

+52
+32
+ 6
- 3
- 7
-11
-13
-13
-18
-59
-64
-78
-83

ESTADO DE ÂNIMo DA CLASSE MÉDIA (%)

"Que palavra usaria para descrever seu estado de .ânimo em relação â situação do País?"

Base: Amostra Tot Hom MuI
(800) (400) (400)

Negativa 62 58 67

•desesperado, decepcionado, desmotivado 32 30 33
· pessimista, medo, ruim, piora 28 26 30

· chateado, aborrecido, triste 3 2 3

Positiva 18 23 13

· esperança, confiall;Ç8 15 17 12
· feliz, tranqüilo, ótimo 3 6 1

Indefinida 18 18 18

• confuso, perdido, indefinido 13 11 15
· dá para levar, regular 3 4 1
• indiferente, desinteresse, apático 2 1 3
• sobrevivendo 2 2 2



Março de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

AS CORES DO MEU BRASIL (%)
"Se fosse descrever esse ano que começa com uma cor, de que cor seria o Brasil de 91?"

Quinta-feira 28 2707

Tot Hom Mui

Base: Amostra - RM (800) (400) (400)

Cinza 25 24 27

Preto 21 23 18

Verde 16 18 13

Azul 11 11 12

Amarelo 7 6 8

Vermelho 6 7 5
Bran'co 4 2 5
Rosa 2 1 3

Roxo 2 2 2

Outras 5 4 5

IncolurlNS I I I

QUALIDADE pE VIDA EM 1991 (%)
"Qual é sua expectativa em relação à qualidade devida dos brasileiros e de sua famma em 1991?"

Bases: Amostra-RS
Vai melhorar
Vai ficar igual
Vai piorar
Diferença
(melhor+igual-pior)

Brasileiros Farnnia

(800) (800)
22 38

24 36
52 24

-6 +50

PORQUE VAI MELHORAR (RM)

13rasileiros
Plano Collor
vai dar certo
Sou otimista
Fé no presidente/

governo
É demorado mesmo

Inflação estável

Outras c/menos de 1%

(800) Família
Sou lutador,

5 trabalho muito
5 Estou empregado

País vai melhorar

5
2 Sou otimista/fé

2 Fui promovido/
negócio próprio

Outras c/menos de 2%

(800)

13
, '7

6

6

,6

PORQUE VAI PIORAR (RM)

Brasileiros
Inflação
Política salarial
Desemprego

Guerra no Golfo
Péssimo governo

Plano recessivo
Outras cf 5% ou menos

(800)
21
17
16

9
8
6

Família
Salário arrochado
Inflação maior
Estou desempregado/
medo perder emprego
Situação do país
Outras c/2% ou menos

(800)
13
8

6
3
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CORTES DE CONSUMO (%) GOSTARIA DE SABER QUANTO
A SITUAÇÃO ECONÓMICA DOS ÚLTIMOS =" MESES AFETOU SUA FAMÍLIA?"

EXPECTATIVAS CRIADAS SOBRE A INFLAÇÁO (%)
''Na sua opinião, nos próximos meses deste ano, a inflação vai subir, ficar como está ou baixar?"

A RECESSÁO CHEGOU (%)
''Tem se discutido muito se o pafs está vivendo ou não uma recessão econômica.' na sua opi
nião, estamos em uma recessão?"

Base: Tot SP RJ BH SALVo REC CTAB. POA
Amos-
tra-Rs (800) (150) (150) (100) (100) (100) (iOO) (100)
Sim 74 76 79 91 78 80 30 77
Não 9 6 11 5 7 15 15
Ainda Não 8 9 3 3 3 2 28 7
Não sabe 9 9 7 1 12 3 27 11

ou escamoteia: a palavra do ano é recessão,
que quer dizer mais pobreza e aflição para
todos.

Estes números são dramáticos. No entan
to, muito mais dramática é a possibilidade
viva de que a Nação entre em crise mais pro
funda ainda. Veja-se o exemplo do seqüestro
em troca de comida para uma favela, ocorrido
há poucos dias. É urgente que a sociedade
reaja e não aceite que economistas insensíveis
e um Governo esgotado, em termos de credi
bilidade, persistam em afundar a Nação e
seu povo. Agora, e muito vigorosamente, é
hora de ânimo e reação. Cabe-nos superar
as frustrações e enxergar um outro Brasil.
Sem Collor, sem mentira ou ilusões. Com
trabalho, dignidade e respeito. Mas com um
Governo que inspire confiança e que, real
mente, comande a Nação como a Nação exi
ge, com um estadista à sua frente, e não um
pára-quedista que já perdeu totalmente o
controle da administração e não sabe mais
o que está acontecendo.

Era o que tinha a dizer.

o SR. ANTÔNIO DE JEsiJs (.É'MDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Preside!lte, Srs., Deputados, o Correio Brazi
liense de ontem, 26 de março, publicou, na
pág. 2, a matéria em que noticia a determi
nação do Presidente da Câmara Distrital, o
ilustre Deputado Salviano Guimarães, no
sentido de coibir abusos nos trajes usados
por pessoas que freqüentam as dependências
daquela Casa, trajes esses .que, em alguns
casos, constituíam ostensiva ofensa ao decoro
e à decência.

Apreciei e aprovei a medida moralizadora
que honra e dignifica a Câmara Legislativa
do Distrito Federal. Congratulo~me com o
Presidente daquela Casa e estendo os cumpri
mentos ao nobre Deputado Jorge Cauhy, au
tor da sugestão, pela .coragem da medida,
que engrandece, neste País, um Parlamento
tão carente de valores éticos e morais que
preservem a família, fundamentem as ações
da juventude e promov,am. o equilíbrio e a
harmonia da sociedade.

Muitos serão QS críticos, sçm o mínimo de
sensibilidade e de moral, a lançar sobre tal
atitude seu escárnio modernoso. Reporto-me
a Rui Barbosa e a suas irretocáveis palavras:

"De tanto ver crescer as injustiças, de
tanto ver triunfar as nulidades, de tanto
ver prosperar a desonra, o homem chega
a desanimar-se da sua virtude, a rir-se
da sua honra, a ter vergonha de ser ho
nesto."

A honra e o pudor foram os princípios que
nortearam a conduta honrada do Presidente
da Câmara Distrital. Pelos frutos se conhece
a árvore; a conduta do homem de bem é
notabilizada por suas ações.

Que essa lição de honra, o repúdio à falta
de decoro e ao erotismo escandaloso, seja
um exemplo de compostura para todos aque
les que se omitem - sacerdotes, pastores,
pais ou professores - e tratam levianamente
a sã doutrina e os bons costumes.

Era o que tinha a dizer.

90
(800)

18
42
18
22

lan
90

(800)
26
44
16
14

Ago
90

(800)
29
43
18
10

no segundo ano do Governo Collor: 62% es
colheram "desesperado", "decepcionado",
"pessimista", "aborrecido" e "triste", contra
apenas 18% que ainda encontram coragem
para usar a palavra "confiança".

O sonho do Brasil, para estes brasileiros
e para a Nação como um todo, não é andar
de jet sky, de supersônico e viver em Paris;
é apenas (49%) uma vida mais digna para
todos, essa dignidade que o Governo Collor
vem subtraindo do caráter nacional, bem co
mo a esperança, sem a qual a nada se resiste,
enfraquece-se a Nação e desorienta-se qual
quer povo.

Setenta e quatro por cento da população
fizeram o diagnóstico que o Governo esconde

Como se vê, apenas 13% acham que o País
vai melhorar, enquanto a màioria acha que
a criminalidade vai piorar, o emprego vai di
minuir, o combate à corrupção vai piorar
(60%), assim como a saúde.

A qualidade de vida dos brasileiros vai pio
rar (52%), a inflação vai subir muito (68%)
e as cores que nossa gente está enxergando
no Brasil colorido são o cinza e o preto, som
brios e devastadores. Azul é a cor de apenas
11%, a entourage do Governá, ou que dele
se beneficiam, contra o bem-estar geral da
população.

Expressiva é a resposta do povo brasileiro
quando ouvido, os adjetivos, as palavras que
escolheria para descrever seu estado de alma

Base: entrevistas em SP e RJ
Jan Jan lan Mar Jan lan Abr lan

80 82 86 86 88 89 90 91
P.cruzado P. verão P. Collor

(400) (400) (400) (400) (400) (300) (400) (300)
Subir
muito 68 61 63 O 66, 25 3 40
Subir
pouco 22 23 23 19 17 23 46 32
Ficar
Igual 8 12 10 48 11 38 27 16
Baixar 2 4 4 33 6 12 16 9

Jan

Base: Amostra-RS
Estamosenfrentando grande queda no padrão de vida
Tivemos que fa2;er alguns cortes nas compras
Estamos sentindo um aperto no consumo, mas suave
O Consumo e atividades da famfiia não tem alterado
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() SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr'Se Srs. Deputados, a história brasi
leira, bem ou m~l, vem sendo construída por
seu povo ao longo dos 489 anos de sua exis
tência. Prédios, fortes, igrejas, praças e anco
radouros foram construídos; monumentos e
estátuas, esculpidos; livros, documentos e
quadros elaborados; batalhas travadas.
- Decorrido quase meio século, como se sen

tiriam os que nos precederam ante o descaso,
o desprezo, até, com que seus compatriotas
vivos tratam suas realizações mais notáveis?

Normalmente curta, frágil e confusa, a me
mória brasileira é precária até mesmo no que
diz respeito à nossa História mais recente.
Que o digam as famílias que, ao perderem
seus chefes, atiram-se, com o maior zelo e
sofreguidão, à tarefa de destruir seus papéis,
projetos, cartas e discursos, a pretexto de
desocupar espaço, inviabilizando qualquer
possibilidade de os falecidos, eventualmente,
poderem vir a merecer uma posterioridade
digna.

Gestos aparentemente desconexos, isola
dos no tempo e no espaço brasileiro, mas
que obedecem a uma mesma lógica, vêm re
petindo essas ignorâncias inadmissíveis.

Por exemplo, todo o nosso material sobre
os sambaquis, restos arqueológicos importan
tes, jamais será visto por um estudioso brasi
,Ieiro, a menos que este se desloque para os
Estados Unidos. Estão todos na Universida-
de de'Harvard.

Por sua vez,' prefeitos municipais incbns~

cientes ou displicentes depredam' e destroem
marcos e monumentos do passado, alguns dos'
quais até já identificados e tombados, sem
que nada seja feito para evitar sua sanha des
truidora.

Tem razão o ilustre conterrâneo Josué
MonteIlo, quando afirma: "a ação dos ho
mens no propósito de destruir é mais violenta
do que a ação do tempo".

Fonte' contínua de destruição do nosso pa
trimônio histórico e artístico, a capital mara
nhense viu se chocarem, durante largO tem
po, as duas mentalidades: a dos que preten
diam preservar o velho conjunto arquitetô
nico da belíssima cidade e a dos que reclama
vam a sua urgente modernização.

O puro e simples desleixo e a deletéria
ação dos vândalos, juntamente com a indis
criminada ânsia pela modernização, são os
responsáveis, mais do que a ação do tempo,
pelo estado deplorável em que se encontram
alguns dos mais belos sobrados de São Luís.
Paralelamente, o espaço histórico da cidade
é ocupado por agentes poluidores, tais como
placas acrílicas e aparelhos de ar condicio
nado, que desfiguram as fechadas de seus
prédios restaurados. Embora tombada, toda
a área antiga da cidade sofre os efeitos dani
nhos da incúria humana.

Assim, apelamos para o Ministro da Cultu
ra no sentido de que, a exemplo do que vem
sendo realizado em Ouro Preto, Minas Ge
rais, mande promover a restauração da arqui
tetura colonial da capital maranhense, marco
e referência de nossa História, que merece

e deve ser preservada, ante a célere destrui
ção que vem sofrendo. Se não forem tomadas
as devidas providências, seu desaparecimen
to será inevitável.

A cidade colonial de Alcântara, outra obra
arquitetônica admirável, também está a cla
mar por urgentes cuidados de restauração e
conservação de seus prédios.

Ao mesmo tempo, solicitamos o lançamen
to de campanhas esclarecedoras, lembrando,
mais uma vez, as palavras de Josué MonteIlo:

"É necessário que se aprimore no País
a consciência e o significado nacional
dessas relíquias. A ação do poder públi
co não terá de ser apenas contra os efei
tos do tempo, mas também contra a in
compreensão do povo, que não foi con
venientemente preparado para lhes dar.
a devida importância."

Daí, Sr. Presidente, Sr'Se Srs. Deputados,
preocupar-me com a restauração de todo o
acervo colonial da capital, como também da
bela cidade de Alcântara, ambas berço de
nossas raízes.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

OSR. VLADIMIR PALMEIRA (PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.') - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, desde o início denun
ciávamos a farsa que consistia o Plano Collor
n. Pois bem, agora o plano cai no ridículo
evidente. Enquanto o Governo joga o Proje
to de Reconstrução Nacional para que a so
ciedade discuta, ele quer, na verdade, escon
der os verdadeitosproblérilas por que o País
passa.

Hoje, o Jornal do Brasil mostra, numa ma
téria assinada por Carina Caldas, que o con
gelamento já era. Nós já haviámos falado
que esse congelamento era um absurdo. A
tabela da Sunab estava acima dos preços pra
ticados nos supermercados, além do que, o
Governo, antes de congelar os preços dos
outros, aumentou as suas próprias tarifas.

Mas, agora, virou uma piada. O JB az uma .
matéria onde nós vemos que, por exemplo,
no preço do carro, temos um ágio de 23%.
Os grandes fabricantes de eletrodomésticos
- a matéria cita a Brastempo, a Westinghou
se, a Prosdócimo - aumentaram seus preços
entre 12 e 21%. O preço do tijolo furado
aumentou 34,02%, enquanto que o maciço
aumentou só 21,25%. O preço também da
madeira, segundo a matéria, já entrou no
espírito do novo plano econômico. As tábuas
de pinho subiram 23%, enquanto as aduelas
foram reajustadas em 34,52%. Ou seja, os
preços não têm mais o menor controle. En
fim, tudo já aumentou. Aumentou a carne
- o próprio boi, diretamente, lá na produ
ção, subiu. Agora, os pecuaristas estão exi
gindo um aumento de mais de 10%. Anuncia
também a matéria que o Deputado César
Maia, o mais rigoroso fiscal do congelamen
to, denunciou a Du Pont, porque está cobran
do 25% a mais nos seus preços.

Isso aqui é um negócio completamente ab
surdo e revela que o congelamento já era.
O Governo reconheceu como oficial siniples-

mente o aumento do cimento. Ele mesmo
o aumentou, e o aço, em mais ou menos 9%.
Mas, na verdade, é um congelamento absolu
tamente ridículo.

Esse fracasso do congelamento mostra que
a única coisa que está segura e controlada
é o salário. Mostra que esse plano realmente
já era. Esse plano começou equivocado. Está
descendo ladeira abaixo. E, mais uma vez,
quem paga é o trabalhador, que teve o seu
salário arrochado, que tem o seu salário con
gelado. Porque cada patrão ç fiscal do Presi
dente da República. E fiscal do congelamento
de salários, porque lucra com isso, mas os
preços, esses se aventuram, esses navegam,
esses voam, vão para o espaço. O trabalha
dor, sempre que as coisas aumentam, recla
ma. Todo o Brasil já sabe que o congela
mento acabou e somente o Ministério da Eco
nomia insiste em que o congelamento é para
valer. Nunca foi. Não é. Não será. E mostra
que há limites para a política do Governo.
E que, há limites - é bom que o Governo
saiba - até para o arrocho. A economia ter
mina se desintegrando. E é no sentido da
desintegração que vão a economia brasileira
e o próprio Ministério da Economia.

Muito obrigado.

O SR. RUBERVAL PILOTTO (PDS 
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr.' e Srs. Deputados, ocupando
apenas 7% de toda a área geográfica do País,
a região Sul Qcupa posição de destaque no
campo econômico, uma vez que é respon"
sável por 20% do total das exportações brasi
leiras e 40% do saldo da balança comercial.

São vinte e cinco milhões de cidadãos ati
vos e participantes que permitem manter um
parque industrial dinâmico e de grande equi
líbrio.

Este setor é altamente competitivo e apre
senta níveis de modernidade superiores aos
da maioria das regiões brasileiras, de vez que
dispõe de condições que lhe permitem con
correr com os mercados americano, asiático
e outros.

O estado dispÕe de recursós naturais ainda
não explorados, que lhe permitirão, no cam
po da energia elétrica, aumentar as expor
tações para as demais regiões brasileiras, a
partir do ano 2000, em cerca de 10 mil mega
\vatts. .

A oferta de energia elétrica em condições
de qualidade e confiabilidade, no decorrer
das últimas décadas, permitiu que.o desenvol
vimento da região Sul superasse a média na
cional.

A integração dos pólos geoeconômicos da
região Sul não apresenta limites regionais ou
nacionais, mas exige uma coordenação e su
pervisão estadual através de uma única em
presa, que deve ser sustentada e gerenciada
por alianças efltre aqueles que administram
os recursos da própria região.

O impulso dado à região 'sul, na década
de 70, com a criação da Eletrosul, harmoni
zando e conduzindo a integração da malha
do sistema elétrico através de uma estratégia
básica sustentada pelo desenvolvimento de
um sistema hidrotérmico, elevou substancial-
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mente as condições de qualidade de vida de
toda a população rural e urbana.

O desempenho da Eletrosul, reconhecido.
por especialistas nacionais e estrangeiros e
por todos os segmentos da sociedade, deveu
se à racionalização dos investimentos efetua
dos em geração e transmissão de energia elé
trica, que permitiu o aumento dos intercâm-
bios intra-estaduais. '

A região Sul apresenta ainda condições e
espaços econômicos, sociais e políticos supe
riores aos das demais regiões brasileiras, por
ter um eixo favorável à integração dos merca
dos na América do Sul, podendo tal condição
ser satisfeita no campo da energia elétrica
através da Eletrosul, que hoje constrói a con
versora de Uruguaiana e irá construir a UHE
Garibaldi e o sistema de transmissão asso
ciado à Usina Termoelétrica de Puerto Sua
rezo

Por isso, nobres Deputados, a injeção de
recursos financeiros da ordem de um bilhão
do dólares' por ano, por parte da Eletrosul,
nas economias dos estados de Santa Catarina,
Paraná, Rio Grande do Sul eMato Grosso
do Sul, além de viabilizar a implantação de
novas indústrias, geração de empregos dire
tos e indiretos em torno de 90 mil vagas e
arrecadação de impostos, libera os estados
para aplicação de seus recursos em projetos
de mais amplo, alcance social, como saúde,
habitação, educação, transporte e segurança.

Assim, desejo registrar hoje, no plenário
desta Casa, meu voto de confiança no pujante
trabalho que realiza esta empresa, projetan
do a região Sul no cenário da economia nacio
nal e o Brasil junto à todos os países que
integram as relações comerciais e econômicas
da América do Sul, em busca de cada vez
maior desenvolvimento junto às nações do
Primeiro Mundo.

SI. Presidente, Sr,se Srs. Deputados, outro
assunto me traz hoje à tribuna.

Tenho recebido reiteradas. manifestações
da indústria catarinense, especialmente da
quelas ligadas à torrefação e moagem de café,
acerca de sua p,eocupação com.o andamento
da produção e reflexos decprrentes da polí
tica econômica.

A indústria da torrefação e moagem de
café em Santa Catarina passa por momentos
bastante difícejs e não está mais conseguindo
viabilizar SUq operação in,dustrial sem incor-

o rer em p.rejuízos.

A margem de lucro do setor, que já era
insuficiente para, incorporar os aumentos do
tarifaço, agora, apesar da divulgada trégua
de preços, não obedecida pelos fornecedores
de matéria-prima, é praticamente inexisten
te. Em janeiro comprava-se o produto a 8.500
cruzeiros a saca de 60 quilogramas, e em feve
reiro já se paga, pela mesma quantidade,
12.800 cruzeiros.

É necessário, nobres srs. deputados, que
as autoridades governamentais se sensibili
zem para a gravidade do problema e a emer
gência de sua solução. Caso contrário, será
iminente o desabastecimento, conseqüência
de uma indústria descapitalizada.

Somos solidários com nossos vizinhos gaú
chos e paranaenses, que enfrentam as mes
mas dificuldades decorrentes dos preços tabe
lados para a região Sul, os mais baixos do
País. Temos notícia de que também a indús
tria paulista sofre conseqüências, apesar de
ter seus preços tabelados em 25% a mais que
o Sul.

Assim, solicito ao Governo Federal que
interfira para que os preços das matérias-pri
mas sejam mantidos no nível de janeiro e
seja revisada a tabela de preços para Santa
Catarina, pois· seus custos reais não são infe
riores aos da indústria de outros estados da
Federação.

Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, que
ro ainda dizer que, fundada em 24 de novem
bro de 1988, a Associação dos Descendentes
e Imigrantes Friulanos de Urussanga reali
zou, de 22 a 24 de fevereiro último, naquela
cidade, o l' Convegno Efasce in Bresile.

Urussanga, cidade onde nasci e me criei,
foi fundada em 1878 por imigrantes italianos
oriundos principalmente da região do Trive
neto, no norte da Itália.

O município é uma das cidades brasileiras
que mais Gonserva as tradições italianas. A
presença ainda viva da cultura italiana, repre
sentada pela 'arquitetura, pelo dialeto, pela
culinária, pelos usos e costumes, faz com que
ele se destaque como um importante pólo
turístico-cultural da etnia italiana no estado
de Santa Catarina e no Brasil.

Sua economia foi inicialmente baseada na
agricultura, passando, mais tarde, à extração
do carvão mineral e diversificando-se na in
dústria. .

Situada na região sul-catarinense, Urus
sanga possui hoje uma superfície de 325 qui
lômetros quadrados e uma população de
aproximadamente 35 mil habitantes..

Mais de80q{, de sua população é descen
dente de imigrantes italianos vindos do.norte
da Itália. Algumas de suas localidades foram
colonizadas por elementos chegados da re
gião Friuli Venezia,Giulia, mais especifica
.mente de uma pequena aldeia.situada nos
,Alpes Italianos e hoje praticamente despo
voada em conseqüência de seu abandono
quase completo, justamente provocado pela
forte imigração para o Brasil no final do sécu
lo passado.

Assim, a importância do evento que agora
se realizou naqllela cidade catarinense é um
fato digno de registro, pois pretenpe-se pI;O
mover e desenvolver atividades de assistência
!TIoral, social, cultural, recreativa e material
.em favor dos imigrantes e descendentes friu
.lanos, com Ointuito de ajudá-los a conservar
e incrementar os laços de caráter cultural e
afetivo, social e turístiCo com a região do
Friuli-Giulia.

Muito obrigado!

O SR. SALATIEL CARVALHO (Bloco
·PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI.
Presidente, Sr'Se Srs. Deputados, queremos
fazer, desta Tribuna, um registro especial,
destacando o bom desempenho da ECT 
Empresa de Correios e Telégrafos - Regio
nal de Pernambuco.

O registro que fazemos justifica-se, princi
palmente, pela constatação quase generali
zada de que a qualidade dos serviços públicos
em nosso País é bastante sofrível e os serviços
são prestados de forma ineficiente e impro-
dutiva. .

Porém, Sr. Presidente, em meio à caótica
situação em que se encontra grande parte
do serviço público, temos que enaltecer o
exemplo de eficiência e produtividade da Em
presa de Correios e Telégrafos, particular
mente a Regional de Pernambuco, atualmen
te dirigida pelo DI. Raimundo José dos Reis
Castro, um funcionário de carreira dos Cor
reios, iniciou como Mensageiro, ainda menor
de idade, realizando urna. brilhante carreira
que o credencia a ocupar posições. executivas
de destaque naquela estrutura.

A Regional de Pernambuco movimenta
mensalmente mais de 13 milhões de objetos,
entre postagens e entregas.

Em consonância com as novas diretrizes
estabelecidas pelo Código de Defesa do Con
sumidor, a ECT amplia o processo de valori
zação da sua clientela ao lanÇai:'o "Ano de
Atendimento ab Usuário", que se constitui
num elenco de açõés voltadas para.traçar uma
minuciosa radiografia dos serviços que a em
presa ptesta à população.

Segundo o Diretor Regional, Dr. Raimun
do Castro, a opinião dos usuários será funda
mental para a definição das melhorias que
serão introduzidas, objetivando' aperfeiçoar
o atendimento da ECT.
. Finàlizamos, SI. President,e, regiStrando os
nosso~ aplausos ao dinamismo e ao e.levado
espírito p'úbli~o do DI. Raimundo Castro,
que marca.com eficiência e, serieqade sua ges
tão à frente daquela que é a quinta mior Re
'gional da' ECT em todo ô País. .

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PDC
AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI.

. Presidente Srs. Deputados,. não poderia dei

.xar passar sem um registro, mesmo que singe
·10 e· muito breve, o transcurso. das comemo.-
rações religiosas que, de amanhã .até domin
go, serão celebradas, no mundo inteiro, em
memória da Paixão e Morte do Nosso Senhor
Jesus. Cristo.
, A Semana Santa encerra todo o ciclo litúr
gico polarizado pela busca da reflexão, da

. penitência e da oração e pelo empenho dos
cristãos de todo.o universo com vistas à reno
vação .espiritual de suas vidas.

É o momento da grande redescoberta do
significado da redenção ç10 gênero hlJmano,
operada rnisteriOSal\len,te através do .sacrifí
cio do Cristo cr1,1cificado, que abriu, parl,l toda
a lIumanidade, uma nova era e uma nova
perspectiva, à base da qual foi construída a
nossa civilização ocidental.

Numa conjuntura mundial de tantas crises,
em todos os flancos da atividade humana,
as comemorações da Semana Santa ensejam
condições de uma pequena parada para a rea
valiação, que cada um de nós poderá fazer,
dos rumos que o mu.ndo está tomando, fre
qüentemente desviados e distorcidos, já pela
própria alienação, em termos humanísticos,
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causada pelo avanço tecnológico, já pelo es
quecimento de Deus, na vida pessoal, fami
liar e social.

Ao fazer a presente comunicação, estima
ria fazer chegar aos mais longínquos rincões
deste País uma palavra de fé e de confiança
nos destinos da sociedade brasileira, nascida,
organizada e desenvolvida historicamente
sob a inspiração superior do ensinamento
cristão, que em muito contribuiu para plas
mar o homem brasileiro, com seu perfil cor
dato, conciliador, tolerante, amante da paz,
defensor da solução negociada de todos os
conflitos.

Que as inspirações da Semana Santa conso
lidem, na psicologia coletiva do povo brasi
leiro, essa forma de sentir, de reagir e de
viver.

o SR. AVENIR ROSA (PDC - RR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, volto mais uma vez
à tribuna desta Casa, com finalidade única
de registrar o meu descontentamento, a mi
nha indignação e repudiar a maneira com que
a Fundação Nacional do índio - FUNAI
Srs. vem tratando os nossos índios brasileiros.
Não é de hoje Deputados, que ouvimos recla
mações constantes contra a administração
desse órgão. E não é de se estranhar, Sr.
Presidente, pois não se pode esperar que um
órgão proveniente de um outn;>, a saber, o
SPI - Serviço de Proteção aos Indios - que
fora extinto por omissão e corrupção - dê
bons frutos. COmo se sabe, a FJJNAI é fruto
dessa .árvore deteriorada. Por. esse motivo,
pela sua ação, confirmada claraI;llente a.sua
procedência, usando de. artimanhas --,.. o que
lhe é peculiar - tentando i!J,duzir.a sÇlciedaçle
a acreditar nas suas informações pretenciosas
acerca de fatos e de atos quf'l nunca conseguiu
realizar.

Tamanha e comprometedora é a declara
ção dessa administração que chega a fomen
tar a intervenção do Estado de Roraima com
o apoio da FUNAI. E não importam os meios
.que sejam utilizados, isto é, que se perca o
estado, que se conflitem forças, que acabe
o progre»u da cidade e que se esboroe o
mundo; o importante é que os índios têm
direito e merecem todo respeito, como afirma
o Sr. Edísio Batistelle, Superintendente da
FUNAI, na reportagem do JornalCorreio
Braziliense, de 22 de março de 1991; é uma
falta de respeito para com a verdade, pois
somos sabedores de que essa administração,
que hoje se diz tutora e defensora do índio,
é fruto direto da administração do Sr. Rome
ro Jucá Filho, que foi a mais corrupta que
esta Fundação já teve. E o Sr. Edísio Batis
telle, que hoje tenta escudar-se atrás da inde
fesa população indígena, foi o mesmo que,
na administração do Sr. Romero Jucá Filho
que, na época, ocupava o cargo de Superin
tendente da PUNAI no Paraná não só uma,
nem duas vezes, colocou reforços policiais,
proibiu os índios Guarani - Kaingang de
virem a Brasília, a fim de denunciar as falca
'truas daquela administração.

Hoje, Sr.Presidente, o Sr. Edísio Batistelle .

tenta passar como salvador da Pátria. Acredi
tamos que as consciências da sociedade brasi
leira, a exemplo da população de Mato Gros
so; trazem ainda vivos, os momentos em que
os jornais daquele estado publicavam, em
suas páginas noticiosas, a omissão e a perse
guição feita pelo atual Presidente da PUNAI.

Dizer que os índios têm uma tutela confiá
vel é uma aberração, pois a FUNAI jamais
se interessou por eles. E, se querem confir
mar o que estou dizendo, verifiquem, Srs.
Deputados, vasculhem e procurem, como se
procura uma agulha no palheiro, para ver
se conseguem encontrar aQ menos um só ín
dio integrado pela FUNAI à comunhão na
cional.

É fácil desta maneira defender índios. ín
dios não entendem de contabilidade, não en
tendem de negócios de brancos. Por isso, ín
dio é bom negócio, índio dá dinheiro. E, ain
da mais, para comprovar o que digo, percor
ram, Srs. Deputados, as áreas do meu estado,
onde ouro foi negociado por funcionários da
PUNAJ. E, não somente no meu estado, co
mo em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Pernambuco, Bahia e outros estados, as con
dições dos índios são as piores que se possa
imaginar.

Sr. Presidente"Sr" e Srs. Deputados, como
admirador do saudoso Marechal Rondon, já
falecido, que foi filho de índio da tribo Boro
ró, tenho certeza de que, se pudesse ressurgir
dentre os mortos e voltar outra vez ao nosso
meio, aquele grande homem, defensor verda
deiro do povo indígena, morreria outra vez,
precocemente, de vergonha; desgosto e tédio
por sentir os problemas que afligem o seu
povo e ver a PUNA!; que· ele tanto almejou
fosse um órgão, tutelar,. nas mãos de pessoas
omissas e perseguidoras de seus tutelados. .

Não dá para entender se a PUNA! é real
mente tutora dos índios ou interventora do
Estado. Pe~o que sei e pelo .que consta na
legislação brasileira, a PUNAI é para cuidar
de índios e não para interferir em questões
do Estado, o que não é de sua alçada, mas
sim, na alçada do Governo eleito pelo povo
de Roraima e de S. Ex', o Sr. Ministro da
Justiça. Ora, nobresDeputados, se a FUNAI
não consegue nem .cuidar dos índios, que é
a sua missão, não queira interferir de maneira
intrusa em assuntos que não são de sua com
petência.

Como se isso não bastasse, Sr. President...
o meu estado está sendo invadido por missões
religiosas entrangeiras com campos privados,
onde aviões brasileiros são proibidos de ater
rissar;e há denúncias de que o ouro de nossa
Pátria está sendo contrabandeado em artesa
natos e também em nome de Deus e dos
índios do meu estado. Quero deixar bem cla
ro para V. Ex" desta tribuna que o meu està
do não é problema. Problema éo que querem
fazer com o meu Estado. E isto não é justo,
não é constitucional. É falta de respeito b
que estão fazendo com o meu povo e também
'com os garimpeiros do meu estado.

Para enc,errar, Sr. Presidente, e Sr.' Srs.
Deputados, somos devedores do progresso,
da ordem e da moral da sociedade brasileira.

Não estamos aqui para brincadeiras ou para
denegrir a imagem de ninguém. O Brasil para
ser visto com bons olhos precisa mudar. E
para mudar é preciso ter coragem. Não pode
mos ficar omissos quanto aos clamores dos
injustiçados e não podemos permitir que o
império da corrupção, da violência e da impu
nidade alvore, em nome da Justiça!

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, o problema da
moradia, que aflige principalmente os mora
dores das grandes cidades, vai ganhando am
plitude, e até mesmo cidades pequenas vão
sendo atingidas. Os acontecimentos verifica
dos em Itaberaba, na Bahia, demonstram a
gravidade desta situação. Cerca de 100 famí
lias ocuparam um terreno do Instituto Nacio
nal de Meteorologia, que há mais de 36 anos
se encontrava desocupado, sem nenhuma fi
nalidade. São pais de família que enfrentam
graves dificuldades com os aluguéis e os bai
xos salários que recebem. A maioria desses
cidadãos é formada de pedreiros, funcioná
rios públicos municipais, desempregados etc.
acostumados à dura lida do trabalho mal re
munerado.

Há três meses que aquelas famílias vêm
ocupando este terreno, sonhando com a pos
sibilidade de 'finalmente terem um lugar seu
e seguro para morar. Com 'isso investiram
todas as suas economias na construção de
suas casas, muitas delas feitas de tijolo, com
alicerces já prontos.

A reação da direção do instituto se deu
nesses dias, demonstrando a insensibilidade
das elites dirigentes do País para com o sofri
mento do nosso povo.

Na segunda-feira, dia 25 de março, o Ofi
cial de Justiça de prenome Waldomiro foi
cumprir a reintegração de posse e despejo,
acompanhado de policiais federais e soldados
da Polícia Militar'. A resistência das famílias
não poderia ser diferente. Tentaram, a todo
custo, encontrar uma alternativa que respon
desse às suás necessidades, como a prorro
gação do prazo para a saída do local, a nego
ciação com as autoridades do Instituto etc.
Mas foi tudo em vão.

Sob o pretexto de estarem desacatando a
autoridade; dois companheiros que se encon
travam ali para prestar solidariedade às famí
lias, o Presidente do PC do B de Itaberaba,
Marcelo Cerqueira, e o militante do PT, Ildeu
Duard, foram arbitrariamente presos e deti
dos por mais de três horas na delegacia local.
Com a sua prisão, a ação repressiva da polícia
foi ainda mais desastrada: destruíram com
tratores todas as casas, causando sérios pre
juízos às faIDl1ias que ali estavam instaladas.

É preciso destacar nesse episódio que até
o momento os ocupantes do terreno não me

,receram nenhuma consideração da prefeitu
ra, no sentido de se buscar uma solução pací
fica. Até mesmo o Juiz do município, Dl.
Antônio Vital, justificou as prisões ocorridas,
como se fosse justo prender quem defe!1de
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recem ser respeitados e tratados com digni
dade.

O clima criado com a destruição das casas
é de muita revolta. Ainda assim, os mora
dores organizaram uma comissão para tentar
sensibilizar a direção do Instituto de Meteo
rologia em Salvador e buscar o apoio dos
partidos políticos na Assembléia Legislativa
do Estado.

Em meu nome e no da Liderança do PC
do B nesta Casa, presto solidariedade às famí
lias que ora vivem o drama de não ter onde
morar, salientando que tanto a prefeitura lo
caI, quanto os dirigentes do instituto devem
mudar a postura que têm assumido até agora.
As pessoas que ocuparam o terreno são traba
lhadores, pais de família e lutam apenas pelo
legítimo direito de morar.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Sigmaringa Seixas)
- Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Giovanni Queiroz.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT 
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI.
Presidente, S!'" e Srs. Deputados, vindo da
região Norte deste País, especificamente do
Sul do Pará, trago comigo o sentimento de
desesperança de tantos brasileiros que ali
mourejam e que não possuem representação
do Poder Judiciário.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o
Poder Judiciário seria a esperança de o cida
dão não pretender substituir como poder ou
descaracterizar-se como tal.

Não pretendemos ser insolentes e muito
menos desrespeitoso com relação a outro po
der. Há, no entanto, necessidade urgente de
analisarmos, de questionarmos até o funcio
namento de nossas instituições.

É inegável que, em nosso País, crescem
as desigualdades, as contradições e as injus
tiças. Cresce a descrença em nossas institui
ções. O Poder Legislativo, vulnerável e víti
ma de inúmeras campanhas, tem sido o mais
atingido. A mídia encarrega-se de disfarçar
a inegável perda de credibilidade do Poder
Executivo. Qual, então, o papel do Judiciá
rio, da Justiça em nosso País?

Poderíamos começar a nossa análise por
uma questão evidente, a falta de Justiça.

É injusta a distribuição de renda em nosso
País. Jamais tivemps valores tão baixos para
o salário minimo. E injusta a relação do capi
tal e do trabalho. A mão-de-obra, desquali
ficada e abundante, proporciona uma relação
promíscua entre patrões e empregados, es
pertamente utilizada por empresários ines
crupulosos. O quadro da saúde é grave. En
fermidades que se pensava erradicadas retor
nam, fazendo suas vítimas. Falta habitação,
o transporte é deficiente. Temos um país com
solo ano inteiro água e terra em abundância
e temos um quadro de miséria. Mais do que
isso, temos um quadro de violência, onde
trabalhadores perambulam pelas estradas,
em busca de um pedaço de terra para plant~r.

Líderes sidicais que tentam defender seus di
reitos e da sua categoria são brutalmente as
sassinados.

Inúmeras são as denúncias de corrupção,
de contratação de obras sem licitação públi
cas o mesmo acontecendo com as empresas
de publicidade, apenas convidadas para cui
darem da propaganda governamental, num
desrespeito às demais empresas que igual
mente pagam seus impostos e que, no entanto
são discriminadas.

Não se pode afirmar. diante desta reali
dade, que vivemos num país com justiça. Há
profundas e agudas distorções, desigualdades
e injustiças.

Qual então, é o papel do Judiciário num
quadro de tão duro realismo? Seria exata
mente o de, por iniciativa própria, com mag
nitude, apressar a correção desta grotesca
pintura. Saliento magnitude porque conside
ro o Judiciário com poderes suficientes para
fazer valer a lei sombra na qual se abrigam
as esperanças dos oprimidos, dos injustiça
dos. dos deserdados do destino. Os homens
não nascem pobres por natureza, não têm
o seu destino traçado sob a linha dos seus
pertences, das suas riquezas.

Diríamos até que existe a necessidade de
tirarmos a venda do símbolo da Justiça, para
que ela enxergue muito bem todos os casos
à sua frente e que não seja cega apenas para
os poderosos.

Neste ponto é que queremos a reflexão
mais profunda deste Plenário, a relação do
Judiciário com os demais Poderes, principal
mente com o Executivo. Há sinais evidentes
de que os julgamentos não estão mais sendo
feitos sob a luz da lei e, como se diz no jargão
jurídico, na letra fria da lei, dos códigos, da
próp11a Constituição. O que temos visto, no
entanto, é o próprio Executivo burlando a
Constituição. É sempre necessária uma pres
são muito grande da sociedade e do Parla
mento para que os abusos do Executivo te
nham uma resposta do Judiciário.

Estamos vendo nitidamente julgamentos
serem feitos com critérios políticos. Recente
mente o Tribunal Superior do Trabalho jul
gou abusiva a greve dos petroleiros. Não há
instrumentos, na Constituição ou mesmo na
Lei de Greve, que definam com clareza o
que pode ser uma greve abusiva. No entanto
o TST se considerou suficiente para assim
definir, mas não há como desconsiderar a
presença do Governo, a pressão do Governo
sobre a definição dos juízes.

O mesmo ocorre Sr. Presidente Sr" e Srs.
Deputados no julgamento das Contas do Go
verno ou nas denúncias de irregularidades.
Como é possível a um juiz ou jinistro julgar
com isenção as contas de quem o nomeia
para o cargo?

Longe estamos de levantar suspeita sobre
a integridade de todos os nossos juízes e mi
nistros. Não podemos colocá-los na vala co
mum da generalização. Assim como achamos
que, neste Parlamento, existem homens sé'
rios, honestos e íntegros, o mesmo penssamos
do nosso Judiciário. Mas se não há evidências
de ilegalidade, pelo memos existe a questão

da moralidade ética. Por isso, pregamos a
necessidade de mudanças de critérios na esco
lha dos nossos juízes e ministros. Temos re
gistrado nos últimos anos a escolha de asses
sores, ministros e amigos dos Presidente da
República. para os nossos Tribunais. Este sis
tema precisa acabar, para que se possa ter
um mínimo de isenção e confiabilidade nos
julgamentos que serão feitos.

Ouço, com prazer nobre Deputado Vital
do Rego.

O Sr. Vital do Rêgo- Deputado Giovanni
Queiroz. ouço com muita alegria o discurso
clitico de V. Ex' sua apreciação sobre o qua
dro institucional do País, em que invoca parti
cularmente aquilo que é a última esperança
da cidadania: o Poder Judiciário. Efetiva
mente. somos o Poder mais perto do povo,
a própria presença popular na vida institu
cional do País, enquanto Estado; e temos a
responsabilidade que V. Ex' define, para a
qual concita cada um de nós, parlamentares
brasileiros. A hora é oportuna, até porque
aquele momento de vontade constituinte pas
sou, aprovado por ventos inconvenientes. O
que mais pontificou, inegavelmente, foi o in
teresse de partidos, o entrechoque, que não
se representava como a aspiração nacional.
Agora todas essas coisas se foram, são fatos
pretéritos, e estamos vivendo um presente
projetado sobre o futuro que não podemos
mais adiar. V. Ex' tem muita razão: vamos
repensar cada um dos poderes e afinal de
contas, fazer de todos eles aquela transpa
rência que hoje é opaca como aquela moder
nidade que tem sido muito arcaica e obsoleta.
Agradeço ao nobre e querido companheiro
Giovanni Queiroz. que honra a bancada do
Partido Trabalhista Democrático nesta Casa,
a oportunidade de aparteá-lo.

O SR. GIOV~NNIQUEIROZ-Agradeço
a V. Ex', o aparte e ao incoporo do meu
pronunciamento, pois enriquece nossa postu
ra nesta Casa no dia de hoje.

Há evidentes sinais de que o Judiciário se
submete às pressões emanadas do Palácio do
Planalto. Como justificar o afastamento da
Juíza Selene Maria de Almeida, que foi exo
nerada do cargo uma semana após a sua deci
são de citar o Presidente da República, Fer
nando Collor,'e seu secretário particular,
Claudio Vieira, como réus numa ação popu
lar a respeito de um contrato publicitário sem
licitação? Alegaram zelosos juristas, que a
juíza Selene abusou do seu poder. Não fo
ram, no entanto, ciosos estes juristas, pois
preferiram afastar a Juíza, sem apreciar no
mérito sua decisão. Vendem o sofá, p1fra evi
tar o adultério no grotesco exemplo popular.

Mais do que comprovado está o compro
metimento de juízes dos Tribunais Eleitorais.
Chamamos a isso de desvio de conduta, pois
emAlagoas foi necessária a intervenção fede
ral, talo tamanho das denúncias de fraude
nas eleições para o Governo daquele estado.
A eleição do Governador do Estado de Ala
goas entra para a história pela porta dos fun
dos.
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o Sr. Carlos Kayath- Permite-me V. Ex'
um aparte?

O SR. GIOVANNI QUEIROZ- Com pra
zer, Excelência.

O Sr. Carlos Kayath- Deputado Giovanni
Queiroz, é com muita satisfação que ouço
seu pronunciamento. Fomos companheiros
na Assembléia Legislativa do Estado do Pará
e, como constituintes, devemos relembrar
que a Constituição do Estado do Pará, de
forma até pioneira, criou um Conselho Judi
ciário.

Seria a forma pela qual a sociedade civil
como um todo poderia conhecer o funciona
mento interno do Poder Judiciário. Influên
cias corporativas entretanto levaram esse dis
positivo da Constituição do Estado do Pará
ao exame do Supremo Tribunal Federal. In
felizmente encontra-se ainda em discussão.
Queremos ressaltar a preocupação de V. Ex'
em demonstrar que, em primeiro lugar, o
Legislativo é sem dúvida alguma, o mais de
mocrático dos Poderes, porque composto de
forma proporcional. Aqui estão todas as cor
rentes de pensamento que permeiam a socie
dade, ao contrátrio do Executivo, onde uma
só concepção é vitoriosa e se faz presente.
V. Ex' relembra o papel do Poder Judiciário
no julgamento de contas dos governantes e
já começa a entrar também na seara dos cri
mes eleitorais. Gostaria de registar que o Pa
rá ficou conhecido em todo o Brasil como
um dos estados que adotam esse tipo de práti
ca, infelizmente escudada muitas vezes por
maus juízes. E faço esta afirmação sem medo
de ser desmentido. Algumas decisões do Tri
bunal Regional Eleitoral foram reformadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque fla
grantemente contra a lei. Deputado Giovanni
Queiroz, num registro de justiça V. Ex' se
disse representante do sul do Pará. Quero
dizer que suas atividades parlamentares evi
denciam que V. Ex' hoje é parlamentar de
todo o nosso estado, representando não ape
nas a sua região. Parabéns a V. Ex'.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Muito
obrigado, Deputado Carlos Kayath. No que
diz respeito à postura do Poder Judiciário,
no que diz respeito ainda ao serviço eleitoral
e às eleições do Estado do Pará, só temos
a confirmar e lamentar profundamente os fa
tos de que tratamos neste pronunciamento.

Mais do que comprovado está o compro
metimento de Juízes de Tribunais Federais.
Chamamos a isso desvio de conduta.

Citávamos o caso das eleições em Alagoas.
A Polícia Federal interveio, fazendo com que
as eleições em Alagoas entrassem para a his
tória pela porta dos fundos. E não se pode
dizer que por culpa dos humildes e despro
tegidos eleitores do estado do Presidente da
República.

Somos representantes nesta Casa, com
muita honra e orgulho, de um estado longín
quo e periférico da Federação, porém grande
e potencialmente rico, habitado por um povo
generoso, trabaihador e hospitaleiro, mas
que infelizmente vive à margem de garantias
mínimas de que necessita para' construir com
dignidade o estado que bem merece para si,

para seus filhos e para as gerações futuras.
No nosso querido Pará. o funcionamento da
Justiça, do Ministério Público é uma verda
deira calamidade. É a estrutura do poder
mais capenga que se pode imaginar. Enquan
to isso, as coisas vão acontecendo ao arrepio
da lei; quem detém o poder econômico acaba
detendo também o poder de tudo.

Temos vários exemplos no Estado do Pará
que comprovam o que aqui afirmamos. De
nunciamos a omissão da Justiça em muitos
casos ocorridos em diversas comarcas, onde
juízes atuaram com práticas incompatíveis
com os princípios do Direito. Recebidas as
denúncias contra o juiz, até o presente mo
mento nenhuma providência foi tomada por
parte do Poder Judiciário. Atitudes como es
ta só reforçam a prática de crimes e o desres
peito à lei.

Já que estamos citando os casos que se
registram sem uma ação concreta de investi
gação e punição dos culpados, quem não se
recorda dos verdadeiros escândalos Coroa
Brastel. Ferrovia Norte - Sul. Brasilinvest,
o escândalo da mandioca. da CODEBAR,
Companhia de Desenvolvimento de Barca
rena - que denunciamos sem que nada acon
tecesse - a transferência do controle acioná
rio da Vasp, denunciada com provas do tráfi
co de influência, tanto que o então Presidente
da Petrobrás, Motta Veiga, se demitiu? A
CPI da NEC. requerida pelo companheiro
Deputado Brandão Monteiro, desnudou o
envolvimento de ministros e funcionários do
Governo - e nada aconteceu. E o julga
mento pelo STF da ação de inconstitucio
nalidade impetrad~ pelo PDT para a fixação
dos juros em 12%? Foi remetida a solução
à elaboração de lei complementar, como se
não fosse evidente a aplicabilidade do dispo
sitivo constitucional.

Poderíamos assim continuar citando casos
e mais casos da falta de ação do nosso Judiciá
rio em todos os níveis. Estamos convictos
de que a impunidade é que incentiva o crime,
a fraude e a corrupção. Não temos nenhum
caso de punição de crime de colarinho bran
co. Cadeia continua sendo para pobre, preto
e prostituta. Infelizmente é esta a realidade.
Não adianta prender o ladrãozinho, aquele
que rouba para comer, o pivete, o ladrão
de bicicleta. Temos que prender, punir o la
drão maior, o que comanda o cartel do crime,
o truste, os oligopólios; aqueles que fazem
parte do Governo e que intermediam verbas,
que as repassam apenas para os amigos e
cuja destinação jamais é feita para beneficiar
a população carente. Há denúncias publica
das pela imprensa de que funcionários do Go
verno que ganham 150 mil cruzeiros pagam
de aluguel mais de 300 mil cruzeiros e gastam
num só cartão de crédito mais de 200 mil
cruzeiros. Isto é, no mínimo, tráfico de in
fluência. Nada acontece nesta republiqueta.
A impunidade, reafirmamos, é a principal
causa e incentivo ao crime, aos desmandos,
ao abuso de poder. O nosso Judiciário é um
poder despreparado, acovardado, submisso,
incompetente.

É mais do que urgente, uma retomada de

consciência e de punição sobre todas estas
questões aqui levantadas. O Poder Legisla
tivo, direta ou indiretamente, se vê envolvido
nesta situação de impunidade. Apesar de to
das as denúncias aqui feitas, apuradas pelas
CPI, esbarram na inoperância da Justiça ou
mesmo nos desatualizado~ códigos que em
perram a ação judicial. E preciso rever, é
preciso ousar. Srs. Juristas, Srs. Ministros;
caso contrário estaremos apenas lavando as
mãos, diante de uma situação que a cada dia
se agrava e se prenuncia com final imprevi
sível. O povo, cansado de esperar, acaba não
só cobrando, mas aplicando suas próprias
leis, nem sempre, às vezes, as mais justas.
porém certamente mais rápidas.

Queremos reportar-nos a um episódio de
extrema gravidade. que talvez sintetize tudo
aquilo que aqui falamos nestes breves instan
tes. Durante a campanha presidencial. o en-

-tão candidato Fernando Collor. com estarda
lhaço e com todo o aparato que a mídia lhe
podia oferecer, encaminhou um dossiê, de
nunciando irregularidades, segundo ele, gra:
víssimas sobre o Governo do então Presiden
te José Sarney. Tão grave era o que conti
nham os documentos que o próprio candidato
assumiu o compromisso de, em tomando pos
se, mandar para a cadeia os ladrões que ocu
pavam o Governo anterior. Foi o mais duro
ataque de um candidato naquelas eleições.

Hoje, quando vemos novamento Senhores
Collor de Mello e José Sarney dando-se as
mãos para desenvolverem projetos conjun
tos, chegamos à conclusão de que o Judiciá
rio, além de compactuar e ser conivente, se
associa a toda a farsa. Ou as denúncias não
eram sérias, não existiam ladrões no Governo
Sarney, ou o então candidato Collor de Mello
mentiu, injuriou. caluniou e nada aconteceu;
ou - mais grave ainda - as denúncias do
então candidato eram verdadeiras, e a Justi
ça, dando as mãos ao agora Presidente da
República. resolve deixar tudo como está.
Ou se instaura a moralidade neste País, ou
nos locupletamos todos. como dizia Stanislaw
Ponte Preta.

Não queremos ser pessimistas. muito me
nos fatalistas, arautos do caos.

Ouço. com muito prazer. o Deputado Dér
cio Knop.

O Sr. Dércio Knop - Nobre Deputado
Giovanni Queiroz, gostaríamos de nos asso
ciar às menções que outros deputados já fize
ram desta tribuna. Aproveitamos a oportu
nidade para cumprimentá-lo pelo pronuncia
mento vigoroso e cora~oso que faz na tarde
de hoje. Queremos dizer que evidentemente
existem magistrados sérios. como também
aqueles que jamais deveriam ter sido guinda
dos a postos tão importantes e que acabam,
muitas vezes, decidindo a vida de pessoas
e de entidades. Por isso há necessidade de
contarmos com a boa vontade da imprensa.
Logicamente o Poder Legislativo, tanto da
esfera federal quanto estadual ou municipal.
é aberto e permanentemente conta com a
presença da imprensa para denunciar o que
se julgar imoral e ilegal, ou o que talvez não
expresse aq~ilo que efetivamente deveria es-
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tar acontecendo. E da mesma forma são feitas
as denúncias do Poder Executivo, mas infeliz
mente a mesma coisa não acontece com o
Poder Judiciário. Na maioria das vezes não
por falha da imprensa, mas por ser o Judiciá
rio um poder fechado em tomo de si, não
dando oportunidade ao profissional da im
prensa de divulgar matérias em andamento
ou que estão paradas. V. Ex' citou diversos
processos da maior gravidade, que todo o
País conhece, mas que infelizmente não tive
ram conseqüências nem seguimento exata
mente pelo emperramento ou pela má von
tade de alguns que têm poderes de decidir
dentro do Poder Judiciário. Cumprimenta
mos V. Ex' pelo pronunciamento que faz nes
ta tarde.

o SR. GIOVANNI QUEIROZ - Muito
obrigado, nobre Deputado Dércio Knop, e
o seu aparte, sem dúvida nenhuma, fará parte
também do nosso pronunciamento.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a
situação requer muita reflexão, e mais do que
isso, uma tomada de posição. Não podemos
mais achar que ficando aqui em Brasília, en
volvidos em medidas provisórias, pacotões
e projetos, sem conseguir legislar, sem conse
guir mudar a própria estrutura desta Casa,
estaremos.contribuindo para mudar o País.
O corporativismo de nossas instituições, ví
cios da ditadura, do governo autoritário, não
pode impedir que busquemos a luz. que de
sesperadamente alcancemos o final do túnel.

O Congresso Nacional não pode mais assis
tir aos crimes contra líderes sindicais, contra
trabalhadores, sem reclamar por reforma
agrária; não pode ver a Justiça protelar julga
mentos, possibilitar artifícios para que crimi
nosos continuem impunes e matando. O Con
gresso Nacional não pode mais assistir às en
cenações de pequenos comerciantes serem
punidos por venderem um bife um pouco
mais caro; os trabalhadores, aos milhares sen
do despedidos·, é a mais dura deIJ].onstração
de que trilhamos por caminhos perigosos.
Que pai de família pode suportar a suprema
humilhação de não encontrar espaço para a
sua força de trabalho, a sua capacidade? Ain
da mais quando sua família, gloente e fraca,
reclama por comida. Podemos condenar um
trabalhador que rouba comidã'? Para estes
existem a lei e o rigor da repressão.

Ouço, com muito prazer, o nobre Depu
tado Luiz Moreira.

O Sr. Luiz Moreira - Meu caro Deputado
Giovanni Queiroz, ouvi com a devida atenção
o fluente discurso de V. Ex', principalmente
quando abordou a problemática das irregula
ridades, existentes inclusive no Poder Judi
ciário, como muito bem dito, praticadas por
alguns de seus membros. Entretanto, gostaria
de trazer-lhe uma informação, porque segun
do o discurso de V. Ex' subentende-se que
a CPI sobre a NEC foi concluída. Sou um
Deputado da nova legislatura, mas lá na Ba
hia acompanhei atentamente o caso, e se V.
Ex' desejar posso lhe conseguir jornais, publi
cações e documentos do Congresso Nacional
dando conta de que não houve conclusão,

absolutamente, quanto à inclusão do nome
do então Ministro das Comunicações, Dr.
Antonio Carlos Magalhães. Foi uma alusão
imperfeita. No meu estado a notícia saiu co
mo se fosse um jogo de cena. Eu me propo
nho a trazer para V. Ex' os jornais. O docu
mento foi solicitado, se não me falha a memó
ria, pelo Deputado Benito Gama - para sa
ber se realmente havia alguma conclusão na
quela CPI. Gostaria de lhe trazer essa infor
mação porque no rol de fatos trazidos por
V. Ex' isso estava embutido. Se V. Ex' dese
jar, estarei à disposição para trazer esses da
dos como uma contribuição ao seu pronuncia
mento, que aborda com muita propriedade
essa problemática.

O SR. GIOVANI QUEIROZ - Agradeço
a V. Ex' o aparte. Quero lhe informar que
o Deputado Brandão Monteiro, Líder do
meu partido na legislatura anterior, teve em
diversas oportunidades condições de nos in
formar quanto ao andamento dessa Comissão
Parlamentar de Inquérito. Lamentavelmen
te, como tantas outras essa CPI não teve um
final feliz, porque os relatores, às vezes subs
tituídos oportunamente por membros das co
missões, negam-se a vir ao encontro da verda
de que esta Casa sempre procura entre os
parlamentares honrados e sérios que com
põem este Congresso.

Para os que amealham fortunas em jogadas
espertas, neste País que consagra a Lei de
Gerson -levar vantagem em tudo - parece
natural que um ministro de Corte Superior
julgue conforme orientação da Presidência
da República. Abrem-se concessões em no
me da governabilidade da estabilidade do
País.

No entanto, assistimos a uma verdadeira
guerra civil, a um genocídio institucionali
zado. Mesmo que os ilustres Ministro e os
Juízes nos considerem injustos, achem que
fomos duros nesta crítica, ela nada mais pre
tende do que quebrar esta inércia, esta apatia
diante de tantas injustiças, de tantas ento
lações.

Queremos, SI. Presidente, e Srs. Deputa
dos, poder caminhar por entre o povo no
nosso Estado ou de qualquer parte deste País,
sem que nos apontem o dedo acusatório de
que ali vai um político, um omisso. O povo
dp meu Estado me elegeu para que aqui re
presentasse os seus interesses, a sua vontade.
Por certo que a vontade do meu povo não
é a mesma do Sr. Collor de Mello, do Sr.
Sarney ou de alguns magistrados que ignoram
as acusações que ambos trocaram entre si
nem que haja uma interpelação judicial para
quem faz acusações tão fortes e tão violentas.
O povo do meu Estado por certo não concor
da em ver cestas de alimentos entregues em
troca de votos; que empresários intermediem
compra de empresas aéreas; que dívidas se
jam renegociadas com juros subsidiados e
muito menos que o seu dinheiro, recolhido
dos impostos, seja utilizado para a manuten
ção de carros luxuosos, temos bem cortados,
aviões e banquetes, enquanto a maioria da
população não tem segurança, saúde, alimen-

to e escolas. Mas, fundamentalmente, a po
pulação não só do meu Estado, como de qual
quer lugar deste País, quer é providências,
justiça, igualdade. Quer que surjam vozes
que se somem aos gritos e aos seus lamentos.
Não queremos, SI. Presidente, e Srs. Deputa
dos, substituir o absurdo por meio absurdo,
a solução por meia solução. Como disse Janio
de Freitas, como não há absurdo, injustiça
ou solução pela metade, as fórmulas de conci
liação pelo facilitário vêm servindo apenas
para eximir Parlamentares, Governo e Judi
ciário das responsabilidades plenas e precisas
que devem caber a cada um.

Ouço com prazer o nobre Deputado Men
donça Neto.

O Sr. Mendonça Neto - Prezado compa
nheiro Giovarini Queiroz, a Liderança do
PDT cumprimenta V. Ex' pelo discurso que
vem fazendo nesta tarde, na Câmara dos De
putados, no qual faz uma análise generalizada
dos problemas que enfrentamos no Brasil.
A impressão que temos é de que a eleição
do Sr. Fernando Collor de Mello cristalizou
um estado de ânimo de decepção e de desilu
são que vinha se formando depois da ditadura
e durante o período Sarney. Levantou espe
ranças e sonhos de que um governo eleito
com 35 milhões de votos pudesse começar
a reparar essas injustiças. O Brasil é um país
eminentemente presidencialista. O Congres
so Nacional, a Câmara dos Deputados e o
Senado Federal infelizmente - V. Ex' é tes
temunha disso - têm o seu poder apeque
nado, diminuído por causa da sua própria
estrutura que se auto-inercia. Muitas vezes,.
questionamos o que podem fazer a Câmara
dos Deputados e o Congresso Nacional para
combater injustiça em qualquer campo de ati
vidade. Talvez elaborando leis, fazendo com
que essas leis sejam cumpridas, executadas
com justiça pelo Poder Judiciário, fazendo
com que, através do Executivo, se impeça
o alastramento da desorganização institucio
nal que há neste País. Portanto, o quadro
que V. Ex' pinta é bastante grave e ele talvez
tenha como fulcro a crise moral que toma
conta deste País. Essa crise não é apenas do
Sr. Fernando Collor de Mello, é uma crise
da sociedade, é uma crise nossa, infelizmen
te. Nós nos omitimos preferimos o caminho
mais curto. Portanto, quando V. Ex' faz aflo
rar todos esses assuntos, com a competência
e a inteligência que lhe são peculiares, não
posso deixar de cumprimentá-lo e de dizer
que, também como V. Ex', lamento que o
povo do seu Estado, do meu e de todos os
Estados do Brasil, ao eleger os seus Depu
tados tenham tido esperanças de que tantas
coisas pudessem ser resolvidas. Irifelizmente
existe alguma coisa emperrando, impedindo
soluções. Ao meu juízo há uma crise moral
muito grande e também um enorme espírito
de acomodação não só por parte dos que fa
zem o Governo mas da sociedade com um
todo, sobretudo dáelite brasileira, que é uma
elite despreparada, incompetente e desones
ta uma elite preguiçosa, rançosa, uma elite
que há quatrocentos ou quinhentos anos do-
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mina este País. Talvez com melhor distribui
ção da renda nacional possamos encontrar
o primado do direito, o primadoda justiça,
Parabéns a V. Ex'.

-O SR. GIOVANO QUEIROZ - Nobre De
putado Mendonça Neto, sem dúvida alguma
V. Ex', com o brilhantismo que sempre lhe
é peculiar, enriquece o nosso pronunciamen
to.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, queremos
ser inconformados e talvez fazer brotar com
este nosso inconformismo uma semente que
germine em outros e mais outros, dispostos
a seguir o chamamento dos que esperam de
nós pelo menos a compreensão e a solidarie
dade às suas aspirações, aos seus desejos e
as suas vontades.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Giovani
Queiroz, o Sr. Sigmaringa Seixas, § 2q

do artigo 18 do Regimento Interno, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Senhor Vital do Rêgo, § 29 do artigo
18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo)
Concedo a palavra ao Sr. Nelson Marque
zeIli.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, nosso País
está diante de uma encruzilhada perigosa e
decisiva. O Projeto de Reconstrução Nacio
nal,há dias oferecido pelo Governo à apre
ciação e ao debate da sociedade, na clara
busca de rumos, é a mais forte evidência das
dificuldades em que se encontra a Nação bra
sileira. Se a sociedade não for capaz, em curto
tempo, de definir o Norte que oriente a recu
peração econômica e apontar rumos seguros
para o desenvolvimento, dificilmente o Brasil
conseguirá vencer as dificuldades atuais e se
aproximar do Primeiro Mundo.

Mostra a História recente, especialmente
a escrita após a 11 Grande Guerra, que ne~

nhulÍl dos países hoje alinhados entre os de
senvolvidos conseguiu se recompor dos es
combros políticos, econômicos e sociais com
siogans ou procurando guerrilhas de competi
vidade entre os seguimentos ativos internos.
Digo, por isso e sem receios, que a Nação
brasileira só reecontrará seu Norte quando
agir como Nação: quando governantes, parla
mentares, políticos, líderes setoriais e cias
sistas perderem o viés de brasis próprios e
pensarem em seus segmentos a partir do con
trato global da Nação.

Até aqui o Projeto de Reconstrução Nacio
nal não é bom nem mau. Seu mérito está
na abertura, de longa data buscada pela socie
dade, para discutir seu destino e traçar, ela
própria, os caminhos que deseja seguir. Nin
guém tem mais responsabilidade do que o
Congresso Nacional diante desse quadro. Por
isso, ao mesmo tempo em que exorto meus
companheiros de Parlamenmto a assumir a
condução do processo que leve o País a agir
como Nação, permito-me fazer alguns alertas
e antecipar minha contribuição.

Os mais atentos à História sabem que as
modificações econômicas, políticas e sociais
vividas pelos Estados Unidos e por países
europeus a partir do século XViii, tiveram.
como epicentro a agricultura. Houve o desdo
bramento natural da introdução de novas tec
nologias no campo. Onde a agricultura mere
ceu essa atenção: onde ela foi capaz de capita
lizar o produtor rural e de abrir-lhe caminho
para a produção e produtividade, a agricul
tura impulsionou e sustentou a descolagem
do processo industrial, como são exemplos
a França e a Inglaterra. Onde não mereceu
atenção e amargou baixa produtividade, a
agricultura, ao contrário, tomou-se obstáculo
ao desenvolvimento industrial.

Em outras palavras, Sr" e Srs. Deputados,
mas ainda tomando lições da história, a Revo
lução industrial, ocorrida entre 1700 e 1850,
nada mais foi do que o descobrimento daque
la Revolução Agrícola. Não é por outra razão
também que o eixo Rio-São Paulo foi o pri
meiro a se industrializar. Nossas regiões, no
século passado e em boa parte deste, o café
foi o indutor e suporte dos primeiros momen
tos industriais brasileiros, por exigir infra-ex
trutura de transportes, de armazenagem, de
bens e serviços para a lavoura.

No entanto, e lamentavelmente, os gover
nantes a partir da década de 50 decidiram
quebrar esse cclo. Como em outros países
da América Latina, também aqui a industria
lização com visitas à produção de bens de
consumo duráveis passou a ser a grande hori
zonte. Entendeu-se, naquela quadra, que só
a industrialização era capaz de corrigir o que
se chamava "atraso econômico" brasileiro.
O fato é que omBrasil passou de forma brus
ca, não clássica, de uma economia na agricul
tura para uma economia apoiada na indús
tria. Foi um equívoco e nele está a origem
de muitos males que hoje afligem a Nação,
não o direcionamento da mudança e princi
palmente o fato de ter sido a agricultura rele

.gada ao abandono.
Na arrancada, foi com os recurso gerados

pelos setor agrícola que o País deu os primei
ros passos industriais, visando à substituição
das importações. No instante seguinte, pela'
via de mecanismo de preços, decidiu o Go
verno privilegiar o consumidor urbano, em
prejuízo dos produtores rurais, por esse cami
nho promovendo ainda a transferência de
rendas do campo para a cidade. Mais tarde
os alimentos começaram a ser apontados co
mo responsáveis pela inflação, a que justi
ficou medidas governamentais que garrotea
ram a agricultura e a agroindústria.

Não preciso me alongar no apontamento'
dos maus tratos impostos à agricultura brasi
leira nas últimas quatro décadas. O agricultor
brasileiro continua vítima da oscilação ou fal
ta de crédito no plantio e na comercialização,
vive sem horizontes, como se sua atividade
fosse marginal no contexto econômico. Na
verdade, tem sido um joguete nas mãos de
episódicos ocupantes de postos-chaves no
Governo Federal por motivos políticos, por
interesses de grupos, por miopia administra
tiva ou por estreiteza conceitual.

Um bom exemplo das incoerências dos ins
trumentos de política agrícola está na tributa
ção. Ao mesmo tempo que o discurso oficial
aponta para os pés-descalços, a agricultura
brasileira continua onerada com uma das
mais pesadas cargas tributárias do mundo,
nada menos do que 25% de custo final de
seus produtos quando somados impostos Ter
ritorial Rural, Funrural, imposto Sindical,
imposto de renda e Pasep. Na citricultura,
o conjunto dessa tributação chega a 49% do
preço final da laranja. Para que os Srs.Depu
tados possam avaliar esse quadro, na França
a tributação sobre produtos alimentares é de
7%, na Holanda, de 4% e na Alemanha,
'de 5,5%. Como a alta tributação sobre produ
tos alimentares afeta principalmente as faixas
de baixo poder aquisitivo, explica-se assim
porque no Brasil, ao lado dos descamisados,
cresce o catinguento dos sem mesa.

Digo, por isso, que o Projeto de Recons
trução Nacional deve incluir uma Revolução
Agrícola, Salvo melhor juízo, parece ser esse,
no momento, o caminho aberto para a recom
posição econômica brasileira. Não podemos
caminhar no rumo seguido pelos Tigres Asiá
ticos, que centraram na eletrônica todo o pro
cesso de desenvolvimento. Não temos tecno
logia, barraca durante décadas pela proteção
de mercado, não temos mão-de-obra especia
lizada, por faixa do sistema escolar, não te
mos, enfim, condições para assimilar muitas
tecnologias avançadas, mesmo que sejam
presenteadas. Temos, porém, terra e clima
favoráveis. Basta contemplar a agricultura e
seus naturais desdobramentos, como a
agroindústria, com a atenção, apoio e recur
sos que promoveram a decolagem industrial
brasileira a partir da década de 50.

Devo dizer, no entanto, que essa Revo
lução Agrícola será impossível se o Banco
do Brasil não for um dos seus principais ins
trumentos. Tenho razões de sobra para essa
afirmação. A começar pelo fato de que os
bancos privados nunca se mostraram dispos
tos a correr os riscos de investir no campo,es
pecialmente na vasta gama de micro e peque
nos produtores rurais.

As primeiras linhas de créditos do Banco
do Brasil para o setor rural datam de 1988,
no clima da abolição de escravatura, exata
menty para financiar o recrutamento de imi
grantes europeus e dar-lhes aqui suporte de
trabalho. Esse apoio foi consolidado, em
1938, com a criação da Carteira de Crédito
Agrícola, um dos instrumentos que permitiu
a Getúlio Vargas empreendeu a marcha agrí
cola para o Oeste na década de 40. Foi por
esse caminho que o Banco do Brasil, nas dé
cadas seguintes, abriu fronteiras, fomentou
a criação de pólos de desenvolvimento gera
dores de 'riquezas e de empregos.

Das plantações de juta na Amazônia aos
cafezais paulistas, passando-se pelos arrozais
do Maranhão, pelas castanhas-da-Pará; da
fruticultura na Paraíba à soja nos campos do
Centro-Oeste, aos laranjais paulistas e sergi
panos, passando-se pelo cacau na Bahia e
Rondônia, até à introdução da cultura do tri
go no País, será difícil encontrar na agrope-
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cuária brasileira qualquer atividade em que
a presença e o guichê do Banco do Brasil
não tenham sido decisivos. •

Preciso me alongar no enfoque sobre o
Banco do Brasil. Onde o cooperativismo bra
sileiro é mais forte e tem estilo empresarial,
sem que isso signifique qualquer desvio de
seus princípios, ele nasceu por inspiração e
com o apoio do Banco do Brasil. Mais do
que com a ajuda financeira, em centenas de
casos o Banco contribuiu também com assis
tência técnica ao gerenciamento, pela cessão
temporária de funcionários.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado
Maurício Calixto.

O Sr. Maurício Calixto - Ilustre Deputado
Nelson Marquezelli, estamos vendo com
quanto brilhantismo V. Ex', um Deputado
estreante nesta Casa, vem trazendo lúcidas
e sólidas informações a respeito do estado
falimentar em que se encontra a agricultura
no nosso País. Creio mesmo que no campo
já existe uma revolução, não no sentido posi
tivo, uma revolução caminhando para o mais
negativo dos sentidos, lamentavelmente. E
podemos agregar a esses sérios dados e infor
mações alguns outros desdobramentos nega
tivos. Por exemplo, o êxodo rural que vem
sendo observado no País, nas últimas três
ou quatro décadas faz inchar as cidades, que
estão completamente desestruturadas. Agora
mesmo, São Paulo, a maior cidade da Amé
rica Latina, uma das maiores do mundo, vive
em literal estado de calamidade, cercada por
um cinturão lamentável, lastimável de fave
las. Por quê? Porque a base do sistema produ
tivp'do nosso País está desllssistida, abando
nada, relegada, a último plano na ordem do
planejamento nacional. Nós, que analisamos
permanentemente, na qualidade de homens
públicos, a quantas anda a vida do rurícola,
do homem do campo, sabemos que a situação
é desesperadora. Não têm assistência securi
tária de ordem alguma, nenhuma assistênica
médico-hospitalar, nenhuma compensação
de ordem pecuniária, financeira, salarial.
Não há para o homem que decide investir
nesse projeto de vida nenhuma atenção ofi
ciai, não há investimentos, não há financia
mentos. Existe, sim, aquilo a que V. Ex' ain
da há pouco se referiu com muita proprie
dade: excessiva carga tributária que, mais que
asfixiar, sufoca, esmaga e acaba por dizimar
o homem do campo. Congratulo-me com V.
Ex' pelo brilhante pronunciamento e vejo em
V. Ex' uma réstia de luz uma esperança. V.
Ex' homem voltado para as atividades rurais,
da produção no campo, é um vencedor e co
mo tal traz na sua bagagem de conhecimentos
vasta experiência. Portanto, muito poderá
contribuir para reverter esse caótico quadro
da agricultura no nosso estado e tirar o ho
mem do campo da situação de pária em que
se encontra. Agradeço a V. Ex' a gentileza
de me conceder o aparte.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Mui
to obrigado a V. Ex'

Tivemos oportunidade de ouvir no pinga
fogo desta sessão um pronunciamento bri-

Ihante de um ex-governador, hoje nosso cole
ga, Deputado Gonzaga Mota, em que comen
ta com muita felicidade os custeios da agricul
tura brasileira: são piadas. O custeio da agri
cultura brasileira é uma piada: quando tem,
é na hora errada; quando se precisa, não exis
te.

É fundamental que os governantes do nos
so País saibam que há hora de plantar e há
hora de colher. Existe hora pra tudo na agri
cultura. É necessário também fixar a hora
do financi:;tmento agrícola, porque ele precisa
vir com bastante antecedência. E para isso
existe um órgão em nosso País que se chama
Banco do Brasil, que tem de voltar às suas
origens de 10, 20 anos atrás, quando real
mente promovia a alavancagem da agricul
tura brasileira.

Ouço o nobre Deputado Jurandyr Paixão.

O Sr. Jurandyr Paixão - Nobre Deputado
Nelson Marquezelli, é com dupla satisfação
que compareço a esta tribuna para aparteá
lo. Em primeiro lugar, porque V. Ex' é um
Deputado da nossa região, homem que co
nheço muito bem. Em segundo lugar - sem
nenhuma surpresa para mim -, pelo brilhan
te pronunciamento que V. Ex' está fazendo
nesta tarde. V. Ex' foi direto ao cerne da
questão. A agricultura em nosso País infeliz
mente não tem merecido a atenção que deve
ria ter dos poderes públicos. Neto de fazen
deiro, nascido e criado no campo, desde garo
to tenho ouvido mil promessas. Planos se fize
ram às mancheias, porque nosso País sofre
do vício irremovível do planejamento; vive
planejando. V. Ex' acabou de falar sobre o
Projeto de Reconstrução Nacional, o popular
"Projetão", que nada mais é do que um elen
co de meras intenções. E, para usar a lingua
gem simples do homem do campo, diria que
o cemitério está cheio de gente de boas inten
ções. Recordo-me aqui, Deputado Nelson
MarquezeIli, da figura ímpar da nossa história
Juscelino Kubistchek de Oliveira, grande
brasileiro, grande Presidente da Repúblcia,
que, sorrindo, enfrentou as revoltas de Ara
garças e Jacareacanga. Não puniu, perdoou;
governou este País com alegria. Recordo-me
de que, quando prefeito pela primeira vez
dade de Limeira, despachando com S. Ex"
ele até me segredou que, se um dia voltasse
ao governo, implantaria um plano de agricul
tura, ele que foi o incentivador, o iniciador
da industrialização neste País. E tal era a
vontade indômita do indômito brasileiro que
Juscelino, ainda no governo, encomendou a
Lucas, Lopes um plano para a agricultura,
e esse)plano foi feito. Se os governos que
vieram após Juscelino se intressassem real
mente pela agricultura, não precisariam mais
estar aí gastando montanhas de papel. Basta
ria uma pequena adaptação do plano agrícola
de Lucas Lopes, que seria uma nova meta
de um novo governo de Juscelino caso não
tivesse falecido nas circunstâncias trágicas em
que faleceu, sobre as quais ainda pairam mui
tas dúvidas no povo brasileiro. Nobre Depu
tado, parabenizo V. Ex', homem da agricul
tura, vencedor, que gosta do métier que exer-

ce, e me permito felicitar a minha e a sua
Pirassununga pela chegada de V. Ex' a esta
Casa.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Mui
to obrigado, nobre Deputado. É necessário
dizer de público que o grande braço da citri
cultura em nosso estado é o Deputado Juran
dyr Paixão. Ajudou-nos muito no desenvol
vimento da citricultura no Estado de São Pau,
lo e no País também. Ficamos emocionados
ao ver esse homem de luta, que não viámos
de longa data, conosco nesta Casa.

Prossigo, Sr. Presidente.
Vistas isoladamente, as atividades das coo

perativas representam em torno de 5% do
PIB nacional. Consideradas as demandas por
elas provocadas, como sementes, equipa
mentos, insumos, material de embalagem;
considerados, na outra ponta, os desdobra
mentos por elas gerados em termos de trans
porte, armazenagem, entre outros, estima-se
que perto de 15% do PIB nacional tem ori
gem nas atividades cooperativistas em todos
os seus segmentos.

Tenho mais razões para apontar o Banco
do Brasil como instrumento indispensável à
Revolução Agrícola que o País precisa. Sua
presença foi marcante, sempre, onde o cré
dito era imperativo para despertar e estimular
a produção. É o caso, volto a insistir, dos
micro e pequenos agricultores, os mais des
prezados pelos bancos privados, pelos riscos,
pelo maior custo da pulverização de opera
ções, pela baixa reciprocidade nos depósitos
e na utilização dos demais serviços bancários.

No entanto, Sr. Presidente, Sr" e Srs. De
putados, as operações 'do Banco do Brasil
com o universo de micro e pequenos produ
tores rurais não têm. sido inferiores a 70%
do total das operações do banco com o setor
rural. Contudo, em termos de volume, elas
vêm declinando. Os créditos aos pequenos
agricultores, que em 1984 representavam
38% do volume de empréstimos ao setor'ru
ral, cairam para 27% em 1985 e 1986, para
chegarem a 18% em 1988. Estima-se, por
isso, que, se a ótica do crédito rural não for
revertida, esse fator poderá resultar em sérios
problemas para a produção agropecuária na
década de 90.

Peço atenção as Sr'" e aos Srs. Deputados
para esta outra evidência: a estreita corre
lação entre os recursos colocados à disposição
das atividades rurais pelo Banco do Brasil
e os resultados obtidos pelo setor agrope
cuário. Sempre levando-se em conta que os
financiamentos à agricultura só obtêm res
posta no ano seguinte, vemos que a queda
de crédito em 1977 levou ao declínio do PIB
agrícola em 1978. Nos anos seguintes, com
o crescimento do volume de créditos conce
didos pelo Banco do Brasil, o PIB agrícola
voltou a crescer, para só declinar em 81/82,
em conseqüência outra vez da diminuição das
operações do banco com o campo. Penso que
esses exemplos bastam para o objetivo desta
exposição, embora possam ser buscados em
maior número entre 1970 e 1988.

Por sua condição de subsistema dentro de
sistema mais amplo, que é a sociedade poIí-
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tica, econômica e social, vive também o Ban
co do Brasil momentos difíceis. Vem o banco
sofrendo seguidas perdas de rentabilidade,
mas não em decorrência de desajustes ou in
competência gerancial. A origem desses pro
blemas está no fato peculiar de ser o banco
agente governamental, o que tem impedido
a instituição de operar como empresa, em
todas as vertentes administrativas.

A agricultura é o testemunho mais vivo
dessa distorção. Por ser obrigado a seguir
política emanada da Esplanada dos Ministé
rios, é ali e não no banco que se abrem e
fecham as torneiras do financiamento agrí
cola de acordo com interesses variados, me
nos os próprios da agricultura. Seu acionista
majoritário, o Governo, não raras vezes vem
-desrespeitando os acionistas minoritários, pe
los quais é obrigado a velar. Tem agido, na
realidade, como acionista autoritário, impon
do perdas ao patrimônio de mais de 700 mil
brasileiros, seus parceiros no capital da em-
presa. .

O fato inquestionável é que a imagem do
Banco do Brasil vem sofrendo arranhões pro
furidos, quase sempre provocados pelas
unhas tecnocráticas de autoridades governa
mentais. Tem sido o banco, por essas razões,
um saco de pancadas, sem que uma única
autoridade, uma única vez, tenham vindo a
público para assumir responsabilidade por
comportamentos empresarialmente incom
preensíveis do Banco do Brasil e, assim, res
guardar-lhe a imagem de quinze, vinte anos
atrás.

O Sr. Ronaldo Caiado - Nobre Deputado,
V. Ex' me concede um aparte?

OBR. NELSON MARQUEZELLI - Pois
não, Deputado Ronaldo Caiado.

O Sr. Ronaldo Caiàdo - Quero também
fazer corpo a essas suas declarações, a esse
seu pronunciamento abrangente, mostrando
as dificuldades em todos os pontos da agricul
tura, discutindo o Projeto de Reconstrução
Nacional e mostrando a situação caótica em
que vivemos hoje. V. Ex' citava o ex-Gover
nador e atual Deputado Federal, denunciava
a situação do Nordeste, onde não há neste
momento nenhum crédito para custeio agrí
cola. Nós, das regiões Sul, Centro-Oeste e
Sudeste, não temos um centavo para comer
cialização das nossas safras, o que faz com
que o agricultor fique nas mãos do especu
lador. Isto não é modernidade. Modernidade
é aquilo que vemos ocorrer hoje no Japão,
onde o agricultor tem 90 bilhões de dólares
de subsídios/ano; nos Estados Unidos, onde
o agricultor tem 120 milhões de dólares de
subsídios/ano e na Comunidade Econômica
Européia, onde o agricultor tem 250 bilhões
de d6lares de subsídios/ano. Isso, sim, mostra
que s6 é possível realmente chegar-se a um
entendimento social, a um pacto social, no
momento em que o País tiver uma agricultura
forte, pujante, com estoque regulador capaz
de garantir o abastecimento da população.
Quero também dizer que a observação que
V. Ex' deixa bem clara em relação ao compor
tamento da direção do Banco do Brasil não

é extensiva aos seus funcionários, pois assim
como V. Ex', conheço bem essa entidade.
Tive oportunidade de conviver longamente
com Camilo Calazans, pessoa querida e uma
das que realmente souberam dar postura
àquela Casa. Sei que o que lá está sendo
praticado realmente não é o pensamento da
empresa, pois V. Ex' salientou muito bem,
nobre Deputado, que o Banco precisa voltar
às suas origens, e a origem do Banco do Brasil
é a de banco rural. Se Deus quiser, vamos
fazer com que os 16,8 bilhões de dólares que
a agricultura tinha em 1980 sejam novamente
o valor investido no setor, que hoje está res
trito a 4,5 milhões de d6lares. Também gosta
ria de apoiá-lo e ver em breve constituída
a comissão parlamentar de inquérito para ou
vir do atual Presidente do Banco do Brasil
o porquê da mudança de rumo na política
do banco e em relação à política agrícola.
A agricultura fica cada vez mais engrandecida
com a posição de um Deputado como V. Ex"
que, com conhecimento de causa e credibi
lidade no seu estado e a nível nacional, vem
à tribuna.

O SR. NELSON MARQUEZELLI 
Agradeço o aparte ao grande Líder Ronaldo
Caiado.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego) 
Nobre Deputado, cumpre a esta Presidência
advertir que o tempo de V. Ex' está esgotado.
Faço a observação porque noto a preocupa
ção.e o interesse do Plenário pelo seu pronun
ciamento e pelo fato de outros companheiros
se posicionarem para o aparte.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr.
Presidente, peço apenas mais alguns minutos
para concluir meu pronunciamento.

O Sr. João Faustino - Permite-me V. Ex'
um aparte, nobre Deputado, se a Presidência
consentir?

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego) 
V. Ex' usa da liberalidade da Presidência em
face de estarmos numa sessão em que não
há comprometimentos regimentais preceden
tes para que se faça cumprir esse tempo à
risca, como nos manda o diploma interno da
Casa.

O Sr. João Faustino - Agradeço à presi
dência e ao ilustre orador, mas inicialmente
congratulo-me com V. Ex', nobre Deputado,
por trazer ao Plenário desta Casa um tema
da maior importância para a vida do País.
Na oportunidade faz-se à Nação, com muita
nitidez o objetividade, a denúncia do empo
brecimento crescente das populações rurais,
do desvintuamento bastante visivel do Banco
do Brasil. Em seu pronunciamento V. Ex'
aponta as distorções existentes no País, ge
rando injustiças sociais, concentração de ren
da, crescimento desordenado dos centros ur
banos, com prejuízos crescentes, .inadmissí
veis, à população brasileira como um todo.
Para que V. Ex' tenha uma idéia, num perío
do de seis anos a segunda maior cidade do
meu estado duplicou sua população. Não há
administração pública, por mais competente

que seja, capaz de suprir as necessidades des
sa população. Tal situação é fruto do êxodo
rural, do empobrecimento do campo e da
estagnação da agricultura. V. Ex' focaliza um
outro aspecto que, sem dúvida nenhuma, está
em todos os debates na área econômica e
na área do crédito. Entendo que o desvirtua
mento e o esvaziamento da politica creditícia,
que sempre foi definida pelo Banco do Brasil
seja a síntese maior do poder dos bancos pri
vados, que também querem privatizar o Ban
co do Brasil, tomá-lo instrumento do capita
lismo selvagem, explorando cada vez mais
os pequenos. O Banco do Brasil perde sua
função social, perde um passado de tradição
e de apoio à economia nacional, para se cons
tituir num banco igualzinho aos demais ban
cos privados que espoliam, que exploram,
que buscam, de qualquer forma, o lucro a
qualquer custo, mesmo que seja em função
da desgraça da Nação brasileira. Congratu
lo-me com V. Ex' por seu discurso, que tem
não apenas um contúdo de denúncia mas é
um azimute para que o Brasil possa encontrar
o seu rumo de crescimento.

O SR. GONZAGA MOTA - Nobre Depu
tado Nelson Marquezelli, V. Ex' permite um
aparte?

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Com
prazer ouço V. Ex'

O Sr. Gonzaga Mota - Sr. Presidente peço
desculpas, mas devo dizer que o discurso do
nobre Deputado Nelson Marquezelli é de im
portância tão significativa que a liberalidade
da Mesa é positiva.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego) --'
Presidência compreende e faculta a V. Ex',
como se estivesse ela própria na tribuna a
oportunidade do aparte, apelando outra vez
aos nobres companheiros para que não se
alonguem, a fim qU,e não desmerecermos
completamente as regras regimentais.,

o SR. GONZAGA MOTA - Nobre Depu
tado Nelson Marquezelli, estava no meu gabi
nete, quando ouvi o pronunciamento de V.
Ex' Vim, então, ao plenário para externar
minha solidariedade ao nobre colega por le
vantar a necessidade de o Banco do Brasil
se reencontrar com sua história, digamos as
sim, para voltar realmente a ser o grande
banco da área rural. Todos sabemos, nobre
Deputado, que o produto agrícola neste País
vem perdendo posição relativa ano a ano em
razão de vários problemas. Talvez o mais im
portante seja a falta de oportunidade ao cré
dito rural em todas as regiões deste País. Vá
rios aparteantes que me antecederam já ex
puseram esta situação. Quero, então, nobre i
Deputado Nelson Marquezelli, esteriorizar
mais uma vez a minha solidariedade e meu
respeito a V. Ex' pelo pronunciamento q):ie
faz neste momento. Pena que esta Casa não
esteja lotada. Em razão disso, faço um apelo
ao nobre Deputado no sentido de o discurso
de V. Ex' ser distribuído a todos os parla
mentares.
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o SR. NELSON MARQUEZELLI 
Agradeço ao nobre Deputado o aparte.

Prossigo. Sr. Presidente.
Nunca se viu, poroutro lado, qualquer ins

tituição financeira, internacional ou nacional,
interessada em assumir o papel que o Banco
do Brasil desempenha desde 1888 na agricul
tura brasileira. Ao contrário, o que se tem
visto são ações documentalmente comprova
das que visam à deterioração do Sistema Fi
nanceiro Nacional, onde o Bancado Brasil
é peça fundamental. São tentativas para mos
trá-lo ineficiente perante a sociedade, facili
tando assim a tarefa dos que lutam intra e
além-fronteiras pela tomada de suas faixas
de mercado. Outro alvo para ataque dessas
forças, que não se importam sequer em ferir
a soberania nacional, está no funcionalismo
do banco. A greve de 21 dias em setembro
de 1988 foi provocada e sustentada pela Es
planada dos Ministérios e não pela postura
radical dos funcionários. Não raro, autori
dades ou seus porta-vozes insistem em jogar
para a sociedade ~ imagem do funcionalismo
do Banco do Brasil como marafás. Nunca
se divulgaram, porém, os números compa
rativos com os salários pagos por funções
idênticas na empresa privada ou por bancos
estrangeiros, nem números, nem critérios de
avaliação.

Nesse contexto, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, suponho que terei, a partir dos
próximos dias, oportunidade de oferecer ou
tra contribuição ao País. Como membro da
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o
Banco do Brasil, a ser instalada proximamen
te nesta Casa, minha posição e meus traba
lhos são claros desde agora, prestará pouco
ou nenhum serviço a Nação essa CPf se sua
preocupação se restringir às querelas que en
volveram a reformulação do banco nos aspec
tos estrutural, operacional e funcional.

Fiel aos princípios que espero tenham fica
do claros, meu esforço nessa CPI será dirigido
para que a comissão busque, desde os primei
ros anos oitenta causas e origens dos males
que vêm afetando negativamente a empresa
Banco do Brasil. Penso que o propósito dessa
comissão não deve ser apenas o de levar este
o aquele mau brasileiro para a cadeia, até
porque, e infelizmente, não atingimos no
Brasil esse estágio, nem mesmo quando os
crimes contra os interesses nacionais são
apontados pelas próprias autoridades, como
aconteceu ainda há poucos dias, pela voz pú
blica do Secretário Nacional de Economia,
João Maia. O que importa, na rota da moder
nização inspirada pelo Projeto de Recons
trução Nacional, na verdade, é a detecção
e o enfrentamento dos problemas que vêm
impedindo o Banco do Brasil de ser um dos
principais agentes do desenvolvimento brasi
leiro.

O Projeto de Reconstrução Nacional é um
pedido governamental de metas. A definição
dessas metas é uma tarefa nacional, a primei
ra grande oportunidade de o País agir como
Nação. Penso que uma dessas metas deve
ser a revolução agrícola e que essa revolução
só será possível se nessa guerra de inteligência

contar o País com um instrumento do porte,
da credibilidade e da capilaridade do Banco
do Brasil.

As elites dirigentes brasileiras das últimas
quatro décadas devem confessar essa culpa
à agricultura e à Nação. No momento em
que essas elites levarem a mão ao peito, atra
vés da revolução agrícola, tenho certeza que
o campo responderá com a geração de rique
za em forma e volume capazes de induzir
ao desenvolvimento os demais setores ativos
nacionais, promovendo melhor distribuição
de rendas, vestindo descamisados, calçando
pés nús e devolvendo à mesa aos que têm
fome. Essa bandeira é minha contribuição
antecipada ao Projeto de Reconstrução Na
cional.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) 
Informo ao nobre Deputado Gonzaga Mota
que o discurso do nobre Deputado Nelson
Marquezelli será publicado no próximo nú
mero do Diário do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Dêr
cio Knop.

O SR. DÉRCIO KNOP (PDT-SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras
e Srs. Deputados, venho da divisa com a Ar
gentina, do oeste de Santa Catarina. após
ter exercido um mandato de vereador, um
de prefeito e dois de deputado estadual. Aqui
estou para representar minha região e meu
estado e para falar-lhes, de questão da mais
alta importância para esta Casa e para o País.
Refiro-me, ilustres pares, à questão da repre
sentatividade deste Parlamento, mais preci
samente, à questão da composição numerica
da Câmara dos Deputados.

No momento em que me dirijo a V. Ex",
ainda no início da legislatura que se instala,
esta Casa conta com o expressivo número
de 503 deputados federais. É o maior conti
gente de parlamentares em uma legislatura
de toda a sua história.

Tal fato é decorrente da aplicação do dispo
sitivo constitucional contido no art. 45, §§
1· e 2·, de nossa Lei Maior, conjugado com
a Resolução n· 16.336, de 22 de março de
1990, do Tribunal Superior Eleitoral, que foi
editada em caráter supletivo, uma vez não
tendo sido elaborada oportunamente a lei
complementar prevista pelo ·mesmo disposi
tivo constitucional.

O conseqüente grande número de mem
bros da Casa tem resultado numa situação
que, além de onerosa, é de extrema dificul
dade, seja no que se refere ao funcionamento
e à organização da Casa, seja no tocante à
condução dos trabalhos e ao pleno desem
penho das atribuições e deveres inerentes ao
exercício do mandato e da representação par
lamentar.

Mirando com a lente da história o quadro
da composição numérica da Câmara dos De
putados, percebe-se, facilmente seu progres
sivO aumento, determinado pelas sucessivas
constituições republicanas, em consonância-

com o aumento da população do País ao lon
go deste século.

Este processo de aumento do número de
deputados se acentuou ainda mais a partir
do golpe militar de 1964, haja vista o interesse
dos governos revolucionários em garantir a
nomeação do general de plantão. A isso so
mou-se ainda o interesse de certas pessoas
e grupos, preocupados unicamente em garan
tir, a qualquer custo, a própria presença na
Câmara. O resultado foram os sucessivos au
mentos ocorridos: em 1965, dado pela Emen
da Constitucional n" 17; em 1967, segundo
os dispositivos da Constituição outorgada na
quele ano; em 1969, conforme a Emenda
Constitucional n· 1, do mesmo ano, e final
mente em 1988, conforme a disposição con
tida no art. 45 da Constituição Federal.

O número excessivo de parlamentares, fato
que já criou tantas dificuldades na legislatura
passada, tende a ser um problema ainda
maior após o recente aumento. Crescerão
ainda mais os elevados gastos, que englobam
a remuneração dos parlamentares e outras
vantagens às quais têm eles direito, os custos
com os gabinetes, com assessores, com imó
veis funcionais, com passagens, correios, te
lefone e material de expediente, sem falar
no aumento dos custos fixos do funcionamen
to da Casa, do plenário e das comissões.

Realizamos um estudo comparativo da es
trutura da Câmara dos Deputados com as
câmaras baixas de outras nações, analisamos
aspectos de funcionalidade e de custos e che
gamos a resultados surpreendentes.

Tendo como finalidade valorar a aplicação
entre nós, do coceito de representatividade
e de seu conceito derivado, o quociente de
representatividade e considerando que am
bos os conceitos nascem da idéia de demo
cracia indireta pela representação popular,
tomamos então a população como critério
preponderante na escolha de países a serem
objeto de comparação. Conjugamos ainda a
este critério, aquele da afinidade político-ins
titucional.

A população do Brasil compõe-se, hoje,
segundo as últimas estimativas oficiais, de
147.000.000 (cento e quarenta e sete milhões)
de pessoas. No universo das nações, identifi
camos cinco países cujas bases populacionais
são comparáveis à nossa. Vejamos um a um,
esses países'.

A China, com um bilhão e cinqüenta e
sete milhões de habitantes, possui 2. 978 (dois
mil, novecentos e setenta e oito) deputados,
tendo um coeficiente de representatividade
de 355.000 (trezentos e cinqüenta e cinco mil)
habitantes por parlamentar.

A Índia, com 780.380.000 (setecentos e oi
tenta milhões, trezentos e oitenta mil) habi
tantes, possui uma câmara baixa com 545
membros e um coeficiente de representati
vidade de 1.400.000 (um milhão e quatro
'centos mil) habitantes por parlamentar.

A União Soviética, com uma população
de 280.000.000 (duzentos e oitenta milhões)
de pessoas, possui 2.250 (dois mil, duzentos
e cinqüenta) deputados, o que significa ter
um coeficiente de representatividade de
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125.000 (cento e vinte e cinco mil) habitantes
por parlamentar.

Por sua vez, o Japão, com uma população
de 122.000.000 (cento e vinte e dois milhões)
de pessoas, possui um legislativo com 512
(quinhentos e doze) parlamentares, tendo um
coeficiente de representatividade de 240.000
(duzentos e quarenta mil) habitantes por par
lamentar.

Finalmente, os Estados Unidos da Amé
rica, país com o qual, historicamente, temos
grande afinidade sob o prisma político-insti
tucional e. que, além de organizar-se sob a
mesma forma de estado e de governo do Bra
sil, dispõe de um poder legislativo caracte
rizado por uma estrutura, organização e fun
cionamento bastante semelhante ao nosso.

Pois permitam-me V. Ex" recordar-lhes
que integram a câmara baixa da rica nação
do norte apenas 435 (quatrocentos e trinta
e cinco) deputados, o que, para uma popu
lação de 240.000.000 (duzentos e quarenta
milhões) de habitantes, resulta no coeficiente
de representatividade de 560.000 (quinhentos
e sessenta mil) habitantes por deputado, exa
tamente o dobro do coeficiente brasileiro.
Isso significa que cada cidadão brasileiro en
contra-se duas vezes mais representado que
o cidadão daquele país, não esquecendo do
fato de ser aquela sociedade melhor dotada
de recursos materiais e mais complexa sob
vários aspectos, além de mais numerosa. O
Brasil, com seus 147.000.000 (cento e qua
renta e sete milhões) de habitantes, sendo
atualmente a Câmara de Deputados compos
ta por 503 parlamentares, apresenta de fato,
atualmente, o coeficiente de representativi
dade de 282.000 (duzentos e oitenta e dois
mil) habitantes por parlamentar.

De outra parte, buscando ainda na compa
ração com outros parlamentos elementos in
formativos que possibilitem uma melhora na
estrutura e funcionamento do nosso Legisla
tivo, procuramos verificar qual o estado de
coisas sob o ponto de vista econômico. mais
precisamente, quanto aos custos que as câma
ras baixas representam para as nações. Sele
cionamos os pàíses cuja situação seja mais
semelhante à do Brasil, considerando a forma
de organização político-institucional e a iden~

tidade histórico-cultural.
Segundo os últimos dados divulgados pela

União Interparlamentar, as despesas médias
aproximadas, em dólares americanos, no pe
ríodo de cinco anos recentes, das câmaras
baixas dos parlamentos abaixo relacionados,
foram as seguintes: na França onde a assem
bléia legislativa compõe-se de 577 deputados,
a despesa com o funcionamento total daquela
casa ficou em tomo de 53 (cinqüenta e três)
milhões de dólares. No Canadá, cuja câmara
de representantes soma 295 membros, a res
pectiva despesa remontou a 29 (vinte e nove)
milhões de dólares. Na República Federal
da Alemanha, cuja câmara de representan
tes, o Bundestag, é composta por 519 (qui
nhentos e dezenove) deputados, a despesa
global foi de 58 (cinqüenta e oito) milhões
de dólares. Na Itália, onde a Câmara dos
deputados é integrada por 630 membros, a

despesa foi de 38 (trinta e oito) milhões de
dólares. No Japão, que possui uma câmara
de representantes com 512 membros, foram
despendidos 41 (quarenta e um) milhões de
dólares. Finalmente, nos Estados Unidos da
América, que tem sua câmara baixa com
posta por 435 deputados, foi despendido um
total de 419 (quatrocentos e dezenove) mi
lhões de dólares.

No Brasil, as despesas gerais com o funcio
namento da Câmara dos Deputados montam
Cr$ 101.396.325.000,00 (cento e um bilhões,
trezentos e noventa e seis milhões, trezentos
e vinte e cinco mil cruzeiros) conforme os
valores constantes da última proposta orça
mentária, excluídas as despesas com assis
tência e previdência, saúde e saneamento.
Este valor reflete a intenção de gastos segun
do preços de dezembro de 1990, sendo o mes
mo tradicionalmente suplementado ao longo
do ano, e resulta, aproximadamente, em 400
milhões de dólares, quase igualando os gastos
do legislativo norte-americano.

É flagrante o excesso na despesa da Câma
ra. Uma consistente redução do número de
parlamentares resultaria, sem dúvida, em sig
nificativa economia para os cofres públicos.
Basta atentar para a despesa que cada parla
mentar representa para a Casa, e suas reper
cussões, em termos de salário, vantagens,
passagens aéreas, imóveis funcionais, manu
tenção de gabinetes, assessoramento parla
mentar, despesas com assistência e previdên
cia, correio, telefone etc.

Não bastassem os argumentos de cunho
econômico, por si só suficientes para que se
diminua o ef~tivo de Tepresentantes da Câ
mara, associam-se ainda a esses os que dizem
respeito à eficiência, à operacionalidade e ao
próprio conceito de representatividade.

Quanto ao funcionamento da Casa sob o
ponto de vista de sua administração, já tive
mos provas bem concretas do quanto é difícil
e oneroso para essa manter sua estrutura,
vítima de um gigantismo crônico, cuja ten
dência é agravar-se ainda mais, e que emana,
muitas vezes, sintomas, de inadministrabili
dade, sem falar nos inevitáveis reflexos sobre'
o andamento do trabalho de elaboração legis
lativa.

Por outro lado, a própria função legislativa
resulta prejudicada pelo excessivo número de
parlamentares. A conseqüência primeira diz
respeito à morosidade dos trabalhos, tanto
nas comissões como em Plenário.

Mas o principal e mais grave prejuízo à
atividade legislativa opera-se provavelmente
no plano político. O enorme contingente de
deputados toma ainda mais árduo e exaus
tivo, quando não impossível, o concerto polí
tico entre a mais diversas tendências repre
sentadas na Casa, tão mais necessário quant<>
mais importantes as questões submetidas à
sua apreciação.

E disso independe a noção de representati
vidade, visto que esta não é determinada pelo
tamanho do colegiado, ao contrário do que
a muitos parece. Pelo contrário a dificuldade
de funcionamento dos parlamentos muito nu-

merosos implica adoção de sistemas mais ex
peditos na tomada de decisões, a fim de que
se evite perigoso emperramento do processo
deliberativo. Torna-se assim necessária a prá
tica de expedientes vários que agilizem o an
damento dos trabalhos, como por exemplo,
os adotados na China e na União Soviética
onde existem subgrupos de parlamentares
funcionando dentro dos respectivos parla
mentos, cujas decisões são dotadas de poder
deliberatório segundo um critério de compe
tência predeterminado.

Aliás, a práxis do voto de liderança, fre
qüentemente utilizada há algum tempo, pode
s~r considerada análoga a tais expedientes.
E o caso, então, de indagar se não é justa
mente a hipertrofia do colegiado uma causa
de prejuízo à representatividade enquanto
determinante, por exemplo, do voto de lide
rança, prática que resulta muitas vezes exclu
dente da participação de vozes com dever
de representação na Casa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tanto a
análise comparativa a que procedemos cellho
o exame da experiência em curso na Câmara
dos Deputados, levam-nos a uma só conclu
são é imperativo que se reduza o número
de parlamentares da Casa.

Conclamo V. Ex" a apoiarem a mudança
desta situação, a qual não pode mais perdu
rar. Neste momento em que nos dirigimos
a V. Ex"estamos encaminhando à apreciação
deste colegiado proposta de emenda à Consti
tuição para' que se altere a redação do art.
45 norma fundamental, a fim de reduzir o
número total de deputados federais, fixando
seu máximo em trezentos.

Urge que se tomem providências sanea
doras a respeito, para que se tenha um Legis
lativo mais forte e atuante, mais apto ao de
sempenho de suas atribuições constitucionais
e livre para desobrigar-se de seus deveres pe
rante a sociedade que representa. Contamos,
por isso, com apoio de V. Ex" para levar
a cabo esta importante tarefa.

O Sr. Mendonça Neto - Permite-me V.
Ex' um aparte?

O SR. DÊRCIO KNOP - Ouço, com mui
to prazer, o representante da lLiderança do
nosso partido neste Parlamento.

O Sr. Mendonça Neto - Deputado Dércio
Knop, em nome da ILiderança, gostaria de
cumprimentar V. Ex' pelo discurso que faz.
É um discurso de boa-fé, sério e corajoso.
Entretanto, gostarill de aduzir ao que V. Ex'
diz da tribuna que não se restringe apenas
ao número de deputados a problemática des
ta Casa. Hoje, podemos constatar uma desí
dia completa na Câmara Federal. Deputados
envidam os seus maiores esforços para chegar
aos postos, também já exagerados em núme
ro, de presidente, vice-presidente e secretá
rio. Porém, muitas vezes assistimos'a um su
plente ou um Deputado que nem sequer !ler
tence à Mesa presidir as sessões plenárias.
Agora, com muita honra para a Casa, preside
a sessão o Deputado Vital do Rego. Os depu
tados que fazem parte da Mesa raramente
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ocupam seus postos durante as sessões. Qui
seram apenas o bônus de eleger-se, para refe
rência pessoal. O número de assessores da
Câmara é imenso. Se V. Ex' se desse o traba
lho de fazer uma análise comparativa, veria
que. não diretamente, mas indiretamente. é
um dos maiores de congressos, câmaras de
representantes e assembléias legislativas do
mundo. Um plenário esvaziado é um plenário
que não se prestigia, não se valoriza. E quan
do falo em plenário falo na Câmara dos De
putados, que tem de se dar respeito. Se o
número de deputados é excessivo, a presença
não é massiva. Esta é uma casa que só funcio
na quarta-feira. E digo isso com a autoridade
de quem vem aqui todos os dias. Minha pre
sença e a de outros deputados caracterizam
a desídia da maioria e sobretudo a desídia
da Mesa. Existe inclusive um membro da Me
sa encarregado de verificar se o Regimento
está sendo obedecido dentro e fora do plená
rio. V. Ex' levanta um assunto da maior gravi
dade: a responsabilidade do deputado para
com o seu mand;ito, da Mesa para com a
Câmara e da Câmara para com ela própria.
Acho que profundas reformas, talvez capita
neadas por esta que V. Ex' propõe, devem
ser realizadas, para que neste País o Execu
tivo não menospreze, como vem fazendo, o
Poder Legislativo. Muito obrigado a V. Ex'

O SR. DÉRCIO KNOP - Agradecemos
a V. Ex' o aparte, que, com imenso prazer,
incorporamos à nossa manifestação. Fazemos
coro com V. Ex', sem nenhum demérito para
quem está presidindo a sessão neste momen
to. Graças a esta Presidência estamos poden
do funcionar. porque se dependesse da pre
sença de um membro da Mesa, lamentavel
mente, a sessão já estaria encerrada. Os
membros da Mesa normalmente brigam na
hora da eleição, mas depois esquecem os seus
compromissos. Agradecemos a V. Ex' o apar
te. que, com muito prazer, como já dissemos,
incorpor.amos à nossa modes.ta manifestação.

Com muito prazer, ouvir~os o Deputado
Giovanni Queiroz, também integrante da
bancada do PDT.

O Sr. Giovanni QueirQz - Deputado Dér
cio Knop, não poderia deixar de aparteá-Io,
neste momento em que"V. Ex' traz a esta
Casa uma discussão das mais importantes.
V. Ex' faz uma análise profunda, adotando
uma postura, por que não ·dizer, das mais
corajosas para um deputado, porque fala em
mexer na estrutura do Poder Legislativo, da
Câmara Federal, um sistema corporativista,
enclausurado, fechado, que não permite a
discussão dos benesses aqui existentes. Num
momento em que o Poder Legislativo está
desgastado, quando a imprensa e a opinião
pública mais o observam e criticam, V. Ex'
traz um depoimento importante, que se soma
à opinião do povo. Aqui se gasta muito e
se faz muito pouco. Aqui se gastam quatrocn
tos milhões de dólares por ano - foi o que
entendi ao ouvir V. Ex' -, enquanto, por
exemplo, o Japão, gasta 52 milhões, a Itália,
com 631 deputados, gasta 38 milhões e os
Estados Unidos gastam 419 milhões de dóla-

res. Quero dizer que também me preocupo
com a questão que V. Ex' traz a esta Casa.
Temos de pensar numa Câmara com menos
deputados, menos funcionários, menos rega
lias, mas que produza para o povo brasileiro.
O alto número de deputados não tem resol
vido os problemas do Brasil. Hoje, dez, doze
ou quinze deputados passaram por este ple
nário. Em vários outros momentos, temos
e repudiamos as medidas provisórias do Go
verno Collor de Mello, temos de fazer uma
confissão: foi apenas nos momentos de dis
cussão das medidas provisórias que pudemos
ver esta Casa cheia ou quase cheia. Em ne
nhum outro momento pudemos verificar a
presença efetiva dos deputados neste plená
rio. Não é o número de deputados que irá
mudar o Brasil. Talvez até um número menor
e mais responsável, mais bem fiscalizado, in
clusive, pela população, produza melhores
resultados. V. Ex' se preocupa com duas
questões; a financeira, porque num Brasil de
miseráveis se gastam fortunas para manter
503 deputados, e a da viabilidade de real
mente melhor produzir com menor número
de deputados, que assumam a responsabi
lidade de contribuir para o desenvolvimento
deste País. Agradeço a V. Ex' a oportuni
dade, cumprimentando-o pela coragem de
trazer a este Plenário matéria de tamanha
importância.

O SR. DÉRCIO KNOP - Deputado Gio
vanni Queiroz, quero agradecer a V. Ex' o
aparte, que, com muito prazer, incorporo à
minha manifestação. É evidente que sabemos
que não será apenas a redução do número
de deputados que fará esta Casa funcionar
com mais rapidez. dar conta do recado. Mas
acredito que uma das razões das muitas difi
culdades para operar com mais rapidez seja
exatamente o grande número de parlamen
tares.

Ouço com prazer o nobre Deputado Eliel
Rodrigues.

O Sr. Eliel Rodrigues - Nobre Deputado
Dércio Knop, estou ouvindo com muita aten
ção o seu pronunciamento e não poderia dei
xar de unir minha voz aos seus sentimentos.
no sentido de despertar a consciência nacio
nal no que se refere à nossa representati
vidade nesta Casa. Endosso sua opinião de
que há um número excessivo de deputados
federais e estaduais e vereadores. em função
de toda essa sistemática adotada no Brasil.
Creio que, paralelamente a esse aspecto da
representatividade, também é importante
considerarmos que há exagero no número de
políticos neste País. É preciso que as siglas
partidárias tenham caminhos definidos. Acho
que deveriam existir, no máximo, cinco parti
dos: dois à esquerda. dois à direita e um no
centro, porque só há um centro e pode haver
um norte-nordeste. um sul-sudeste ou coisa
semelhante.

Creio que há muito exagero, porque temos
nesta Casa companheiros que representam
unicamente a si mesmos. mas que são vozes
atuantes, muitas vezes decidem no plenário,
pela ausência daqueles titulares que aqui não

comparecem para desempenhar o scu man
dato. Portanto. estou de acordo com V. Ex'
e acho que é oportuno trabalharmos nesse
sentido, de maneira ordenada, coerente com
a realidade deste País, com seriedade e digni
dade. para o bem da nossa Pátria e do Legisla
tivo. Muito obrigado.

O SR. DÉRCIO KNOP - Agradecemos
a V. Ex' o aparte, que, com muito prazer,
incorporamos ao nosso discurso.

Com prazer, também ouviremos o nobre
Deputado Jurandyr Paixão.

O Sr. Jurandyr Paixão - Nobre Deputado
Dércio Knop. podemos concordar em tese
com a proposição de V. Ex' Aliás. há uma
proposta de emenda constitucional que cuida
precisamente da metéria enfocada por V. Ex'
na tribuna. Quem sabe - não conheço os
termos da emenda de V. Ex' - essa proposta
seja mais abrangente, porque vai à planície,
às Câmaras de Vereadores e às Assembléias
Legislativas. Eu concordaria com V. Ex' no
atacado, mas me permitiria discordar no va
rejo. E quero justificar a minha discordância.
Deputado de primeira legislatura, tenho ou
vido muitas críticas a esta Casa. neste peque
no espaço de tempo em que aqui me encon
tro. Na maioria das vezes. essas críticas são
improcedentes.

Há um trabalho silencioso nesta Casa atra
vés das comissões permanentes. Ainda on
tem, nossa Comissão de Justiça se reuniu para
delinear um traçado, um rumo para os nossos
trabalhos. A meu ver, a ausência de deputa
dos no plenário não tem a expressão e a !=ono
tação que lhe 'tJuerem dar. O plenário não
representa a Casa, evidentemente. A Casa
tem outros instrumentos de trabalho. que são
usados pelos deputados, mormente na ativi
dade séria desenvolvida nas comissões, que
elevam o nome da Câmara dos Deputados.
O deputado, quando está em sua base," visi
tando sua região, está trabalhando, prestan
do relevantes serviços, porque está colhendo
a opinião dos seus liderados para trazê-Ia ao
foro próprio, que é a Câmara dos Deputados.
Quanto ao número excessivo de deputados,
V. Ex' tem razão. Na minha opinião, real
mente compromete os trabalhadores da Ca
sa. Necessitamos encontrar fórmulas - e va
mos encontrá-Ias - para se estabelecer urna
maneira diferente de trabalhar aqui. Quero
encampar uma idéia que me foi transmitida.
Precisamos modificar o quorum nesta Casa,
nobre Deputado Dércio Knop.

Modificado o quorum, esta Casa passará
a um trabalho efetivo. O que impede o traba
lho desta Casa é o quorum qualificado, exigi
do na maioria das vezes para todas as maté
rias que aqui se discutem e se votam. A mu
dança do quorum vai nos levar a um trabalho
mais efetivo e nos permitirá - isto é muito
importante para nós que estamos acompa
nhando o seu brilhante discurso - fazer justi
ça. A diminuição do quorum fará justiça
àqueles deputados que aqui amanhecem no
trabalho, permanecem trabalhando o dia in
teiro e não podem de maneira alguma ser
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atirados na vala comum daqueles que aqui
não comparecem.

O SR. DÉRCIO KNOP - Infelizmente
nosso tempo esgotou-se. Logicamente, ainda
gostaríamos de fazer uma rápida abordagem
da questão. No entanto, como não podemos
fazer a abordagem do teor da proposta de
emenda constitucional, gostaríamos de solici
tar à Presidência que a considerasse inclusa
em nosso pronunciamento.

Gostaríamos, tão-somente, de agradecer a
V. Ex' o aparte e dizer que de certa maneira
pensamos de forma semelhante. Lógico que
temos também algumas divergências quanto
aos pontos de vista que V. Ex' defendeu,
mas estamos na mesma direção. Lutamos pa
ra produzir mais e, muitas vezes, não conse
guimos atingir os objetivos, exatamente pela
ausência de alguns deputados ou pelas dificul
dades postas em função do grande número
de deputados.

Por um minuto, ouço o Deputado Maurici
Mariano.

O Sr. Mauriei Mariauo - Estava ouvindo
o discurso de V. Ex' no meu gabinete e vim
ao plenário para dizer também que não será
da maneira que V. Ex' tenta explicar que
vamos resolver o problema desta Casa. Na
verdade, conhecemos colegas que se ausen
tam, que não dão importância às responsa
bilidades da Câmara dos Deputados. Mas,
como disse o nobre Deputado Jurandyr Pai
xão, aqueles que mostram discernimento e
trabalho correto não merecem de forma algu
ma ser envolvidos. Sei que V. Ex' não se
refere a nós, que estamos aqui, e a alguns
dos que não estão. Mas é preciso avaliar essas
ponderações para que depois não pese res
ponsabilidade apenas sobre a Câmara dos
Deputados. Muitas vezes, com o interesse
apenas de atingir todos os nossos colegas,
acabam atacando esta Casa. Há poucos dias,
deputados estaduais de São Paulo diziam que
nós, os deputados federais, recebíamos dois
milhões de cruzeiros. Isso não é verdade. E
ninguém veio à tribuna constestar. Pedi à Me
sa que tomasse providências no sentido de
mostrar a verdade. Por outro lado, há a insis
tência em dizer que devemos reduzir o núme
ro de deputados. NãO sei se essa mudança
vale a pena, porque não podemos avaliar a
democracia por um número determinado de
pessoas, pois ela não tem preço. Temos a
responsabilidade de fazer com que os deputa
dos federais representem seus eleitores não
s6 com sua presença nesta Casa, mas também
pelo trabalho que desenvolvem em seus esta
dos. Veja V.Ex' que no próprio número de
eleitos pelos estados da Federação há uma
injustiça muito grande.

Precisamos primeiro acabar com'essas in
justiças para depois analisar se, na verdade,
esse número é excessivo ou não. Não contesto

os números. Antes de qualquer coisa, antes
de analisarmos se realmente um determinado
número é prejudicial ou favorável, temos de
zelar pelo bom nome desta Casa. Tenho a
impressão de que, mais do que nunca, nesta
Legislatura o Congresso está querendo de
monstrar sua responsabilidade através da
presença e do trabalho. Isso tem de ser feito.
Não podemos ficar sendo criticados injusta
mente nas esquinas.

O SR. DÉRCIO KNOP - Agradeço o
aparte a V. Ex' Certamente, vamos voltar
a discutir essa questão em outras oportuni
dades.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

PROPOSIÇÃO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITmçÀO N' DE 1991

Altera a redação do art. 45 da Consti·
tuição Federal reduzindo o número total
de deputados.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60, § 3",
da Constituição Federal, promulgam a se
guinte emenda ao texto constitucional:

Artigo único. O art. 45 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 45. A Câmara dos Deputados
compõe-se de até trezentos representan
tes do povo, eleitos, dentre cidadãos
maiores de dezoito anos e no exercício
dos direitos políticos, pelo sistema pro
porcionai, por voto direto e secreto em
cada estado ou territ6rio e no Distrito
Federal.

§ 1" Observado o limite máximo
previsto neste artigo, o número de Depu
tados, por estado e pelo Distrito Federal,
será estabelecido por lei complementar,
proporcionalmente à população, proce
dendo-se aos ajustes necessários, no ano
anterior às eleições, para que nenhuma
daquelas unidades da Federação tenha
menos de cinco ou mais de quarenta de
putados.

§ 2' Cada território elegerá dois de
putados."

Justificação

A presente proposta de emenda à Consti
tuição pretende dotar a Câmara dos Depu
tados de um número total de representantes
do povo, condizente com a moralidade, às
necessidades reais da Nação e a ordem econô
mica e financeira vigente no País, de modo
ainda, a facilitar a obtenção de quorum nas
sessões da Câmara e do Congresso Nacional.
A economia de recursos públicos será, por
outro lado, bastante significativa, tendo em
viSta a redução das verbas de remuneração

dos parlamentares e de outros recursos finan
ceiros que lhes são postos à disposição, a títu
lo de passagens aéreas, tarifa de correios,
material de expediente, auxílio moradia ou
manutenção de apartamentos funcionais e de
gabinetes, sem se falar das despesas com o
secretariado parlamentar.

Em decorrência do regime autoritário e vi
sando a facilitar a escolha de candidatos do
regime, em eleições indiretas, as emendas
constitucionais e as Constituições brasileiras,
de 1964 a esta parte, promoveram o abusivo
aumento do número de deputados, ao ponto
de hoje estar fixado em 503 (quinhentos e
três) o número de representantes do povo
na Câmara Baixa, podendo esse número ser
aumentado significativamente se aos estados
mais populosos for atribuído o máximo pre
visto de 70 (setenta) representantes, nos ter
mos de disposição expressa da Lei Maior.

O número abusivo de deputados federais
atualmente existente no Brasil toma-se ina
creditável, fazendo-se uma comparação entre
o estabelecido nas várias constituições brasi
leiras, desde a primeira da era republicana,
ou, ainda, no âmbito do Direito Constitu
cional comparado conforme quadros exem
plificativos a seguir.

A evolução do número de deputados no
Basil é a seguinte:
Na Constituição Federal de 1891
Na Emenda Federal de 1934

Na Lei Constitucional de 1945

Na Emenda Federal de 1937

Na Emenda Federal de 1946

Na Emenda Constitucional n' 17, de 1965

Na Emenda Federal de 1967

Na Emenda Federal de 1967, com a Emenda
Constitucional n' 1, de 1988

Na Emenda Federal de 1968

80 deputados (art. 28, § 1')

-1 por 150 mil habitantes até o máximo de
20; deste limite para cima, 1 por 250 mil (art.
23, § 1')

-Entre 5 e 35 por estado e DF e 2 para o
Acre (art. 48)

- Entre 3 e 10 por estado (art. 48) 1
- para

cada 150 mil habitantes até 20, e, além desse
lip:lite, um para cada 250 mil (art. 58)

-1 para cada 300 mil habitantes, até 25 deputa
dos, e, além desse limite, 1 para cada 500
mil habitantes (art. 4')

-1 para cada 300 mil habitantes, até 25 deputa
dos, e, além desse limite, 1 para cada milhão
de l,Iabitantes (art. 41, § 2')

-487 deputados (art. 39)

-503 deputados, podendo aumentar a repre-
sentação dos estados mais populosos (art. 45)
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(Fonte: Inter-Parliamentary Union, 1990-Repertoire Mondial des Parlements - Geneve)

Números de deputados em outros países

Diante de todo o exposto,' e~peramos que
esta proposta seja aprovada no mais curto
espaço de tempo.

Sala das Sessões, em de '1991. -Depu-
tado Dércio Knop.

O Sr. Orlando Pacheco - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Or
lando Pacheco.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) 
Vai-se passar ao horário destinado às

VI - COMUNICAÇÕES
DE LIDERANÇAS

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo)
Com a palavra o Sr. José Carlos Sabóia, que
falará pelo PSB

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr,se Srs. Deputados, o Jornal da Tar
de iniciou uma série de denúncias sobre a
desorganização e as possíveis fraudes existen
tes na Previdência Social. O a*003 Jornal
do Brasil de hoje, na sua página 5, traz dois
depoimentos importantes: um, do Sr. George
Stewart London, e outro, da ST" Nelsina Cou
to Salomão, ambos contribuintes aposenta
dos que são acusados, na relação do Data
prev, de receberem, respectivamente, 14 mi
lhões de cruzeiros e 7 milhões de cruzeiros.
No entanto, eles alegam - e colocaram seus
contracheques à disposição da imprensa 
que recebem somente 1% desse valor, ou
seja, cerca de 130 mil cruzeiros.

Não gostaria, Sr. Presidente, de fazer de
conta que levamos a sério este País, como
faz o Sr. Collor de Mello, que fica indignado
com uma falcatrua realizada em seu próprio
Governo, pelo qual é responsável. Não gosta
ria de fazer de conta que vamos pedir uma
auditoria, como uma "brincadeirinha", uma
farsa como aconteceu no caso VASP. O SI.
Presidente da República mandou que fosse
feita uma auditoria sobre as denúncias de trá
fico de influência em relação ao caso VASP!
Petrobrás. No final saiu aquela palhaçada que
a direção da Petrobrás entregou à imprensa.
Não houve nenhuma verificação dos fatos.
Nada foi feito.

Vamos solicitar à Comissão de Finanças
e Tributação, da qual sou membro, e à Mesa
da Câmara uma auditoria do Tribunal de
Contas da União junto à Previdência Social
e ao Instituto Nacional de Seguridade Social.
Já que existem tantos deputados preocupados
com a soberania e o bom nome desta Casà
e com a forma como o dinheiro público é
empregado, que tenhamos a ousadia de fazer
aquilo que o Governo do SI. Collor de Mello
não faz, ou seja, respeitar o dinheiro público
e fazer com que seja gasto de forma transpa
rente.

O SI. Presidente, gostaria de abordar uma
segunda questão. Diz respeito ao genocídio
dos índios Tikuna, ocorrido na Amazônia há
três anos.

Amanhã, dia 28 de março, completam-se
três anos do massacre Tikuna, perpetrado em
1988. Naquele dia, 14 índios, entre homens,
mulheres e crianças, foram mortos a tiros a
mando do madeireiro Oscar Castelo Branco,
nas proximidades da cidade de Benjamin
Constant, no Estado do Amazonas.

Desde o massacre, a apuração dos crimes
tramita lentamente pela Justiça. No final de
1990, o juiz encarregado do processo pronun
ciou todos os acusados, que deverão agora
ir a julgamento com júri local.

Tudo leva a crer, no entanto, que este jul
gamento não será imparcial. Os habitantes

Argélia - 295
Austrália -148
Bangladesh - 300
Bolívia - 130
Camarões - 180
Rep. C. ACrie. - 52
Colômbia - 199
Cuba-510
Coréia Pop. - 655
Rep. Dominicana - 120
El Salvador - 60
Finlândia - 200
Alemanha - 519
Guiné-Bissau - 150
Islândia - 63
Iraque - 250
Jamaica -60
QUênia - 200
Luxemburgo - 60
Mali - 82
Marrocos - 306
Nepal-14O
Nigéria - 93
Paraguai - 72
Polônia - 460
Romênia - 387
Sri Lanka - 225
Suécia - 349
Tunísia -141
URSS -2250
EUA-435
Vietnã -406
Zaire-222

seus respectivos gabinetes. Louvo a atitude
dos Parlamentares no desenrolar dos traba
lhos deste dia nesta Casa. V. Ex" Deputado
Vital do Rêgo, está presidindo os trabalhos
de hoje. Parabéns! V. Ex' foi cassado em
legislaturas anteriores, mas aí está. Isso prova
que temos novos valores, e é bom que real
mente tenhamos, de quando em vez, parla
mentares que representam novos valores no
exercício da Presidência dos nossos traba
lhos. Lamentamos o fato de tantos Parlamen
tares, numa quarta-feira, estarem ausentes
das dependências do Congresso Nacional,
mas valorizamos o desempenho brilhante de
V.Ex'

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) 
Muito obrigado a V. Ex' pelos generosos con
ceitos. A Mesa adverte a V. Ex' que questão
de ordem versa sobre o Regimento. Não há
o que decidir. A Mesa apenas foi liberal dan
do a V. Ex' a oportunidade de ocupar a tri
buna.

Albânia - 250
Argentina - 254
Bahamas-49
Bélgica - 212
Bulgária - 400
Cabo Verde - 83
China -2978
Costa Rica - 57
Checoslováquia - 150
Dinamarca -170
Egito-458
Etiópia - 835
Gabão -120
Guatemala - 100
Hungria - 386
Irã - 270
Israel-120
Jordânia - 80
Libéria - 64
Malária - 177
México-400
Namibia -72
Nicarágua - 92
Panamâa - 67
Filipinas - 200
Rep. Coréia - 299
Serra Leoa - 350
Suíça -200
Trinidad Tobago - 36
Uganda -278
Tanzânia - 244
Venezuela - 201
Iugoslávia - 88
Zimbábue - 150Zâmbia -136

Alfeganistão - 192
Angola - 319
Áustria -183
Barbados - 27
Bosuana -40
Canadá - 295
Chile-12O
Congo-133
Chipre- 80
Iêmen -111
Equador-71
Guiné Equat. - 60
França - 321
Grécia -300
Honduras - 134
índia - 245
Irlanda - 166
Japão - 252
Ubano- 99
Madagascar - 137
Malta-69
Moçambique - 249
Nova Zelândia - 97
Paquistão - 237
Peru -180
Portugal - 250
Senegal - 120
Suriname - 51
Tailândia - 357
Turquia -150
Emirados Arabes - 40
Uruguai -99

O SR. ORLANDO PACHECO (Bloco 
SC. Sem revisão do orador.) '-'- Sr. Presi
dente, ouvia atentamente, em meu gabinete,
o brilhante discurso do nobre Deputado Dér
cio Knop, de Santa Catarina. Quero me soli
darizar com S. Ex' Nesta Casa, o trabalho
do parlamentar não se limita apenas ao plená
rio. Há também o trabalho externo. Ouvi
dizer que nenhum membro da Mesa se achava.
presente no plenário ou na Casa, mas vejo
aqui o 3· Secretário, o deputado Cunha Bue
no, e outros certamente se encontram em
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da cidade de Benjamin Constant. na sua
maioria são francamente favoráveis aos ma
deireiros e contrários aos índios, resultado
perverso de situações em que a dependência
econômica transforma cidadãos em cúmpli
ces de crimes. Sem a pressão da opinião públi
ca, nacional e internacional que houve no
julgamento dos assassinos de Chico Mendes,
os acusados do massacre Tikuna ficarão pro
tegidos pela rede de impunidade que carac
teriza a apuração e julgamento de crimes con
tra índios e trabalhadores rurais no País.

Os Tikuna e várias entidades nacionais da
sociedade civil estão reivindicando o encami
nhamento de um pedido de desaforamento
do processo, procedimento formal para ga
rantir a transferência do julgamento para Ma
naus e a imparcialidade necessária à aplicação
da Justiça. Este pedido deve ser encaminhado
ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazo
nas, mas por parte do juiz ou do promotor
local, que por enquanto relutam em fazê-lo.

O Exm' Sr. Juiz de Direito da Comarca
de Benjamin Constant, Dr. Luiz Henrique
Braz, e o Exm" Sr. Promotor de Justiça Dr.
Sérgio,Medeiros até o momento não se dirigi
ram ao Exm" Sr. Desembargador Gaspar Ca
tunda de Sousa, Presidente do Tribunal de
Justiça.

Diante disso, peço a atenção de V. Ex',
Sr. Presidente, porque vou requerer à Me-
sa... .

o SR. PRESIDENTE (Vital do Rego)
Nobre Deputad.o, há um momento próprio
para apresentação de requerimento: é antes
da Ordem do Dia.

O SR.JOSÉ CARLOS CABÓIA - Como
Líder, posso fazê-lo agora, e o estou fazendo.

Requeiro à Mesa que oficie às autoridades
mencionadas, bem como aO Exm" Sr. Minis
tro da Justiça e ao Exm" Sr. Procurador-Geral
da Justiça do Estado do Amazonas, a solici
tação de transferência imediata desse julga
mento para a cidade de Manaus.

Muit? obrigado.'

O SR. PRESIDENTÉ (Vital do Rego) 
Concedo a palavra ao nobre Líder Raul Ponto
que falará em nome do Partido dos Traba
lhadores.

O SR. RAUL PONT (PT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, em nome
da Liçlerança do PT, registramos um fato que
merece nosso cumprimento e elogio: a reali- '
zação do Foro Nacional em Defesa da Escola
Pública. '

Para discutir a Lei de Diretrizes e Bases,
nos últimos três dias esteve reunida nesta Ca
sa a maior parte das 26 entidades que com
põem este foro, aprofundando o debate de
forma exemplar para os próprios deputados,
que também vêm realizando debates sobre
esse projeto de lei de tamanha dimensão e
importância. Essa reunião, que congregou
mais de duas dezenas de entidades das mais
representativas do movimento sindical, co
munitário, do campo científico, da univer
sidade brasileira, das escolas de primeiro grau
e de entidades representativas do movimento

docente, concluiu seus trabalhos nesta jorna
da já tendo avaliado praticamente a metade
do projeto que tramitou na Comissão de Fi
nanças e Tributação, e preparando um novo
encontro para o fim de abril, onde, certa
mente, esgotará o trabalho em relação à aná
lise, por parte desse foro, do projeto que
tramitou na Comissão de Finanças e Tribu
tação.

Ademais, este foro, cujas preocupações
entendemos e endossamos - e esta é uma
das razões de o nosso partido vir a esta tribu
na - está enviando a todos os parlamentares
uma carta que basicamente se consubstancia
em dois pontos: em primeiro lugar, chama
a atenção dos parlamentares para a necessi
dade da urgência da votação da LDB. Este
é o primeiro apelo que o foro encaminha,
através de carta, a todos os senhores deputa
dos, a fim de que as bancadas contribuam
para a agilização da votação do projeto. Em
segundo lugar, há uma manifestação clara e
inequívoca, por parte do foro, de discordân
cia em relação à forma como o Poder Execu
tivo. através do chamado Projeto de Recons
trução Nacional, tenta retomar assuntos tópi
cos da educação, quando todos eles já estão
incorporados na Lei de Diretrizes e Bases.

A preocupação do foro é a de que não
há pertinência, por parte do Poder Execu
tivo. em lançar a criação de grupos de traba
lho interministeriais para discutir aspectos tó
picos da educação e até propor projeto de
lei e lei complementar no que diz respeito
à autonomia universitária, quando todos es
ses temas já estão há dois anos em debate
nesta Casa e foram fruto de um longo pro
cesso de discussão na Comissão de Educação,
Cultura e Desporto. Além disso, o projeto
já tramitou na Comissão de Finanças e Tribu
tação.

Pedem. portanto, os membros desse foro
que se acelere essa votação e que o Congresso
desconsidere essas iniciativas tópicas do Po
der Executivo. já que não correspondem nem
minimamente ao grau, à dimensão, à impor
tância e ~ profundidade com que esses temas
foram tratados .pela Comissão de Educação,
nesta Casa, e pelo foro.

Fica o registro, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados. Esperamos que, já na terça-feira, no
Colégio de Líderes, surja um acordo entre
as lideranças, a fim de trazer para o plenário
um pr?jeto de diretrizes e bases.

O .sR. PRESIDENTE (Vital do Rego) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Men
donça Neto. que falará pela Liderança do
PDT.

O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
os escândalos se sucedem neste Governo,
sem que a Nação encontre meio e modo de
reação. Agora surge este caso da Previdência
SociaL Ao que tudo indica, uma verdadeira
quadrilha de manipulação de recursos públi
cos desviava dinheiro, pretensamente dado
a marajás da Previdência como pagamento
de salários. Esta manipulação é gravíssima.
Apesar disso, a Presidência da República ter-

giversa, quando deveria reagir dando ao fato
a resposta que ele merece, em razão de sua
gravidade. Até agora a Nação não foi esclare
cida sobre este escândalo dos marajás no Go
verno Fernando Collor. O que significa exa
tamente um cidadão ter, em sua ficha cadas
tral, um vencimento de quinze, dezesseis, de
zoito milhões de cruzeiros e receber apenas
cento e cinqüenta mil no seu contracheque?
Para onde foi o dinheiro público retirado dos
cofres da Nação? Este Governo vem sendo
atropelado pela sua decomposição e não con
segue sequer esclarecer à sociedade sobre es
ses fatos.

Parece inclusive que este não é um fato
novo. Veja V. Ex' que há um sindicalista
no Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, um homem que deveria ter a sensibi
lidade de procurar a transparência do Gover
no. No entanto, depois de mais de um ano,
S. Ex' ainda comete o erro palmar, primário,
de não conhecer a sistemática de pagamento
de um ministério.

Dentro da própria Casa,' na Capital da Re
pública, o Governo não cc;:mtrola a máquina
estatal. Ela está putrefata por denúncias co
mo esta, que são de suma gravidade.

Exemplos como esses devem se espalhar
pelo Brasil inteiro. Se aqui, na Esplanada
dos Ministérios, sob o controle deste que se
auto-íntitula o caçador de marajás, prolifera
não mais marajás, mas uma quadrilha que
explora o dinheiro público, enganando, le
sando a boa fé daquele que recebe e. ao mes
mo tempo, apropriando-se' do dinheiro, deve
ria o Sr. Presidente da República dar a aten
ção que o caso merece. A nós do PDT, a
situação parece ser gravíssima. Outros casos
como esse devem estar estourando em outros
ministérios.

Este Governo perdeu a credibilidade e está
em decomposição com apenas um ano de vi
gência. A Liderança do Partido Democrático
Trabalhista lamenta profundamente o equí
voco que a Nação cometeu, mas quer crer
que todos aqueles que saibam de denÚncias
como essas -l. que são profundamente deplo
ráveis para o erário e também para a Nação
como instituição - façam com que venham
à tona. para que a Nação conheça o verda
deiro perfil deste Governo perverso, o qual
demite pessoas que ganham pouco e persegue
aposentados, mas não consegue descobrir fal
catruas, porque a denúncia não foi feita pelo
Governo e sim por um parlamentar. Enfim,
há um mar de lama e podridão nas bases
do Governo Fernando Collor de Mello.

VII - ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego) 

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham pro
posições a apresentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições os senhores:

AMAURY MÜLLER - Projeto de lei
que acrescenta § 6" ao art. 472 da Conso
lidação das Leis do Trabalho.
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NELSON JOBIM - Projeto de lei que
dispõe sobre a proteção da relação de empre
go prevista no inciso I do art. 7" da Consti
tuição Federal.

- Projeto de lei que dispõe sobre recebi
mento de honorários de advogado.

- Projeto de lei que dispõe sobre o salá
rio profissional dos advogados.

DÉLIO BRAZ - ProJeto de lei que altera
dispositivos da Lei n' 6.367, de 19 de outubro
de 1976, e dá outras providências.

ANTÔNIO CARLOS MENDES THA
ME - Projeto de lei que dá nova redação
ao art. 250 da Lei n' 4.737, de 15 de julho
de 1965 - Código Eleitoral.

- Requerimento de informações ao Mi
nistério do Trabalho e Previdência Social so
bre seguro-desemprego.

RUBERVAL PILOTTO - Projeto de lei
que estende aos ex-combatentes da Marinha
Mercante do Brasil a pensão especial de que
trata a Lei n' 8.059, de 1990. ..

:-. Projeto de lei que copcede título de
"Patrono da Ecqlogia do Brasil" "O cientista
e pesquisador Augusto Ruschi.

- Projeto de lei que estende a todos os
trabalhadores em indústria cerâmica na ativi
dade de ceramista o direito à aposentadoria
especial após quinze anos de tempo de serviço
e dá outras providências.

- Projeto de lei que estende a todos os
trabalhadores em atividades no subsolo o di
reito à aposentadoria especial após quinze
anos 'de ~empo de serviço e dá outras provi
dências.

- Projeto de lei que altera dispositivos
do Código de Mineração aprovado pelo De
creto-Lei n' 227, de 28 de fevereiro de 1967.

- Projeto de lei que dispõe sobre os con
tratos de parceria de pesca e dá outras provi
dências.

MARCELQ LUZ - Requerimento de in
formações .ao. Ministro. da Infra-Estrutura,
Eduardo Teixeira, sobre pra?o inicial para
asfaltame!1to da :BR-174 - tn,cho Caraca
.raí/BYa (divisa com a Venez\lela).

PAULINO CÍCERO DEVASCONCE
LOS - Requerimento de informações à Mi
nistra da Economia, Fazenda e Planejamen
to, Zélia Cardoso de Mello, sobre a decisão
do Banco Central do Brasil de decretar a
liquidação extrajudicial da Caixa Econômica
do Estado de Minas Gerais.

RONALDO CAIADO - Requerimento
de informações à Ministra da Economia, Fa
zenda e Planejamento, Zélia Cardoso de Me
llo, sobre empréstimo concedido ao Brasil
pelo Governo japonês.

COSTA FERREIRA - Projeto de lei que
altera a redação do § l' do art. 239 da Conso
lidação das Leis do Trabalho.

- Projeto de lei que dispõe sobre a su
cessão de bens de estrangeiros situados no
País, nos termos do disposto no inciso XXXI
do art. 5' da Constituição Federal.

- Projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a instituir a Escola Agrícola de
Balsas, no Estado do Maranhão.

- Projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a instituir a Escola Técnica Federal
de Bacabal, no Estado do Maranhão.

- Projeto de lei que dispõe sobre o sigilo
das correspondências e outros, regulamen
tando o inciso XII do art. 5' da Constituição.

CUNHA BUENO - Requerimento de in
formações à Ministra da Economia, Fazenda
e Planejamento, Zélia Cardoso de Mello, so
bre as razões que determinaram a suspensão
do registro de exportação de café.

SARNEY FILHO - Projeto de lei com
plementar que define os crimes de responsa
bilidade do Presidente da República, do Vi
ce-Presidente e dos Ministros de Estado, re
gula as normas de processo e dá outras provi
dências.

MAGALHÃES TEIXEIRA - Projeto de
lei que determina a antecipação da conversão
de cruzados novos em cruzeiros, de que trata
a Lei n' 8.024, de 12 de abril de 1990, nas
condições que especifica.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Requeri
mento de informações ao Juiz de Direito da
Comarca de Benjamin Constant, do Estado
do Amazonas, DI. Luiz Henrique Braz e ao
Promotor da referida Comarca, Dr. Sérgio
Medeiros, sobre andamento do processo cri
minal que apura os crimes cometidos contra
os índios Tikuna.

- Requerimento de informações ao Mi
nistro Adhemar Paradini Ghisi, Presidente
do Tribunal de Contas da União, sobreaudi
toria das contas e procedimento da Previ
dência Social, e do Instituto Nacional de Se
guridade Social-INSS.

RUBENS BUENO - Projeto de resolu
ção que regula o fornecimento de passagens
de transporte aéreo aos deputados.

- Projeto de lei que altera a Lei n' 5.277,
de 24 de abril de 1967.

O SR, PRESIDENTE (Vital do Rego)
Vai-se passar ao horário de

vm - COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES

O SR, PRESIDENTE (Vital do Rego)
Concedo a palavra ao SI. Eliel Rodrigues.

O SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB 
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, sejam mi
nhas primeiras palavras as de agradecimento
ao meu partido, o PMDB, por me haver con
cedido este espaço do tempo que lhe é desti
nado neste horário, permitindo-me fazer o
pronunciamento que se segue:

No ensejo do transcurso desta semana da
Páscoa, em que relembramos o evento cen
trai, e comovente da paixão e morte do nosso
Senhor Jesus Cristo, creio que, neste momen
to, aqui estou representando, e expressando,
o sentimento de centenas de parlamentares
federais e os milhões de brasileiros, cristãos,
para enaltecer e cultuar àquele que é o Rei
dos reis e o Senhor dos senhores; "O que
é, O que era e O que há de vir"! O que
triunfou sobre os poderosos do mal e a morte,
para sempre!

É, portanto, com grande emoção e grati
dão a Deus, que relembramos Seu grande
amor, e a graça de Seu amado Filho, por
nos haver concedido o perdão e a remissão
de nossos pecados, mediante Sua morte vicá
ria e Sua poderosa e gloriosa ressurreição
e, também, porque, ainda hoje, podemos
desfrutar de Sua maravilhosa ajuda. bênção,
salvação e intercessão junto ao Pai Celestial.

Quase dois mil anos são passados desde
aquele momento em que a Humanidade rece
beu a luz refulgente, vinda das mansões celes
tiais, na proclamação das boas novas do nasci
mento do unigênito Filho de Deus, aos humil
des pastores de Bethlehem da Judéia: "Não
temais porque eis que vos trago novas de
grande alegria, que será para todo o povo;
pois na cidade de Davi vos nasceu, hoje, o
Salvador, que é Cristo o Senhor" •logo acom
panhada do coro .angelical que, louvando a
Deus, anunciava: "Glória a Deus nas alturas,
paz na terra, boa vontade para .com os ho
mens".

Sendo o Filho .de Deus, e, também filho
do homem, experimentou trabalhos e dores,
ao longo de sua devida missão de Salvador,
Senhor, Mestre e Amigo. desta raça humana
decaída.

Percorrendo cidades, vilas e aldeias, levava
àquele povo sofredor, simples e tão carente
(quais ovelhas, errantes, que não têm Pilstor)
o seu inolvidável ensino e a pregação da che
gada do reino de Deus, enquanto operava
a cura.de enfermos e libertava os oprimidos
e possessos de espíritos malignos.

Era,. contudo,. necessário que, n'Ele; tudo
se cumprisse conforme vaticinavam as Sagra
das Escrituras, por isso - como o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo - foi
lhe preciso oferecer-nos Seu corpo e Seu san
gue, para que pudéssemos alcançar o perdão
e a justificação, pela fé n'Ele, perante o Pai,
permitindo-nos desfrutar, ainda hoje, da re
conciliação e da paz; frutos da justiça de
Deus, pela mediação de~Jesus; nosso inter
cessor. '

Jamais poderemos olvidar aquelas Suas úl
timas palavras quando, cravado à rude cruz,
exclamou: "Está consumado! Pai, nas tuas
mãos entrego o meu espírito".

Foi assim que Ele nos provou o Seu grande
amor, e o do Pai, e a Sua inefável graça e
misericórdia, "o justo pagando pelos. injus
tos, para levar-nos a Deus", como enfatizou
bem o apóstolo São Pedro em sua primeira
carta universal.

Sepultado, a morte contudo não podia pre
valecer sobre Aquele que disse a Marta, irmã
de Lázaro: "Eu sou a ressurreição e. a ~ida"
e, noutra parte, declarou aos judeus, que o
ouviam: "Por isto o Pai me ama, porque dou
a minha vida para tornar a tomá-Ia".

Assim, ressurreto dentre os mortos, apre
sentou-se' aos Seus discípulos, naqueles me
moráveis quarenta dias - que antecederam
Sua ascensão aos céus - renovando-lhes
Suas instruções e dissipando deles a tristeza,
o medo e o temor, fazendo-os sentir perfeita
paz, regozijo, coragem e renovadas experiên
cias em seu desenvolvimento cristão.
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Este é o Cristo que auunciamos a este mun
do. Aquele que vive e reina para sempre;
o Todo-Poderoso, grande em benignidade e
rico em misericórdia, pronto a perdoar e sal
var a todos quantos, arrependidos e contritos,
se chegam a Deus, por Seu intermédio!

Este Cristo é o mesmo que "havendo se
oferecido, uma vez, para tirar os pecados de
muitos, aparecerá, a segunda vez, sem peca
do, aos que O esperam para a salvação".

Após declarar, solenemente, "É-me dado
todo o poder no céu e na terra" determinou
aos Seus apóstolos, e conseqüentemente à
Sua Igreja, universal: "Portanto ide, ensinai
todas as nações, batizando-as em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo; ensinan
do-as a guardar todas as coisas que Eu vos
tenho mandado; e eis que estou convosco
todos os dias. até a consumação dos séculos".

Sr. Presidente,' Sr'! e Srs. Deputados, ante
tal revelação, reverentemente engrandece
mos a esse soberano e majestoso Deus, re
lembrando as palavras do apóstolo São Pau
lo, em sua doxologia, quando escreveu sua
primeira carta a Timóteo: "Ora ao Rei dos
séculos, imortal, invisível, ao único Deus, se
ja honra e glória, para todo o sempre.
Amém".

Desejo finalizar este pronunciamento com
a solene advertência, do mencionado após
tolo quando, no Aerópago, em Atenas, anun
ciando aos gregos o Evangelho de Cristo, pro
clamou esta profunda verdade: "sendo nós
pois geração de Deus, não havemos de cuidar
que a divindade'seja semelhante ao Ouro,
ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício
e imaginação dos homens. Más Deus não ten
do em conta os tempos da ignorância, anuncia
agora, a todos os homens, e em todo o lugar,
que se arrependam; porquanto tem determi
nado um dia em que com justiça, há de julgar
o mundo, por meio do varão que para isso
destinou; e disso deu certeza a todos. ressusc

citando - O dentre os mortos".
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,

Sr" e Srs. Deputados, desejando, a todos,
uma abençoada Semana Santa; em que Deus,
(Pai, Filho e Espírito Santo) seja, em tudo.
engrandecido e glorificado, para nossa pró
pria felicidade pessoal e a deste querido Bra
sil.

o SR. PRESIDENTE (Vital do Rego) '
Concedo a palavra ao nobre Líder Rubens
BUeno.

o SR. RUBENS BUENO (PSDB ~ PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
S1'" e Srs. Deputados, quero apenas chamar
a atenção para O projeto de lei que apresen
tamos nesta tarde à Mesa, adequando a Lei
n9 5.277, de 1967, a uma nova realidade. O
art. 2' desta lei vigente coloca à disposição
do Plenário qualquer alteração em relação
à questão da distribuição das passagens aé
reas aos senhores parlamentares. Ao Plená
rio desta Casa cabe, naturalmente, discutir
os grandes problemas nacionais e tomar as
grandes decisões de que o País precisa e que
vem cobrando com certa urgência, mas tam-

bém a de não autorizar a distribuição de pas
sagens aéreas aos senhores parlamentares.
Alterando a Lei n9 5.277. estaremos apresen
tando um projeto de resolução que modifica
a distribuição dessas passagens, ou seja, eli
mina de vez as concedidas aos parlamentares
via Rio de Janeiro e outras com destino àque
la cidade.

Sr. Presidente. precisamos reformular essa
distribuição, a fim de que cada parlamentar
tenha à sua disposição apenas as passagens
destinadas à capital do seu estado, à região
que representa e, em especial, ao município
de seu domicílio eleitoral, se para lá existir
linha aérea regular.

Também é nossa intenção que essas passa
gens sejam distribuídas aos senhores parla
mentares no período de 15 de fevereiro a
15 de dezembro e, em caso de convocação
extraordinária, sejam concedidas somente
nesse período.
, Queremos que esta Casa derrogue de vez
o recesso do mês de julho, porque este não
é concebível num País como o nosso, que
precisa de decisões urgentes.

IX - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) 
Nada mais haverido a tratar, vou encerrar
a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

Francisco Rodrigues - PTB; João Fagun
des - PMDB; Júlio C~bral- PDS.

Amapá,

Gilvam Borges - Bloco.

Pará

Alacid Nunes -Bloco; Domingos Juvenil
- PMDB; Giovanni Queiroz - PDT; Hilá
rio Coimbra - PTB; Mário Chermont 
PTB; Mario Martins - PMDB; Paulo Titan
-PMDB.

Amazonas

Beth Azize - PDT; Ézio Ferreira - Blo
co.

Rondônia

Jabes Rabelo - PTB; Maurício Calixto
-PTB.

Acre

Adelaide Neri - PMDB; João Maia 
PMDB; João Tota - PDS; Mauri Sérgio 
PMDB; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Derval de Paiva - PMDB; Eçlmundo Gal
dino - PSDB; Leomar Quintanilha - PDC;
Osvaldo Reis - PDC; Paulo Mourão 
PDC.

Maranhão

Haroldo Sabóia - PDT; Jayme Santana
- PSDB; João Rodolfo - PDS; José Bur
nett - Bloco; José Carlos Sabóia - PSB;
Nan Souza - Bloco; Pedro Novais - PDC;
Ricardo Murad - Bloco'; Sarney Filho 
Bloco.

Ceará

Carlos Benevides - PMDB; Carlos Virgí
lio - PDS; Jackson Pereira - PSDB; Luiz
Pontes - PSDB; Marco Penaforte - PSDB;
Sérgio Machado - PSDB.

Piaúí

B. SA - PDS; João Henrique - PMDB

Rio Grande do Norte

Aluizio Alves - PMDB; Henrique Eduar
do Alves - PMDB; João Faustino - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco; Efraim Morais
- Bloco; Ivan Burity - Bloco; Ivandro Cu
nha Lima - PMDB; José Luiz Clerot 
PMDB.

,Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Fernando Bezerra
Coelho - PMDB; Nilson Gibson - PMDB;
Osvaldo Coelho - Bloco; Salatiel Carvalho
-Bloco.

Alagoas

Antônio Holanda - Blocb; Cleto Faléão
- Bloco; Mendonça Neto - PDT.

Sergipe

Djenal Gonçalves - PÓS; JerânirÍlO Reis
- Bloco; Messias Góis - Bloco.

Bahia

Aroldo Cedraz - Bloco; Clóvis Assis 
PDT; Geddel Vieira Lima'- PMDB; Ha
roldo Lima':"" PC do B; Jairá Azi - PDC;
Jairo Carneiro - Bloco;'Jaques Wagner~.
PT; João Almeida - PMDB; Joãó Carlos
Bacelar - PMDB; Jutahy Júnior -'PSDB;
Leur Lomanto - Bloco; Luís Eduardo 
Bloco; Prisco Viana-PMDB; Ribeiro Tava
res - PL; Sebastião Ferreira - PMDB.

Minas Gerais

Odelmo Leão- Bloco; Paulino Cícero de
Vasconcelos - PSDB; Sérgio Naya 
PMDB; Tilden Santiago - PT.

, Espírito Santo

Aloizio Santos - PMDB; Jório de Barros
- PMDB; Roberto Valadão - PMDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PTB; Arolde de Oliveira
- Bloco; Cidinha Campos - PDT; Jair Bol
sonaro - PDC; Jandira Feghali - PC do
B; Rubem Medina - Bloco; Sandra Caval
canti - Bloco; 'Sérgio Arouca - PCB; Sérgio
Cury - PDT; Vivaldo Barbosa - PDT; Vla
dimir Palmeira - PT.
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São Paulo

Antônio Carlos Mendes Thame - PSDB;
Diogo Nomura - PL; Fabio Meirelles 
PDS; José Serra - PSDB; Jurandyr Paixão
- PMDB; Koyu lha - PSDB; Magalhães
Teixeira - PSDB; Maurici Mariano - Blo
co; Nelson Marquezelli - PTB.

Mato Grosso

João Teixeira - Bloco; José Augusto Cur
vo -PL.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Benedito Do
mingos - PTR; Chico Vigilante - PT; Euri
des Brito - PTR; Maria Laura -,- PT; Sigma
ringa Seixas - PSDB.

Goiás

Antonio Faleiros - PMDB; João Natal
- PMDB; Délio Braz - PMDB; Lúcia Vâ
nia - PMDB; Luiz Soyer - PMDB; Paulo
Mandarino -:- PDC; Ronaldo Caiado - PSB.

Mato Grosso do Sul.

Elísio Curvo'-- Bloco; José Elias - PTB;
Nelson Trad - PTB; Vàlter .Pereira 
PMDB.

Paraná

Basilio VilIani - Bloco; Carlos Scarpelini
- PMDB; Delcino Tavares - PMDB; José
Felinto - PMDB; Luiz Carlos Hauly 
PMDB; Munhoz da Rocha - PSDB; Rubens
Bueno - PSDB; Wilson Moreira - PSDB;

Santa Catarina .

Dejandir Dalpasquale ~ PMDB; Hugo
Biehl-'- PDS; Nelson Morro - Bloco; Neuto
de Conto - PMDB; Orlando Pacheco 
Bloco; Ruberval Pilotto - PDS.

Rio Grande do Sul

Amaury Müller - PDT; Fetter Júnior 
PDS; Ivo Mainardi - PMDB;..João de Deus
Antunes - PDS; Jorge Uequed - PSDB;
MendesRibeiro- PMDB; Nelson· Jobim 
PMDB; Raul Pont-PT; Wilson Müller
PDT.

DEIXAM, DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Roraima

Rubem Bento - Bloco; Teresa Jucá 
PDS.,

Amapá

Eraldo Trindade'- BloCO'; Fátima Pelaes
- Bloco; Lourival Freitas~ PT; Murilo Pi
nheiro - Bloco.

Pará

Gerson Peres - PDS; Hermínio. Calvinho
- PMDB; José Diogo - PDS; Nicias Ribei
ro - PMDB; Paulo Rocha - PT; Socorro
Gomes - PC do B; Valdir Ganzer - PT.

Amazonas

Eduardo Braga - PDC; Euler Ribeiro 
PMDB; Ricardo Moraes - PT.

Rondônia

Edison Fidelis - PTB; Pascoal Novaes
PTR; Raquel Cândido - PDT; Reditário
Cassol - PTR.

Acre

Ronivon Santiago - PMDB.

Tocantins

Eduardo Siqueira Campos - PDC; Freire
Júnior - Bloco.

Maranhão

Cesar Bandeira - Bloco; Cid Carvalho 
PMDB; Daniel Silva - Bloco; Eduardo Ma
tias - PDC; José Reinaldo - BLoco; Paulo
Marinho - Bloco; Roseana Sarney -Bloco.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Antônio dos San
tos - Bloco; Ariosto Holanda - PSB; Erna
ni Viana - PSDB; Etevaldo Nogueira 
Bloco; José Linhares - PSDB; Luiz Girão
- PDT; Maria Luiza Fontenele·- PSB;
Mauro Sampaio - PSDB; Moroni Torgan
-PSDB; Orlando Bezerra-Bloco; Pinhei
ro Landim - PMDB; Ubiratan Aguiar
PMDB; Vicente Fialho - Bloco.

Piauí

Ciro Nogueira - Bloco; Jesus Tajra 
Bloco; José Luiz Maia - PDS; Mussa Demes
- Bloco; Paulo S,ilva -;- PSDB.

Rio'Grande'do Norte

Fernando Freire - Bloco; Flávio Rocha
- Bloco; Ney Lopes - Bloco.

Paraíba

Edvaldo Motta - PMDB; Evaldo Gon
çalves - Bloco; Francisco Evangelista ,
PDT; José Maranhão - PMDB; Lúcia Braga
- PDT; Rivaldo Medeiros -Bloco..

Pernambuco

Gilson Machado - Bloco; Gustavo Krause
- Bloco; Inocêncio Oliveira~ Bloco; José
Carlos Vasconcellos - Bloco; José Mendon
ça Bezerra - Bloco; José Moura - Bloco;
José Múcio Monteiro - Bloco; Luiz Piauhy
lino - PSB; Maurílio Ferreira Lima 
PMDB; Miguel Arraes - PSB; Pedro Correa
- Bloco; Ricardo Fiuza - Bloco; Roberto
França - PSB; Roberto Freire - PCB; Ro
berto Magalhães - Bloco; 'Sérgio Guerra
PSB; Tony Gel - Bloco; Wilson.Campos
-PMDB.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco; Luiz Dantas 
Bloco; Olavo Calheiros - S/P; Roberto Tor
res - PTB; Vitório Malta -Bloco.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Bloco; Cleo
nâncio Fonseca - Bloco; Everaldo de Oli
veira - Bloco; José Teles - PDS; Pedro
Valadares - Bloco. .

Bahia

Alcides Modesto - PT; Benito Gama 
Bloco; Beraldo Boaventura - PDT; Eraldo
Tinoco - Bloco; Félix Mendonça - PTB;
Genebaldo Correia - PMDB; Jorge Khoury
- Bloco; Jose Carlos Aleluia - Bloco; José
Lourenço - PDS; Luiz Viana NetQ 
PMDB; Manoel Castro - Bloco; Marcos
Medrado - Bloco; Nestor Duarte 
PMDB:; Pedro Irujo - Bloco; Sérgio Gau
denzi - PDT; UlduricQ Pinto - PSB; Waldir.
Pires-PDT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSD:B; Agostinho Valente
- PT; Aloisio Vasconcelos -:- PMDB; Anni
bal Teixeira - PTB; Armando Costa 
PMDB; Avelino Costa - PL; Camilo Ma
chado ~ Bloco; Célio de Castro ~ PSB;
Christóvam Chiaradia':"'" Bloco; Edmar Mo
reira - Bloco; Elias' Murad - PSDB; Felipe
Neri - PMDB; Fernando Diniz - PMDB;
Genésio Bernardino -PMDB; GetúlioNd
va~Bloco; Humberto Souto - Bloco; Ibra
him Abi-Ackel- pbs; Irani Barbosa ---.: PL;
Israel Pineiro - PRS; João Rosa - PMDB;
José Aldo - PRS; José Belato - PMDB;
José Geraldo PM:DB; JoséSantana de. Vas
concellos - Bloco; José Ulisses de Oliveira
- PRS; Lael Varella - Bloco; Leopoldo
Bessone - PMDB; Luiz Tadeu Leite 
PMDB; Marcos Lima - PMDB; Maurício
Campos - PL; Neif Jabur':"" PMDB; Niliná
rio' Miranda - PT;Osmânio Pereira 
PSDB; Pauló Delgado - PT; Paulo Heslan
der - PTB; Pédra Tassis' -'- PMDB; Raul
Belém - Bloco; Romel Anísio - Bloco; Ro
naldo Perim - PMDB; Samir Tannús 
PDC; SandraStarling .:...:. PT; Saulo Coelho
- PSDB; Yittorio Medioli - PSDB; Wagner
do Nascimento - PTB; Wilson Cunha 
PTB; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo

)oâü Baptista Motta, - PSDB; Jones San
to.s Neves :- PL; Ritfl Cama.ta - PMDB;
Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Álv.aro Valle - PL; Artur da Távola 
PSDB; Benedita da Silva - PT; Bo~ayuva

Cunha - PD:r; Carlos Alberto Campist:;t 
PDT; Carlos Santana - PT; César Maia 
PDT; Fábio Raunheitti~'PTB; Flávio Pal
mier da Veiga -:- Bloco; Francisco Dornelles
- Bloco; Francisco Silva - pbc; Jamil Hàd
dad ....:... PSB; João Mendés - PTB; José Car
los Coutinho - PDT; José Egydio -.: Bloco;
José Maurício ~ PDT; José Vicente Brizola
- PDT; Junot Abi-Ramia - PDT; Laerte
Bastos - PDT; Laprovita Vieira - PMDB;
Luiz Salomão - PDT; Márcia Cibilis Viana
- PDT; Marino Clinger - PDT; Miro Tei
xeira - PDT; Nelson Bornier - PL; Paulo
Almeida - PTB; Paulo Portugal - PDT;
Regina Gordilho - PDT; Roberto Campos
- PDS; Roberto Jefferson - PTB; Sidney
de Miguel - PDT; Simão Sessim - Bloco;
Wanda Reis - PMDB.
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São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Alberto
Haddad - PTB; Aloizio Mercadante - PT;
André Benassi - PSDB; Arnaldo Faria de
Sá - Bloco; Ary Kara José - PMDB; Beto
Mansur - PDT; Cardoso Alves - PTB; Cu
nha Bueno - PDS; Delfim Netto - PDS;
Edevaldo Alves da Silva - PDS; Eduardo
Jorge - PT; Ernesto Gradella - PT; Eucly
des Mello - Bloco; Fábio Feldmann 
PSDB; Fausto Rocha - Bloco; Florestan
Fernandes - PT; Geraldo Alckmin Filho 
PSDB; Heitor Franco - PDS; Hélio Bicudo
- PT; Hélio Rosas - PMDB; Irma Passoni
- PT; João Mellão Neto - PL; Jorge Tadeu
Mudalen - PMDB; José Cicote - PT; José
Dirceu - PT; José Maria Eymael - PDC;
Liberato Caboclo - PDT; Luiz Carlos San
tos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly
Netto - Bloco; Manoel Moreira - PMDB;
Marcelino Romano Machado - PDS; Mar
celo Barbieri - PMDB; Mendes Botelho ----'
PTB; Osvaldo Stecca - PSDB; Pedro Pavão
- PDS; Ricardo Izar - PL; Roberto Ro
llemberg - PMDB; Robson Tuma - PL; ,
Solon Borges dos Reis - PTB; Tadashi Ku
riki - PTB; Tidei de Lima - PMDB; Tuga '
Angerami - PSDB; Ulysses Guimarães :....
PMDB; Vadão Gomes - Bloco; Valdemar
Costa - PL; Walter Nory - PMDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas -PTB;Jonas Pinheiro
- Bloco; Oscar Travassos - PDS; Rodri
gues Palma - PTB; Wellington Fagiuldes
- PL; Wilmar Peres - Bloco.

Distrito Federal

Osório Adriano - Bloco; Paulo Octávio
-Bloco.

Goiás

Lázaro Barbosa-PMDB; Maria Valadão
- PDS; Mauro Borges - PDC; Mauro Mi
randa - PMDB; Osório Santa Cruz - PDC;
Pedro Abrão - PMDB; Roberto Balestra
- PDC; Virmondes Cruvinel - PMDB; Zé
Gomes da Rocha - Bloco. '

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - Bloco; George Takimoto
-Bloco; Marilu Guimarães-PTB; Waldir
Guerra - Bloco.

Paraná

Antônio Barbara - Bloco; Antonio Ueno
- Bloco; Carlos Roberto Massa :.-. Bloco;
Edesio Passos - PT; Edi Siliprandi - PDT;
Élio Dalla-Vecchia - PDT; Flávio Arns
PSDB; Ivanio Guerra - Bloco; Joni Varisco
..::... PMDB; Luciano Pizzatto - Bloco; Ma
the.ls Iensen - PTB; Max Rosenmann 
Bloco; Onaireves MoiJra - PTB; Otto Cu-

nha - Bloco; Paulo Bernardo - PT; Pedro
Tonelli - PT; Pinga Fogo de Oliveira 
Bloco; Reinhold Stephanes - Bloco; Renato
Johnsson - Bloco; Romero Filho - PMDB;
Said Ferreira - PMDB; Werner Wanderer
-Bloco.

Santa Catarina

Ângela Amin - PDS; César Souza - Blo
co; Eduardo Moreira - PMDB; Jarvis Gaid
zinski - PL; Luci Choinacki - PT; Luiz
Henrique - PMDB; Paulo Duarte - Bloco;
Renato Vianna - PMDB; Vasco Furlan
PDS.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta -PDS; Antônio Brit
to-PMDB;Arno Magarinos-Bloco; Car
los Azambuja - PDS; Carlos Cardinal 
PDT; Carrionlúnior-PDT; Celso Bernardi
- PDS; Eden Pedroso - PDT; Fernando
Carrion - PDS; Germano Rigotto 
PMDB; José Fortunati '-PT; Nelson Proen
ça-PMDB; Odacir Klein-PMDB; Osval
do Bender - PDS; Paulo Paim'~PT; Telmo
Kirst - PDS; Valdomiro Lima - PDT; Vic
tor Faccioni - PDS.

o SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo) 
Encerro a sessão, convocando outra para a
próxima segunda-feira, dia 1· de abril às
13h30min.

ORDEM DO DIA
DAS COMISSÕES

, COMISSÃO DE RELA<;:ÕES
EXTERIORES
AVISO N9 1191

PRAZO PARA RECEBIMENTO
DE EMENDAS

Início: 1·-4-91
Término: 5-4-91'
Local: Sala 2 '- Anexo'lI
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30min
1 - Projeto de Lei n. 5.807/90 - Do Poder

Exeoutivo '-que "dispõe sobre o mar territo
rial, a zona contígua, a zona econômica exclu
siva e a plataforma continental brasileiros,
e dá outras providências". - Relator: Depu
tado Manoel Moreira.

(Encerra-se a sessão, às 17 horas e 42
minutos.)

Atos do Presidente

a) Aposentadoria

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
1·, item I, alínea "b", do Ato da Mesa n·
205, de 28 de junho de 1990, resolve, nos
termos do art. 40, inciso III, alínea "a", da

Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os arts. 186, itnl III,
alínea "a", e 189, da Lei n· 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, conceder aposentadoria
a IOLE LAZZARINI, no cargo de Técnico
Legislativo, CD-AL-Oll, Classe Espe.cial,
Padrão III, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, com as vantagens previstas
no art. 2., § 3·, da Resolução n· 1, de 7 de
março de 1980.

Câmara dos Deputados, 26 de março de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presiden
te da Câmara dos Deputados.

b) Exonerações

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
1., item I, alínea "a", do Ato da Mesa n.
205, de 28 de junho de 1990, resolve exone
rar, de acordo com o art. 137, item I, § 1.,
item lI, letra a, da Resolução n. 67, de 9
de maio de 1962, em virtude de aposenta
doria, IOLE LAZZARINI, Técnico Legisla
tivo, Classe Especial, ponto n. 1.498, do car
go de Secretário de Comissão Permanente,
CD-DAS-I01.2, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce na Coor
denação de Comissões Permanentes, do De
partamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 26 de março. de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presiden
te da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
nb uso das atribuições que lhe confere o art.
1., item I, alínea "a", do Ato da Mesa n·
205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o art. 137, item
I, § 1., item I, da Resolução n967, de 9 de
maio de 1962, a JASON TÉRCIO SANTOS,
do cargo de Oficial de Gabinete, CD
DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Líder do ,Partido Socialista Brasileiro.

Câmara dos -Deputados-, 26 de março de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presiden
te da Câmara dos Deputados.

c) Nomeação sem efeito
O Presidente aa Câmara dos Deputados,

no uso das atribuições que lhe confere o art.
I., item I, alínea "a", do Ato da Mesa n.
205, de 28 de junho de 1990, resolve tornar
sem efeito, de acordo com o art. 103, §2.,
da Resolução n· 67, de 9 de maio de 1962,
a nomeação de MARIA DE FÁTIMA GUE
DES para exercer o cargo de Agente de Enca
dernação e Douração, CD-AL-024, Classe
3', Padrão I, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados .

Câmara dos Deputados, 26 de março de
1991. - Deputado Ibsen Pinheiro, Presiden
te da Câmara dos Deputados.
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