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CAMARA
DOS DEPUTADOS
1- ATADA87~SESSÃO(EXTRAOR
DlNÁRIA) DA 4~ SESSÃO LEGISLATIVA DA 48~ LEGISLATURA EM 29 DE
JUNHO DE 1990
1- Abetura da Sessão
11 - Leitura e a~inatura da atil da sessão anterior
111 - Leitura do Expediente
IV - Pequenas comunicações
JORGE HAGE - Aprovação, na Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
de projeto de lei sobre nova .Lei de Diretrizes e Bases da Educal{ãó Nacional..
VICTOR FACCIONI - Faleeimento
dos jornalistas J.orre Botomé e Jorge Aveline, em Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Necessidade de liberação de recursos, por parte das autoridades compe.tentes, y-ara o sertão pernambucano.
JOSE FERNANDES (Pela ordem) Solicitação à Mesa para início do processo
de votação.
PAULO PAIM - Conveniência de
suspensão do recesso de julho do Congresso Nacional, para apreciação de projeto de lei sobe política salarial.
JOSÉ LUIZ MAIA - Problemática da
agropecuária na região Nordeste. Encontro de' Parlamentares com o Presidente
do Banco do Nordeste do Brasil, Sr. JClrge
Lins.
NELSON AGUIAR ~ Solicitação à
Mesa, Pílra ligação do painel eletrônico.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta ao Deputado Nelson Aguiar.
JOSÉ DA CONCEIÇÃO - Protesto
do orador cORtra indexação da economia .
no tocante a salários. .
PB.ESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Solicitàção de comparecimento dos Parlamentares a Plemlrio.

ADYLSON MOTTA (Pela ordem)Solicitação "à Mesa, para ligação do painel
eletrôniço.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta ao Deputado Advlson Motta.
GUMERCINDO MILHOMEM (Pela
Ordem) - Anuência do orador à decisão
da Mesa, de prioridade na apreciação da
Medida Provisória n" 193.
JONAS PINHEIRO - Análise sobre
a atividade pesqueira. Congratulações aos
pescadores pelo transcurso do Dia de São
Pedro.
lTURIVÁL NASCIMENTO - Apelo
às autoridades do Estado de Goiás, no
sentido d'e elucidação dos assassinatos do
Juiz de Direito, Dr. Manoel Barbosa, e
do Vereador pelo PMDB, Altair Alves
Ferreira.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta ao Deputado Arnaldo Mártins.
ANTONIO CÂMARA (Pela 'ordem)
- Apelo à Presidência do Congresso Nacional, para convocação de sessão conjunta para o próximo dia 3 de julho.
WILSON CAMPOS - Apelo aos Deputados para comparecimento em Plenário, com vistas, à apreciação do projeto
de lei sobre política salarial.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Apelo aos Deputados no sentido da per. manência no Plenário, para apreciação do
projeto de lei que dispõe sobre· política
salarial.
JOSÉ FERNANDES - Apelo aos Deputados no sentido do comparecimento
ao plenário, para apreciação do projeto
de lei sobre política salarial.

DEL BOSCO AMARAL (Pela ordem)
- ' Decisão do orador de não participar
da v?tação do projeto de lei. referente â
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta ao Deputado Del Bosco Amaral.
JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Possibilidade de apreciação de matérias em
sessões do Congresso Nacional, na eventualidade da não interrupção do atual período legislativo.
PItESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta ao Deputado José Genoíno.
SAULO QUEIROZ (PeI'.! ordem) Prioridade de inclusão de medidas provisórias na pauta da próxima sessão do Congresso Nacional.
ARNALDO MARTINS (Pela ordem)
- Inconveniência da locomoção, na próxima semana, de Parlamentares da região
Norte para a Capital da República. Inexistência da Comissão Representativa do
Congresso Nacional durante o recesso.

UBIRATAN SPINELLI - Protesto
contra a não criação de Zona de Processamento de Exportação no Estado de Mato
Grosso.
BRANDÂO MONTEIRO - Ausência do Deputado Carlos AlbertoCaó, pór
motivo de doença, na votação do projeto.
de lei .sobre política salari~. Homenagem
a Clodoaldo Abreu Silveira, funcionário
da Casa, pela sua aposentadoria. Denúncia contra os Srs. Antônio Kandir, Secretário Especial de Política Econômica, e
Alceni Guerra, Nlinsitro.da Saúde e PrevidênCia Social, relativamente ao pagamento do Imposto de Renda.
. .
PRESJDENTE (Inocêncio Ôlíveira) Resposta ao Deputado Brandão Monteiro.
EUCLIDES SCALCO (Pela ordem) Justificação da ausência do Deputado
Paulo Silva na sessão do dia 26 do corrente.
.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Anúncio de convocação do COI~gresso
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Nacional para o próximo dia 3 de julho
para a apreciação do projeto de lei referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias.
ADEMIR ANDRADE - Repúdio à
atitude incoerente de Deputados relativamente ao processo de votação.
CRISTINA TAVARES - Aplausos
ao Deputado Wilson Campos, membro
da Mesa Diretora da Casa, pela resposta
à Ministra Zélia Cardoso de Mello, quanto à desatenção da Titular do Ministério
da Economia a Requerimentos de Informações. Protesto contra intervenção do
Estado na área do ensino privado. Comprometimento da atuação do Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher em face
das nomeações promovidas pelo Presidente Collor de Mello para seu Conselho
DeIiberativo.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Prorrogação do tempo destinado ao Pequeno Expediente.
CELSO DOURADO - Situação precária de migrantes de Irecê, Estado da
Bahia, no Distrito Federal.
PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (Pela
ordem) - Apelo à Mesa para imediato
início do processo de votação.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Resposta ao Deputado Plínio de Arruda
Sampaio.
EDUARDO JORGE - Responsabilidade do Governo Federal pela delonga
na apreciação, pelo Congresso Nacional,
de matérías relativas à Segurídade Social.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Anúncio da convocação de sessão do Congresso Nacional para hoje, às 14h30min.
ANTONIO MARIZ - Urgência na
apresentação, pelo Governo Federal, de
propostas concretas para combate à seca
na região nordestina.
SAULO QUEIROZ - Não-aplicação
de correção monetária nos financiamentos agrícolas realizados com recursos da
caderneta de poupança rural e de depósitos compulsórios.
PAULO DELGADO - Objetivos governamentais com o processo de obstrução à votação da política salaríal e da Lei
de Diretrizes Orçamentárias.
JOSÉ MARANHÃO - Inconveniência da suspensão do crédito agrícola para
a região da caatinga litorânea do Estado
da Paraíba. Urgente adoção, pelo Governo Federal, de medidas para combate à
seca na região nordestina.
PAULO MACARINI - Razões histó. ricas, políticas, sociais e econômicas justificadoras da implantação da Universidade
do Contestado, Estado de Santa Catarina.
RITA CAMATA - Delineamentos
doutrinários e legais do Estatuto da Criança e do Adolescente.
LÉZIO SATHLER - O desafio da
aprovação da Lei Agrícola pelo Poder Legislativo.

FRANCISCO AMARAL - Utilização, pela mídia nacional, de dados irreais
e distorcidos na campanha contra as universidades federais.
LEONEL JÚLIO - Regozijo pela
aprovação de projeto de lei definidor dos
crimes hediondos.
STÉLIO DIAS - Importância da participação e do controle da sociedade no
tocante à prestação de serviços públicos.
ÁLVARO VALLE - Críticas à candidatura do ex-Presidente da República, José Sarney, ao Senado Federal, pelo Estado do Amapá.
CLIMÉRIO VELLOSO - Sugestão
aos aposentados do INPS para permanência do vínculo das aposentadorias ao salárío mínimo. Reflexões sobre a realidade
brasileira.
FÁBIO FELDMANN....:. Considerações sobre política nuclear e política ambientaI.
LÚCIO ALCÃNTARA - Protesto
contra a política salarial adotada pelo Governo Federal.
ASSIS CANUTO - Registro, nos
Anais da Câmara dos Deputados, de ofício do orador ao Ministro da Saúde, Alceni Guerra, bem como representação da
Associação dos Servidores da Sucam de
Rondônia.
JOSÉ GUEDES - Política Salarial.
FERNANDO LYRA - Críticas ao cri·
tério adotado na demissão em massa de
funcionários públicos.
ALDO ARANTES - Repúdio à política salarial proposta pelo Governo Federal.
COSTA FERREIRA - Conveniência
da criação, pela Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público da Casa,
de Subcomissão para elaboração do Código do Trabalhador.
VILSON SOUZA - Críticas aQ Governo Federal pela indefinição da política
salarial.
RUBERVAL PILOTTO - Urgente
decisão, pelo Governo Federal, de conclusão de obras de interesses do extremo-sul do Estado de Santa Catarina.
ONOFRE CORRÊÃ -.-: Criação da
CPI na Câmara dos Deputados para apuração de irregularídades administrativas
naSEAC.
AGASSIZ ALMEIDA - Congratulações ao Sr. Josélio Paulo Neto, Presidente
da Associação Comercial de Brasília. Protesto contra procedimento de cobrança do
ICMS no Estado da Parazba.
ANTONIO DE JESUS - Apreciação,
na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, do projeto de lei que dispÕe sobre
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
BENEDITA DA SILVA - Protesto
contra a propalada demissão de funcionários da Companhia Siderúrgica Nacio-
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nal e a prívatização da empresa. Apelo
ao Governo Federal em prol da não-transformação do Hospital da Companhia Siderúrgica Nacional em fundação.
NELTON FRIEDRICH - Condições
para aperfei~oamento da agricultura e
cessaçã() d9. êxp,dQ rll!al" .
GANDI JAMIL - Regulamentação
do auxílio governamental ao ensino privado. Proteção ao patrimônio cultural.
Aplausos ao Supremo Tribunal Federal
pela concessão de liminar contra decreto
redutor de vencimentos de servidores públicos colocados em disponibilidade.
CHAGAS NETO - Homenagem ao
60" aniversário de carreira profissional do
Engenheiro Luis Saboya de Albuquerque.
JOSÉ VIANA - Situação fundiária do
Estado de Rondônia.
V - Ordem do Dia
Apresentação de proposições - JORGE HAGE, GONZAGA PATRIOTA,
DARCY DEITOS, VICTOR FACCIONI, IVO CERSÓSIMO, GERALDO
BULHÕES, MAURÍCIO NASSER,
LUIZ ROBERTO PONTE, CRISTINA
TAVARES.
JOSÉ LINS (Pela ordem) - Pedido
de verificação de quorum.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)Deferimento do pedido de veríficação de
quorum.
- Comunicação da Presidência sobre
retirada de todos os destaques relativos
ao Projeto de Lei n" 5.340L90, ficando prejudicados os projetos a eles apensados,
- Discussão única do Projeto de Lei
n" 5.330/90. Aprovados projeto e redação
final.
- Discussão única do Projeto· de Lei
n" 5.402/90. Aprovados projeto e redação
final.
- Homenagem da Presidência ao fun.
cionárío da Câmara dos Deputados Clodoaldo Abreu Silveira, em razão de sua
aposentadoría.
IBSEN PINHEIRO, JOSÉ GENOÍNO. PAES LANDIM. FERNANDO
GASPA.RIAN, ASSIS CANUTÓ.
VICTOR FACCJ,.ONI,LEUR LOMAN~
TO, ASDRUBAL BENTES - Solidariedade à Presidência pela homenagem prestada ao funcionário Clodoaldo Abreu Silveira.
VI - Encerramento
2 - ATA DA MESA

4' reunião, em 18-4-90
3-

ATAS DAS COMISSÕES

a) - Comissão de Educação e Cultura,
14' reunião ordinária, em 26-6-90; 15' reunião ordinária, em 27-6-90;
b) Comissão de Seguridade Social e Família, 9' reunião ordinária, de Audiência
Pública, em 17-5-90; 10' reunião ordiI\ária, em 23-5-90; 11' reunião extraordinária, em 23-5-90; 12' reunião ordinária em
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30-5-90; 13' reunião ordinária, em 6-6-90;
14' reunião ordinária, em 20-6-90; 15' reunião ordinária, de audiência pública, em
21-6-90;
c) Comissão de Viação e Transportes,
Desenvolvimento Urbano e Interior, 11'
reunião ordinária, em 21-6-90;
d) Comissão Especial - Pena de Morte, 2' reunião ordinária, em 5-7-90;
e) Comissão Especial- Criança e Adolescente, 12' reunião, em 13-6-90.
4 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, em 4-6-90; em 6-6-90; em
11-6-90; em 13-6-90; em 20-6-90; em
26-6-90.
b) Comissão de Economia, nY 11, em
26-6-90; nY 12, em 27-6-90;

Ata da

87~

c) Comissão de Finanças e Tributação,
n" 18190, em 27-6-90;
d) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, n" 12, em
25-6-90;
e) Comissão de Viação e Transportes,
Desenvolvimento Urbano e Interior, em
27-6-90.
5 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, em 8-6-90; em 12-6-90; em
19-6-90.
6 - ATIVIDADES DE COMISSÃO
Comissão de Seguridade Social e Família - Resumo das conclusões da reunião
de 27-6-90.
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7 - RESENHA DA CORRESPON·
DÊNCIA EXPEDIDA
Secretaria Geral da Mesa
8 - ERRATA
Secretaria Geral da Mesa
9- DIVERSOS
Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC
Ata da 12" reunião, em 9-5-90; Ata da
13' reunião, em 13-6-90;
Resoluções n" 16/90, 17/90 e 18/90.
10 - REQUERIMENTOS DE INFOR·
MAÇÕES

N'" 563/90 a 607/90.
11- MESA
12 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
13 - COMISSÕES

Sessão, Extraordinária Matutina em 29
de junho de 1990

Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira, Primeiro
Vice- Presidente;
ÀS 10:00 HORAS COMPARECEM OS
SENHORES:
Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira

Nosser Almeida - PDS; Omar Sabino PDS.
Amazonas

PTR.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Eliel Rodrigues
-PMDB;FernandoVelasco-PMDB;Manoel Ribeiro - PMDB.
Tocantins

Ary Valadão - PDS; Eduardo Siqueira
Campos - PDC; Freire Júnior - PRN; Paulo Sidnei - PMDB.
Maranhão

Enoc Vieira PDS.

PFL; Vieira da Silva -

da Conceição - PRS; Luiz Leal - PMDB;
Mello Reis - PRS; Milton Lima - pMbB;
Raimundo Rezende - PMDB; Saulo Coelho
-PSDB.

Aluízio Campos - PMDB; José Maranhão
-PMDB.
Pernambuco

Inocêncio Oliveira -

PFL.

Sergipe

Djenal Gonçalves - PMDB.
Bahia

Eraldo Tinoco - PFL; Francisco Benjamim - PFL; João Alves - PFL; Jorge Hage
- PDT; Jorge Vianna - PMDB; José Lourenço -PDS; Murilo Leite -PMDB.
Espírito Santo

Jones Santos Neves - PL; Lezio Sathler
- PSDB; Lurdinha Savignon - PT; Nyder
Barbosa - PMDB; Pedro Ceolin - PFL;
Rita'Camata - PMDB; Stélio Dias - PFL.

São Paulo

Afif Domingos - PL; Agripino de Oliveira
Lima - PFL; Aristides Cunha - PDC;
Eduardo Jorge - PT; Fábio Feldmann PSDB; Fernando Gasparian - PMDB; Francisco Amaral - PMDB; Geraldo Alckmin
Filho - PSDB ; José Genoíno - PT; Leonel
Júlio - PT do B; Luiz Gushiken - PT;. Plínio
Arruda Sampaio - PT; Roberto Rollemberg
- PMDB; Tidei de Lima - PMDB.
Goiás

Antonio de Jesus - PMDB; Fernando Cunha - PMDB; Iturival Nascimento PMDB; Jalles Fontoura - PFL.
Distrito Federal

Sigmaringa Seixas - PSDB; Valmir Campelo-PTB.
Mato Grosso

Piauí

Felipe Mendes PFL.

PRN; Iberê Ferreira

Paraíba

Acre

Antar Albuquerque -

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara -PFL.

PDS; Paes Landim - .
Ceará

Etevaldo Nogueira - PFL; Expedito Machado - PST; Furtado Leite - PFL; Gidel
Dantas - PDC; Haroldo Sanford -: PMDB;
Lúcio Alcântara - PDT; Moysés Pimentel
-PDT.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PFL; Amaral Netto PDS; Benedita da Silva - PT; Daso Coimbra
- PRN; Doutel de Andrade - PDT; p..oberto Jefferson - PTB; Simão Sessim PFL.

Jonas Pinheiro - PFL.
Mato Grosso do Sul

Valter Pereira - PMDB.
Paraná

Sérgio Spada - PMDB.
Minas Gerais

Alysson Paulinelli - PFL; Chico Humberto-PST; Dálton Canabrava-PMDB;José

Santa Catarina

Francisco Küster - PSDB.
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Rio Grande do Sul
Ivo Mainardi - PMDB.
Amapá
Geovani Borges - PRN.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A lista de presença registra o comparecimento de 84 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do
Povo Brasileiro, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata
da sessão anterior.
11 - LEITURA DA ATA

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

111 - EXPEDIENTE
Não há éxpedi'ente a s~r lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Finda a leitura do exped~ente, passa-se
ao
'

IV - PEQUENAS
COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Jorge Hage.
O SR. JORGE HAGE (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"'
e Srs. Deputados, enquanto aguardamos o
quorum para a votação da lei salarial, farei
o registro da aprovação, ontem à tarde, na
Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
do projeto seguramente' mais importante para a área educacional. Trata-se do projeto
da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação NacionaL
, A. aprovação desse projeto, que soube representar a completa reestruturação das normas que regulam a educação neste País, merece registro especial, tendo em vista o extraordinário exemplo de processo de elaboração legislativa com ampla abertura nos trabalhos daquela comissão. Durante um ano
e meio - todo ano de 1989 e o primeiro
semestre de 1990 - a Comissão de Educação,
Cultura e Desporto ouviu toda a comunidade
educacional brasileira, através das suas entidades civis e dos dirigentes dos órgãos públicos ligados à educação neste País, em âmbito

nacional. Debatemos praticamente com todos os dirigentes do Ministério da Educação,
inclusive com o Ministro da Educação, os
membros do Conselho Federal de Educação,
dos conselhos estaduais de educação, os dirigentes municipais e todas as entidades civis
que repesentam segmentos da educação nacional, desde o Conselho de Reitores até a
União Nacional de Estudantes, passando pela AND.ES, pelo CNTE e pela SBPC, em
mais de cinqüenta audiências públicas, às
quais se seguiram seminários específicos sobre temas polêmicos: Após isso, examinamos
978 emendas dos Srs. Parlamentares e cerca
de 1500 sugestões de fora, de professores de
primeiro e segundo graus de todo o Brasil
e das universidades brasileiras.
Com base em todo esse conjunto de subsídios e de material que de fato contribuíram
extraordinariamente para elaboração do projeto, somando-se a isso os seis projetos individualmente apresentados por Parlamentares
- o primeiro deles do Deputado Octávio
Elisío - elaborou-se o primeiro e depois o
segundo substitutivo, dos quais fui relator.
Ontem, ao final do dia, concluindo um intenso processo que começou, nessa última
fase, no mês do maio, conseguimos a aprovação do último capítulo, dos vinte dessa lei,
que se compõe de cerca de 180 artigos e cuida
de todo o quadro da educação nacional, desde a infantil até a superior, traduzindo em
normas operacionais aplicáveis todas as conquistas obtidas na Constituição de 1988 e,
de fato, dando à educação nacional um quadro jurídico normativo adequado a seu desenvolvimento e à superação de suas dificuldades.
Faço, portanto, este registro, para que
conste dos Anais da Casa o mérito de todos
os membros daquela Comissão, a começar
por seu Presidente, Deputado Carlos Sant'Anna e por todos os Parlamentes que intensamente participaram da mesa de negociações
e não apenas das votações no Plenário da
Comissão. Como relator e em função das fantásticas contribuições recebidas, destaco os
nomes dos companheiros Sandra Cavalcanti,
Octávio Elísio, Hermes Zaneti, Florestan
Fernandes, Bezerra de Melo, Eraldo Tinoco,
Délio Braz, Antônio de Jesus, Átila Lira,
Lídice da Mata, Celso Dourado e tantos outros. Posso aqui, Sr. Presidente, estar cometendo a injustiça de ter omitido alguns nomes,
mas quero congratular-me com todos os 35
membros da Comissão, pelo trabalho ontem
concluído.
O projeto a que me refiro virá ao Plenário,
porque, no caso, a Comissão não tinha poder
conclusivo, uma vez que o projeto ali deu
entrada antes da alteração regimental.
Tenho certeza de que, tendo o respaldo
das mais diversas correntesde pensamento representativas da educação brasileira e de todos os partidos políticos, o projeto terá amplo
reconhecimento neste Plenário.
Muito obrigado. (Palmas.)
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Durante o discurso do Sr. Jorge Hage,
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Paes de Andrade, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Concedo a pálavra ao Si. Victor Faccioni.
O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr,5 e Srs. Congressistas, fazendo eco
às manifestações de pesar de toda a classe
contábil do Rio Grande do Sul, venho hoje
a esta tribuna registrar.o falecimento, em Porto Alegre, de dois homens de extraordinária
competência e capacidade, expoentes da contabilidade gaúcha e nacional e dos seus mais
destacados cultores.
Refiro-me a Jofre Botomé e a Jorge Aveline, falecido em I' e 16 de junho, respectivamente, ambos vitimados por traiçoeiros problemas cardíacos, e que, ao nos deixarem,
enlutaram não só seus familiares e amigos,
como toda uma classe que lhes deve admiração, respeito e muita gratidão, pelas suas infatigáveis batalhas e inúmeras realizações no
campo da Contabilidade.
Além de colegas de profissão, Jofre e Aveline eram amigos de longa data, desde seus
tempos de estudantes, e prestigiados jornalistas, com colunas dedicadas à Contabilidade
no "Jornal do Comércio", tendo sido por
muito tempo responsáveis pela "Revista do
Conselho Regional de Contabilidade", onde
chegaram a redator-chefe e a chefe, respectivamente.
Ambos exerceram liderança profícua na
área contábil durante muitas décadas, excercendo tarefas e incumbências de toda ordem,
tendo sido ambos homenageados pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul com o título de "Contabilista Emérito", conferido a contabilistas que se tenham
distinquido de forma notável ou relevante e
contribuído para o engrandecimento da classe contábil.
Jofre Botomé dedicou toda a sua vida à
Contabilidade, tendo-se dedicado também ao
jornalismo e ao magistério. Mantendo um
dos escritórios mais reputados da Capital e
do Estado pi'imou também como sócio de
empresas ligadas ao setor econômico-financeiro. Foi brilhante em sua atuação no terreno sindical, sendo considerado um dos seus
mais legítimos líderes. Integrou o CRCRS
na qualidade de Conselheiro e Vice-Presidente, tendo participado da Comissão constituída pelo órgão supremo da categoria para
a elaboração das normas brasileiras de Contabilidade, que deram origem à Resolução n'
530, de 1981, e aprovou os princípios fundamentais da Contabilidade.
Jorge Aveline, pesaroso com a morte do
amigo, homenageou-o no último de seus artigos publicados no "Jornal do Comério", dos
quais sempre tiramos proveitosas lições, e,
traduzindo os seus sentimentos, eivado de
emoção, assim escreveu:
"Doravante meu caminho não cruzará
mais com Jofre Botomé, pois o patrão
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celestial, em triste hora, convocou-o para seu reino."

tampouco do Governo Estadual, estando os
Municípios entregues à própria sorte.
Portanto, precisamos que os órgãos fedeMal sabia o prof. Aveline que, poucos dias
depois, também seria chamado pelo patrão 'rais e estaduais ajudem a fazer alistamento
do pessoill desempregado nas éomunidades"
celestial e que, por sua vez" nos deixaria a
ou financiem os produtores rurais, com juros
todos com aquela terrível sensação de perda
irreparável do profissional competente e ami- , subsidiados, para aproveitamertto da mãode-obra ociosa e construção de uma infracesgo fiel que, com sua atuação, deu sentido
trutura paia o próximo 'ano. (broca, destaca,
à sua vida e à de muitos outrOs que com
roço, cercas, pequenos açudes ou barragens,
ele tiveram o privilégio de conviver.
poços amazonas etc), fornecimento de carContador, com atuação na área de assesros-pipa para abastecimento d'água das posoria fiscal e sociedade e·auditoria, advogado
pulações e dos rebanhos; linha d'e crédito es~
atuante, mantendo, junto com a sua dedicada
pecial para aquisição de ração animal e outros
e competente esposa, D. Carmen Aveline,
que possam minizar mais este drama do nosso
um dos mais renomados escritórios da capisofriçlo povo, que vem passando, mais uma
tal, aposentado como professor titular da Favez, grandes dificuldades em face do flagelo
culdade. de Economia da UFRCE, jornalista
da seca.
e ensaísta que por mais de 4Q anos colaborou
Era o que tinha a dizer.
com o "Jornal do Comércio", sobressaiu-se
como líder classista e estava em pleno exerO Sr. Jósé Fernandes - Sr. Presidente,
cício da presidência do Ibracon - Instituto 'peçp a palavra pela ordem.
Brasileiro de Contadores, com mandato que
O SR. PRESIDENTE (Paes de AndJade)
se encerraria ao final do mês.
- Tem V. .EX" a palavra.
Lembro' bem dos inúmeros contatos que
tive com Jorge Aveline e Jofre Botomé à
O SR. JOSÉ FERNANDES (PST - AM.
época da Assembleia Nacional,Constituinte,: Sem revísão do' orador.) - Sr. Presidente,
e da sua preocupação com que a importância apesar de ter-me inscrito para o período de
da cl~sse contábil fosse constitucionalmente
Breves Comunicações, apelo para os Srs. Parreconhecida e, tendo sido eu o porta-voz dos
lamentares no sentido de que, se houver núanseios da classe, tiye a felicidade de ver
mero para a votação, abram mão de falar,
aprovadas todas as propostas que apresentei' nesse período, a fim· de começarmos a votar,
e que por eles me foram sugeridas,' assegu~
conform'~ a convocação de ontem.
rando assim a representação da área contábil
em todos os processos de fiscalização do Poo Sr. Presidente (Paes de Andrade) der Público e nos Tribunais de Contas.
Concedo a pillavra ao Sr. Paulo Paim.
Sem dúvida, a Contabilidade gaúcha e de
'O SR. l'AUL.o PAIM (PT -RS. Sem revitodo o Brasil encontra-se enlutada com a
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
morte dessas' duas figuras de proa. Mas, se
Deputados, hoje" véspera de recesso, a Câfisicamente eles se foram, deixaram-nos seus
mara dos Deputados está reunida. A' meu
exemplos e suas virtudes e, através de suas
ver, é fundamental que os partidos que
obras e ensinamentos, estarão sempre preapóiam o Governo retirem suas emendas.
sentes no seio da classe contábil.
Retiraremos nossas quatro emendas. Com is50, conseguiremos aprovar, pelo menos, o
projeto de política salarial, a'ssinado pela
o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL maioria dos Líderes, 'com exceção do PFL
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
e do PRN. .
Presidente, Sr"' e Srs. temos recebido, freSe esse entendimento não for possível, conqüentemente comunicação dos Prefeitso e de
Municípios do sertão e do agreste pernam" tinuaremos defendendo a tese de que não
bucano, sobretudo de Brejinho, Santa Tere- haja recesso. A bancada do Partido dos Trabalhadores já está convocada para, durante
zinha, Iguaraci, Carnaíba, Serra Talhada,
a próxima semana, estar aqui com um único
São José do Belmonte; Salgueiro, Serrita,
Exu, Pedra, Alagoinha etc, narrando a dra- objetivo: não permitira votação da LDO.
mática situação em face dos problemas causa- Pediremos verificação de quorum todos os
dias, se necessário, até que as lideranças chedos pela seca.
.
guem a um acordo que possibilite a votação
Podemos dizer que, realmente, em muitas
da política salarial.
'
localidades do sertão e do agreste do nosso
Defendemos também a tese de que'deveria
Estado, não houve produção agrícola, estanhaver um entendimento nesta Casa para; se
do ocorrendo fome e, em muitos casos, falta
preciso, convocar sessão extraordinária, a fim
até mesmo de água.
Qs Prefeitos estão fazendo um extraordi- de votarmos, ainda no mês de julho, a Menário esforço, pois, .com um orçamento ,pe- dida Provisória nU 193, ou um projeto de conversão da medida.
queno, ainda assim fornecem pequenas feiraS
Não podemos permitir que esta medida criaos desempregados e água a algumas localiminosa, que tem uma série de erros, como
dades carentes do precioso líquido.
Também deverá haver deficiência de pasta- o próprio Governo reconhece, continue, du~
iante todo o' mês de julho, sobre a cabeça
gem para preservação dos rebanhos, em face
'
das chuvas caídas, que foram insuficientes. ' .da classe trabalhadora.
Este momento é de fundamental imporAté o presente momento nãolJouve, qualtância não só para' a cl"asse trabalhadora, mas
quer assistência do Governo 'Federal nem
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para o Congresso Nacional. O País inteiro
está com os olhos voltados para esta Casa.
Os jornais de hoje estampam, em manchete
principal, que, mais uma vez, a Câmara dos
Deputados se omite e deixa de votar a política
salarial.
'
Sou daqueles que' não se sentiriam à von-,'
tade 'para fazei campanha durante o mês de
julho, se este Congresso não cumprir sua
obrigação de votar uma nova política salaria\..
Esta Casa já definiu os prazos para a, votação, ,inclusive com instalação da comissão<Jue
estudará a Medida Provisória' li. 193. Estes.
prazos devem ser cumpridos, 'com a presença
dos Srs. Parlamentares aqui, em Brasília.
Vou mais além. A maioria dos Deputados,
não está tão preocupada com sua reeleição,
porque, do contrario, teriam como primeiro
compromisso estar no plenário para a votação.
da política salarial. Entretanto, muito mais
do que a reeleição, é importante darmos ao
País uma nova proposta de salário, exigida
hoje pelo conjunto da sociedade, tanto pelos
empregados como pelos ~mpregadores. O
próprio Governo já está vacilando 'na sua posição em relação à Medida Provisória nU 193.
Ontem perguntaram-me se julho não é o
mês de férias concedido aos estudantes se
eu entendia que nós, do Congresso, deveríamos tê~las também. Se o Congresso ,cumpris- '
se todas as suas obrigações, penso que seria
importante que pudéssemos ter contato com
nossas bases; sem cumprir nossas obrigações,
particularmente no, que se refere à' política
salarial, não há clima para isso. .
Nós, nos negamos a sair.de Brasília durante
'o mês de julho, e não votaremos a LDO enquanto não votarmos a lei salarial. Entendemos que esta é uma responsabilidade do
conjunto dos Parlamentares, da Câmara e
do Senado, pois o Senado tem ta!Ubém de
assumir o compromisso de votar a lei salarial. '
Se isso não acontecer, lamentamos por aqueles que entendem que deveria haver recesso
em julho, mas continuaremos trabalhando
para que' não haja recesso, e a sqciêdade verá
que inúmeros Parlamentares 'estão lutando
pelo que a sociedade exige; a política salarial.

e

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
o Sr. Paes de Andrade, 'Presidente" deixa
a cadeira da Presidência, que ê ocupada
pelo Sr. Inocêncio Oliveira, ]v-Vice-Pre'sidente,. .

O SR. PRESIDENTE,(Inocêncio Oliveira)
- Concedq a palavra ao nobre Deputado
José Luiz Maia.
,O SR. JOSÉ Luiz MAIA (PDS - PI. Sem
revisão. do orador.) - Sr. Presidente, estou
aqui presente, cumprindo meu dever de Par.Iame~tar. Suspendi por algum terripo os trabalhos para minha reeleição, ma,s este é o
papel que cada Parlamentar deve exercer.
Em nenhum momento' deixarei de estar presente quando estiver em jogo o interesse do
País e dos brasileiros.
Qutro pont6 que gostaria de abordar é o
importante encontro ql,le um grupo de Parla-'
mentares do Nordeste manteve com o Presidente do Banco do Nordeste, Dr. Jorge Lins.
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Na oportunidade, transmitimos ao Presidente do Banco algumas dificuldades na implementação do fundo constitucional que visa
ao fortalecimento de nossa economia. Algumas dúvidas e alguns questionamentos foram
levantados, e recebemos daquela autoridade
a garantia de que iriam, a nível técnico, equacionar as questões que estavam impedindo
a correta aplicação dos recursos do fundo na
Região Nordeste.
Queremos ressaltar a gravidade dos problemas que enfrenta a população produtora
do Nordeste, afetada mais uma vez por fenômenos climáticos que dizimaram toda a produção agrícola. Até agora o Governo Federal
não pôde orientar um programa capaz de assegurar a permanência dos nordestinos no
seu habitat.
Fazemos, desta tribuna, um apelo ao Secretário Egberto Batista, à Ministra da Ação
Social e ao Ministro da Agricultura no sentido
de agilizarem medidas com vistas a atender
aos agricultores e pecuaristas da Região Nordeste.
Hoje li nos jornais sobre a questão dos
juros agrícolas que o Banco do Brasil quer
cobrar com base na correção de março, no
total de 84%. Isso inviabilizaria completamente as atividades dos que tra~alham no
campo e querem produzir e ajudar o País
a crescer e desenvolver-se.
"Eram os registros que gostaria de fazer,
Sr. Presidente.

o S·R. NELSON AGUIAR (PDT - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicito que V. Ex' determine seja ligado o
painel eletrônico. Já que ficamos aqui para
votar a lei referente à política salarial, gostaria que os Srs. Parlamentares, como de praxe,
tivessem oportunidade de registrar suas presenças.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa ao nobre Deputado
Nelson Aguiar que nas sessões extraordinárias não se utiliza o painel eletrônico, que
por isso não foi ligado. Além do mais, as
sessões de sexta-feira são de debates, não
havendo necessidade do painel. No entanto,
o Presidente reitera aos Srs. Deputados presentes nas dependências da Casa o chamado
para que compareçam imediatamente ao plenário, pois às 11 horas em ponto iniciaremos
o processo de votação das emendas ao projeto de lei da política salarial.
Concedo a palavra ao nobre Deputado José da Conceição.
O SR. JOSÉ DA CONCEIÇÃO (PRS MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta tribuna
manifestar a minha estranheza com o rumo
das negociações 'li que as Lideranças do Governo nesta Casa estão procedendo, relativas
à aprovação da Lei n" 5.340, que trata da
política nacional de salários.
No ano passado, quando votávamos a Lei
n" 7.788, e por motivos diversos fui designado
Relator da matéria, negociamos com os Líde-

res do então Governo José Sarney nesta Casa, dentre eles o afável, competente e digno
Líder José Lins, o inteligente e combativo
Líder Ricardo Fiuza e o Deputado José Lourenço, dentre vários outros. e afinal concluímos, após longas consultas ao então Ministério da Fazenda, que se poderia estabelecer
uma política nacional de salários indexando
a economia até o limite de vinte pisos nacionais de salários. Estabeleceram-se critérios
diversos, objetivando atender mensalmente
aos trabalhadores de baixa renda, ou seja,
de um a três salários mínimos; depois, no
piso seguinte, de três a dez salários, e em
seguida, de dez a vinte salários mínimos. A
indexação, portanto, seria até vinte salários
mínimos.
No Governo do jovem e fogoso Presidente
Fernando Collor de Mello vemos uma batalha sem fim: a inflação prefixada por decreto
com índice zero população brasileira carente
de uma reação maior, em face da violência
das pressões que lhe são impostas, e o aniquilamento total da classe trabalhadora. E o que
é lamentável, os mesmos Líderes de ontem,
com os quais negociamos uma indexação para
até vinte salários mínimos, impedem, neste
plenário - como se a economia brasileira
tivesse mudado de um dia para o outro, o
que não é verdade - a indexação até cinco
salários mínimos, classificando como altíssimos salários, dignos de "marajá", a grandiosa e vultosa quantia de 19 mil cruzeiros
/mensais.
Daí não ser possível entender esses posicionamentos divergentes e diferenciados de Lideranças que ontem admitiam que vinte salários eram o mínimo indispensável para que
o trabalhador pudesse viver com dignidade,
e hoje insiste em que três salários mínimos
são o pico máximo de negociação, porque
senão, será o desastre para este País, a economia será totalmente desestruturada e correremos o risco de haver hiperinflação. Indexada
à economia a nível de juros bancários, indexados os alguéis, os impostos e tributos diversos, não se pode indexar o salário.
A cobaia da economia em que se transformou o trabalhador brasileiro deve ter uma
resposta, à altura, do Congresso Nacional,
especialmente da Câmara dos Deputados,
que tem o dever de defender a Nação brasileira e não o Estado. Afirmei aos Srs. Líderes
do Governo, individualmente, que seria radicalmente contrário à proposta do Palácio do
Planalto, que não podia admitir dois comportamentos divergentes na mesma Casa, representada pelos mesmos representantes. Ou desindexamos a economia como um todo ou
temos de responder, à altura, à classe trabalhadora.
Este País chamado Brasil é o que menos
paga na relação homem-custo final do produto; a relação homem-tonelada de c1ínquercom que se fabrica, hoje', o cimento neste
País - é uma das mais baixas da América
Latina. A força de trabalho do povo brasi·
leiro está aviltada, menosprezada e humilhada.
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Espero, ao final desta breve comunicação
- que se vai tornando longa, pelo entusiamo
que me detém - que este Congresso Nacional não entre em recesso parlamentar sem
antes decidir a questão crucial do salário, pois
entendo que ela é mais importante do que
a nossa própria reeleição.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência solicita aos Srs. Deputados
que sejam breves nos seus pronunciamentos,
e reitera aos Parlamentares presentes nas diferentes dependências da Casa que compareçam ao plenário, porque às 11 horas iniciaremos o processo de votação das emendas
do projeto de lei da política salarial.
O Sr. Adylson Motta - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. ADYLSON MOTTA (PDS -;- RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
"as sessões de sexta-feira normalmente se destinam a debates e demais deliberações. No
momento em que V. Ex' estabelece uma Ordem do Dia, ela passa a ser uma sessão ordinária de deliberação. Estranho quando V.
Ex' diz que a sessão de hoje é de debates,
razão do não-funcionamento do painel eletrônico. Porém, temos uma Ordem do Dia
anunciada.
Peço a V. Ex', até em respeito aos que
estáo aqui hoje, cumprindo com suas obrigações, e em homenagem a quem leva a sério
os trabalhos desta Casa, que faça ligar o painel eletrônico.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nobre Deputado Adylson Motta, tenho
grande respeito por V. Ex' pela sua freqüência, pelo seu trabalho constante, pela maneira
como defende os interesses de seu Estado
e do País. No entanto, nas sessões extraordinárias, habitualmente, náo é ligado o painel
- e é bom que hoje não o seja, porque vamos
votar simbolicamente as emendas. Se alguém
não concordar, que peça verificação de presença. Só então a Presidência poderá autorizar o funcionamento do painel. Se alguém
não pedir verificação de presença, votaremos
todas essas emendas, simbolicamente, mediante a manifestação dos Líderes. Porém,
se algum Deputado não se conformar com
o resultado e for Líder que represente mais
de 30 Srs. Deputados, ou se 30 Deputados
o solicitarem, faremos a verificação de presença. Aí, então, o painel será aberto e detectaremos a presença de quem aqui está.
O Sr. Gumercindo Milhomem - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, infelizmente, de maneira lamentável,
estamos chegando ao fim do período legislativo e, conforme prevíamos, adotando no
Congresso Nacional um comportamento que
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não é o ll,lysmo na Câmara dos Deputados.
Isto porque ontem, nesta Câmara, deliberamos sobre matéria muito importante, embora
não tenhamos conseguido votar a lei sobre
a política salarial. Esta lei, que deveríamos
ter apreciado neste plenário, ainda precisaria
ir ao Senado Federal, e era de fundamental
importância. Continua sendo de fundamental
importância que votemos a Medida Provisória n" 193.
Infelizmente, o' que está'acontecendo é que
o Presidente da República está pretendendo
atribuir ao Congresso Nacional a responsabilidade de não termos uma política salarial,
e muitos Líderes partidários estão aceitando
essa responsabilidade, mesmo sabendo que
suas bancadas são a favor da fixação de uma
política salarial e não desconhecendo que cabe ao Presidente da República assumir a responsabilidade, caso deseje vetar a política
salarial porventura aprovada neste Congresso Nacional.
Sr. Presidente, considero absolutamente
correta a posição da Presidência de colocar
imediatamente a matéria em votação, dando
prosseguimento aos trabalhos de ontem à noite. A sessão de hoje foi convocada especialmente para essa finalidade. Teríamos uma
sessão ordinária às 9 horas da manhã. Foi
convocada esta sessão extraordill.ária, às 10
hojras, para votação desta matéria. Portanto,
Sr. PJesidente, está absolutamente correta a
decisão de começarmos imediatamente a votação que foi interrompida ontem à noite por
falta de quorum, por decisão das Lideranças
ligadas ao Palácio do Planalto.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao Sr. Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, apesar de a sessão ter
sido convocada para a votação da lei que estabelece a política salaria}, hoje é também um
dia muito importante. E o Dia de São Pedro
e também o Dia do Pescador. Em homenagem, portanto, ao pescador, queremos fazer
este pronunciamento.
Aprodução pesqueira nacional é derivada
de dois sistemas produtivos: a pesca extrativa, constituída de pesca artesanal e industrial, e o cultivo ou aqüicultura.
Estima-se que na atividade pesqueira trabalham, na parte produtiva, aproximadamente 800.000 pessoas, das quais cerca de
90% na pesca artesanal e o restante na pesca
costeira dita industrial. Estima-se, também,
que 4 milhões de pessoas dependem direta
ol.! indiretamente da atividade pesqueira, aí
inCluídas as que trabalham no setor de beneficiamento, comercialização, construção de
barcos e apetrechos de pesca.
A produção pesqueira no País praticamente dobrou entre 1970 e 1986, crescendo de
526.292 toneladas para 941.712 toneladas, o
que corresponde a uma taxa de crescimento
médio atual de 4,0%.
No que concerne à potencialidade pesqueira do litoral brasileiro, estudos recentes têm

indicado que as perspectivas de aumentoS4:Xpressivos da produção são pessimitas.
Sabe-se que a maioria dos recursos pesqueiros do nosso litoral depende das áreas
costeiras e estuarinas para completar seu ciclo
de vida. Na medida em que as zonas são degradadas pela destruição dos estuários, florestas de mangues, áreas de reprodução ou
crescimento, a tendência é a redução das disponibilidades da populações das espécies exploráveis.
Neste sentido, já é de conhecimento geral
que os principais recursos peSQueiros estão
sobre explorados e em declínio~
A agravar tal situação, de excesso de esforço de pesca, observa-se crescente aumento
da pesca indiscriminada e clandestina atuando sobre os estoques esgotados, principalmente em áreas de crescimento (estuários,
lagoas, lagunas e pantanal).
A aqüicultura, sem dúvida, representa a
grande opção para a produção de alimentos
protéicos de alta qualidade para o consumo
da' população brasileira, constituindo-se em
excelente atividade complementar das tradicionais atividades agropecuárias, desde que
se possam utilizar ten'as impróprias para a
cultura de vegetais ou criação de animais domésticos.
No Brasil a aqüicultura começa a tornar-se
realidade. A aqüicultura tradicional voltada
para o aproveitamehto dos açudes e hidroelétricas, através do povoamento com espécies
de valor comercial, de interesse basicamente
social, amplia-se para a aqüicultura comerciai, praticada em fazendas particulares com
tecnologias mais sofisticadas.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, neste
29 de junho - Dia de S. Pedro, em que
se comemora' o Dia do Pescador, queremos
congratular-nos com todos os pescadores do
Brasil, sobretudo com os pescadores artesanais do meu Estado de Mato Grosso.
De norte a sul do País, a classe dedica esse
dia às tradicionais procissões e festas, apesar
da situação sócio-econômica do setor pesqueiro, sobretudo dos humildes pescadores,
que não anda bem.
Várias influências negativas têm ocorrido
no setor, principalmente quanto à degradação do meio ambiente, tais coino: poluição
das águas, desmatamento ciliar, mineração
desordenada, assoreamento dos rios, depredação de áreas criadouros naturais, bem como pesca predatória, com o uso de petrechos
inadequados ou proibidos.
Vale ressaltar também a falta ou o despreparo para fiscalização do setor.
Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, queremos congratular-nos com todos os pescadores brasileiros, particulannente de Mato
Grosso, através dos seus conselhos comunitários, colônias de pescadores, federação e
cooperativas. Ao mesmo tempo, solicitamos
ao Governo Federal, através do Ibama, o
apoio necessário para tornar estimulante a
atividade.
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O SR. ITURIBAL NASCIMENTO (PMDB
- GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, ocupo a tribuna
esta manhã para solicitar às autoridades de
Goiás, principalmente as do Município de
Rio Verde, minha cidade natal, que elucidem, com a maior urgência possível, os assassinatos ocorridos naquela cidade, do Juiz de
Direito Dr. Manoel Barbosa e do Vereador
do PMDB Altair Alves Ferreira, mesmo porque estão envolvidos nesse crime pelo menos
nomes de políticos que pretendem disputar
cargos de eleição proporcional e inclusive majoritária.
É preciso que as autoridades do Estado
de Goiás, a Secretaria de Segurança Pública,
os juízes de Direito e promotores da minha
cidade, o titular da Delegacia Municipal de
Rio Verde, façam, com a maior competência,
esse trabalho, porque na próxima seman, se
não houver uma solução, irei até o Ministro
da Justiça, Bernardo Cabral, para que S. Ex'
faça ir à minha cidade o Superintendente da
Polícia Federal, Romeu Tuma, a fim de ajudar a desvendar esses delitos.
Iremos também procurar, na próxima semana, o nobre Deputado Hélio Costa, para
que, se não houver providências por parte
das autoridades do Estado de Goiás, através
do seu programa "Linha Direta" possamos
resolver esses crimes covardes.
O Sr. Del Bosco Amaral- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, percebo a intenção louvável de V. Ex',
sempre elevando a imagem da Câmara dos
Deputados, ao possibilitar votações. Mas,
hoje, estamos começando o mesmo roteiro
de ontem, com uma longa espera, enquanto
alguns já estão preocupados.
Tomei uma decisão pessoal e não votarei
a Lei de Diretrizes Orçam'entárias. O Governo está realmente obstruindo os interesses
dos trabalhadores nesta votação e terá de trazer a este plenário os seus Deputados ou
aqueles qne só votam com o Governo. Só
voto com as boas causas do Governo e não
com as más. A Lei de Diretrizes Orçamentárias não contará com o meu voto, e desde
já fazendo uma obstrução pessoal, se o Governo não der número para esta votação.
Alguns Parlamentares já se ausentaram voluntariamente de Brasília, porque estão esperando (} mês de julho para votar a LDO,
de acordo com os dispositivos legais.
Desta forma, temos a impressão de que
o tiro sair pela culatra, pois podemos aproveitara votação da LDO para rejeitar a medidaprovi~ória editada pelo Governo contra
a classe trabalhadora.
Assim, peço a V. Ex' que não propicie a
estes, que não amam nem a Câmara nem
o Congresso Nacional, este espetáculo, e logo
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que possível faça a verificação para sabermos
se há número ou não para a votação da matéria.
É este o apelo que faço a V. Ex'

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência anunciou' que iniciará a 'votação impreterivelmente às 11 :00 horas, e isto
será cumprido rigorosamente.
Aviso aos nobres pares presentes nas,diferentes dependências desta Casa que compareçam ao plenário, pois às 11:00 horas iniciaremos a' votação das emendas ao Projeto de
Lei da Política Salarial.
, O.Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncip Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT .....:... si>. S~m
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria' de saber se a Mesa da Câmara foi informada sobre a sessão do Congresso Nacional
aprazada para hoje pelo Presidente Nelson
Carneiro.
Ora, Sr. Presidente, veja bem a situação
em que me encontro, apelando, na forma'
de questão de ordem, para a Mesa di! Câmara. Formulei uma questão de ordem à Mesa
do Congresso Nacional sobre a não-interrupçâo da sessão legislativa. Caso ela não seja
interrompida, teremos de votar, no meu entendimento, confonhe o art. 57 § 2', da Cons-'.
tituição, a LDO e as demais matérias pertinentes ao C;ongresso Nacional.
Quero apenas mostrar aos Srs. Parlamentares que temos vários projetos de lei sobre
pedidos de' créditos adici0!lais em tramitação
no Congresso Nacional. E claro que dentre
esses projetos alguns são importantes e devem ser aprovados. Alguns até exigem essa
aprovação por uma imperiosa questão de necessidade.
Se a Mesa do Congresso Nacional não acei,tar a ,nossa questão de ordem de que a não-interrupção da sessão legislativa leva à necessidade de apreciação de toda a pauta de votação do Congresso Nacional- não me refiro
â Câmara - não teremos outra oportunidade
para aprovar alguns desses projetos de lei
que dizem respeito a matéria da maior urgência e necessidade.
Quero saber se'V. Ex' foi informado pela
Mesado Congresso r-Jacional sobre a convocação de alguma sessão e para que dia e hora.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Considero muito importante a questão de '
ordem formulada pelo nobre Deputado José
Genoíno. Mantivemos coritato há poucos instantes com o Senador Nélson Carneiro, que
está esperando ,para ver se há qurorum na
Câmara dos Deputados. Estamos' acompa"
nhando, através das assinaturas' de presença,
nas portarias da Câmara dos Deputados, a
chegada dos nossos colegas à Casa, p!ira ver
se teremos quroum. Quando o atingirmos,
avisaremos ao Senador Nelson Carneiro, que
assim conovocará uma sessão do Congresso
Naçional para às 14h30min, a fim de votar-
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mos pedidos de abertura' de créditos suple- ,
O SR. ARNALDO MARTINS (PSDB RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presimentares, vetos e, possivelmente, a LDO.
dente, queremos lembrar que, de acordo com
O Senador Nelson Carneiro está no propóo calendário eleitoral, 5 de julho é o último
sito de, caso não haja quorum, hoje, convodia para que os candidatos entreguem sua
car para segunda-feira uma sessão para se
documentação. Aqueles que vivem em locais
votar única e exclusivamente a LDO, porque,
distantes, como' é o caso da Região Norte,
segundo a Constituição, se for convocado extêm dificuldades inclusive de deslocamento
traordinariamente o Congresso, será votar a
para apresentar esses p,apéis. A semana que
LDO.
vem dificultará a presença dos Deputados
Fiz um apelo a S, Ex' para que isso fosse
nesta Casa, porque segunda-feira já é dia 2,
feito na terça-feira, eis que, se não houver
sobrarl'do-lhes pouco tempo até 5 de julho.
quorum hoje, é proque os Parlamentares já
Ou'tro assunto diz respeito ao an:. 58 da
se deslocaram para os seus Estados, e S. Ex'
Constituição, que, em seu § 49 , estaBelece.
está irredutível, dizendo que muita gente vai
"Art. 58: § 4': Durante o reéesso hapermanecer em' Brasília e, portanto, convovérá uma comissão representativa do
cará sessão para segunda-feira: Estou apelanCongresso Nacional, eleita por suas Cado aS. Ex'. para convocar a sessão para terçasas na última sessão ordinária do período
feira, para que possamos votar a LDO. Estalegislativo, com atribuições definidas no
mos, então, nessa expectativa, acompanhanregimento comum, cuja comp()sição re_do de 15 em 1,5 minutos o número de presen"
produzirá, quanto possível, a proporcioteso Iniciaremos às llh a votação da matéria
nalidade da representação partidária."
em pauta. Podemos dizer que, se Dtus quiPergunto à Mesa se essa providência está
ser, teremos quorum, poderemos resolver
sendo tomada.
ainda hoje todos os. nossos problemas, e o
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Congresso Nacional entrará em recessà. Es- Respondo à questão de ordem do nobre
tou torcendo para que isso aconteça.
Deputado Arnaldo Martins. V. Ex' tem razão, porque o art. 58, no seu § 49 ; é claro
O SR. SAULO QUEIROZ (PSDB - MS.
com relação ao assunto.
Sem revisão do orador.) - si:. Presidente,
Infelizmente, essa comissão representativa
como a Presidência focalizou assunto do Conainda
não foi criada.
gresso Nacional, aproveito a oportunidade
O Sr. Antônio Câmara - Sr. Presidente,
para abordar um problema extremamente
peço a palavra pela ordem.
importante com respeito à sessão do' Congresso Nacional hoje à tarde.
O S.H. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Estão pendentes de decisão por parte do
- Tem V. Ex' a palavra.
.congresso Nacional duas medidas provisóO SR. ANTÔNIO CÂMARA (PRN - RN.
rias, cujos prazos se extinguem nos primeiros
Sem revisão do orador.) - Sr. Presideqte,
dias de julho., Se elas não forem apreciadas
não creio que haverá quorum hoje para o
na sessão de hoje do Congresso Nacional,
Congresso Nacional deliber,ar sobre a LDO.
, com certeza serão reeditadas logo nos primeiPor isso, como anunciado a esta Casa, o Presiros dias de julho. Assim, por determinação
dente Nelson Carneiro está irredutível quanconstitucional, o Congresso Nacional terá de
to à convocação doCongresso Nacional para
ser convocado extraordinariamente. Por isso,
segunda-feira. Em virtude de o prazo para
é extremamente importante a interveniência
registro dos candidatos esgotar-se no dia 5
inclusive da Presidência da Câmara, no sentido de que essas medidas provisórias sejam de julho, dispomos somente da segunda-feira
para pro\'idenciar os documentos de registro.
incluídas na pauta para votação na sessão do
Solicito então a V..Ex· que apele ao Presi'Congresso, com prioridade sobre os vetos,
dente do Congresso Nacional, Senador Nel~
porque certamente não haverá quorum, nesson Carneiro, no sentido de que, ao invés
sa ocasião, para apreciação dos vetos. Se esc
de segunda-feira, convoque a reunião do
tes entrarem .como primeiro item da pauta,
Congresso para terça-feira.
com certeza essas duas medidas provisórias
não serão apreciadas e, conseqüentemente,
cairão por' decurso 'de prazo. E, núm ano
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
eleitoral como este, a convocação extraor- Concedo a palavra ao Sr, Wilsqn Campos.
dinária do Congresso Nacional certamente
O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE.
não corresponde à vontade de toda a Casa.
Por isso, minha questão de ordem é no
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sentido de que estaPresidência'lembre à MeSr" e Srs. Deputados; ontem assistimos neste
sa do Congresso Nacional a importância de
I'lenário a mais um espetáculo deprimente,
introduzir-se, como primeiro item da pauta
quando, depois de sete horas de espera, mar:
a ser então organizada, a votação dessas-mechas e contramarchas, a bancada dita do Godidas provisórias.
verno - porque não sei se existe Governo
- procurou, de todas as maneiras, obstruir
. Era o' que tinha a dizer, Sr. Presidente:
a votação, comandando,em seguida, uma reO Sr~ Arnaldo Martins - Sr. Presidente,
tirada do recinto.
.peço a palavra pela ordem.
De acordo com o painel eletrônico, faltaO SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olive'ira)
ram treze Deputados, mais de trinta se retira- '
- Tem V. Ex' a palavra.
ram e outros tantos, que se encontravam no
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recinto, não votaram. Portanto, Sr. PresidenCâmara dos Deputados que S. S' ~firmou não
O SR. UBIRATAN SPINELLI (PLP te, nós, integrantes da Mesa da Câmara, deser verdadeira. Propus a S. S' que nos enconMT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presitrássemos no gabinete do Sr. Romeu Tuma,
vemos encontrar mecanismos semelhantes
dente, 51'" e Srs. Deputados, nesta semana
Secretário da Receita Federal, a quem estou
. aos utilízados pelo Congresso NaCion.al no
o Governo Federal, através do Ministério da
sentido de contar como presentes aqueles que
pedindo audiência para apresentar a comproEconomia, Fazenda e Planejamento, abriu
vação de renda de S. S' e a minha listagem,
efetivamente estão no recinto, para efeito de
a política industrial e de comércio exterior
segundo a qual S. S' não fez declaração em
quorum, porque, do contrário, esse fato se
para o Brasil, com grande respaldo para os
1988. O problema não é meu, mas do Minisrepetirá até o final do ano. E precisamos volEstados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de
tério da Economia Fazenda e Planejamento.
Janeiro e outros mais desenvolvidos.
tar aos nossos Estados.
Ou eles são incompetentes ou existe um esRegistro aqui nossa decepção com aqueles
É inconcebível qU'e o Estado do Mato
quema de funcionários procurando prejudicompanheiros que assim procederam. Vi co_O Grosso não tenha consegiIido criar sua Zona
car figuras do Governo, e como não quero
legas se retirarem na hora da votação. Não
de Processamento de Exportação, com sede
estabelecer mais polêmicas, vou fazer uma
estou aqui para "dedurar" ninguém, mas tena cidade de Cáceres, para que o potencial
guerilha diária. A cada dia vou trazer a comdaquela região se desenvolva em todos os
nho a relação em mãos e, portanto, qualquer
provação do que disser a esta Casa. Não estou
companheiro pode requerê-la a fim de conssentidos. Portanto, não podemos criar nossas
esperando que a imprensa publique isso, pois'
tatar como se processou a votação ontem.
. indústrias e principalmente exportar pelo
ela sempre procurou desmoralizar a Câmara
Faço um apelo aos líderes dos partidos no
Oceano Pacífico, via Bolívia, através do Porsentido de convocarem seus liberados a fim
to de Arica, para o Japão e outros países' dos Deputados. Ah! Se fosse um Parlamende vencermos esse impasse, pelo menos com
tar!
asiáticos. Essa seria a forma de o Estado do
Hoje, rapidamente a título de aperitivo,
o intuito de homenagearmos o trabalhador
Mato Grosso se desenvolver. Não concordo
vou trazer o nome do Ministro, que é Depubrasileiro, que está a depender de uma polícom o que está acontecendo com o nosso
tado Federal, Alceni Angelo Guerra, cujo
tica salarial. Constatei ontem a preocupação
Estado: parte de suas riquezas são desviadas
CPF tem o n" 061099779-34. '5. Ex', meu amide V. Ex', Sr. Presidente, quando voltávamos
para a construção de estradas federais.
go, é Presidente de duas empresas, está comdo Palácio do Planalto. Pediu mais 5,10 minuEsse é o desabafo que fazemos, criticando
prado aqui. No cruzamento feito pelo Ministos, foi dada meia hora uma hora, duas horas.
veementemente a atitude do Governo Fedetério da Economia, Fazenda e'Planejamento.
Quando iniciamos a votaçãu, eram 23 horas.
ral, em razão da qual a região oeste de Mato
S. Ex' deve somente duas OTN, o que real. Portanto, apelo àqueles que estão na Casa,
Grosso, que tem grande pujança na agriculprincipalmente às lideranças, no sentido de
tura e na pecuária, hoje está sendo penalizada . mente nada significa. S. Ex' é Presidente de
duas empresas: a Pacheco e Guerra Ltda.,
convocarem seus liderados a comparecerem
eom essa política que apenas beneficia o litocujo CGC é 76763085001-21, que de 1985
ao plenário, pois a matéria em pauta é muito
ral do País.
a 1988 já tem inclusive a sua situação em
séria. E pagaremos um preço muito alto se
Temos saudade de Juscelino Kubitschek
suspenso no cadastro do Ministério da EcoeIa não for vo.tada.
de Oliveira. Oxalá Jânio Quadros tivesse saúnomia, Fazenda e Planejamento, porque não
de e força para ser Presidente da República!
apre?entou declaração referente àqueles
o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Vamos, brasileiros, caminhar para o Oeste
exercícios. A outra empresa, cujo nome é
- A Presidência reitera, mais uma vez, o e fazer desta região uma grande Califórnia.
sugestivo, Branco e Preto, Indústria de Rouapelo aos Parlamentares presentes nas difeSr. Presidente, vemos uma grande negatipas Ltda., fica na Avenida Paraná n" 404.
rentes dependências da Casa, no sentido de
vidade em tudo que aí está.
Essa empresa também foi expurgada do
comparecerem imediatamente ao plenário,
cadastro geral do Ministério, por omissão de
pois, às 11 horas, iniciaremos o processo de
declaração de 1984 a 1988.
votação.
O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT Evidentemente, não se trata de algo pesPeço também aos Srs. líderes que compa- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presisoal contra o Ministro Alceni Guerra. São
·reçam ao plenário, pois, .se ninguém pedir dente, Sr" e Srs. Deputados, inicialmente
documentos que trago. Quero dizer ao Sr.
verificação de votação, esta será simbólica, quero comunicar à Casa que o Deputado CarAntônio Kandir, aos homens do Governo e
mas requer a presença de todos.
.
los Alberto de Oliveira Caó se encontra doenda imprensa que coloco meu mandato. em
te e, infelizmente, não está presente na votajogo, se esses documentos que trago forem
o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ção da lei salarial.
frutos de falsificação.
Em segundo lugar. quero prestar uma ho. - Concedo a palavra ao Sr. José Fernandes
menagem, e acho que a Casa também deve
SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
o SR. JOSÉ. FERNANDES (PST - AM. fazê-lo, ao nosso ilustre funcionário.Clodoal- - ORespondendo
ao Deputado Brandão
se
aposenSem revisão do orador.) -.:. Sr. Presidente, do Abreu Silyeira, que hoje' está
Monteiro, a Presidência informa que infeliz'estamos aqui para votar a lei salarial. Esta timdo, depois de 30 anos de relevantes servimente não poderá abrir o painel, porque esta
ços prestados à Câmara dos Deputados. (Paié uma Casa legislativa. 'Quem for contra deve
é uma sessão extraordinária.
mas.)
Todos
nós
queremos
homenageá-lo,
vir e votar, e quem for a favor também deve
Tentaremos votar simbolicamente. Se alvir'e cumprir sua obrigação. Lamentavelmen- pois ele sempre se revelou um servidor comguém pedir verificação de quorum, então será
petente. (Palmas.) Em nome do meu partido,
te, não podemos continuar nesta situação.
aberto o painel e cai:la um registrará sua prequero desejar-lhe muitas felicidades em sua
É visível a falta de quorum, embora hoje
sença.
nova
atividade
profissional
de
advocacia.
não haja comissões e nada esteja funcionando
Requeiro a V. Ex', Sr. Presidente, que abra
O Sr. Euclides Scalco - Sr. Presidente,
nas dependências da Casa.
peço a palavra pela ordem.
Sou do Amazonas. Minha última oportu- o painel para anotar o nome dos Deputados
presentes. Vimos o que aconteceu ontem,
nidade para viajar para meu Estado e cumprir
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
os compromissos políticos será agora, às' quando vários Deputados aqui presentes se
-Tem a palavra o nobre Líder do PSDB,
retiraram
par!!
não
dar
quorum
na
votação
11h45min. Louvo a iniciativa de V. Ex' de
Euclides Scalco.
·começar a votação às 11 horas, pois, desta. da lei salàrial. A Nação precisa saber quem
O SR. EUCLIDES SCALCO (PSDB forma, se houver quorum, cancelarei minha está presente aqui. Todos somos candidatos
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presiviagem. Assim" faço um apelo a V. Ex' e a algum cargo. '
dente, quero apenas comunicar que o DepuSr. Presidente, ontem tive a oportunidade
também aos companheiros no sentido da defitado Paulo Silva, do Piauí, não esteve prenição, à,s 11 horas, a ver ou não quorum. de conhecer o Sr. Antônio Kandir, quando
jantava no restaurante Francisco - rapaz josente na sessão de ontem e não está aqui
Daí, decidiremos no voto. Quem for a favor
hoje, porque seu filho, que luta contra o cânvem, simpático e educado ~ que me interassim votará, assim como quem for contra.
pelou sobre denúncia trazida ao plenário {\a
cer há um ano, entrou em coma ontem. S.
, Só não podemos praticar o absenteísmo.
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Ex' teve de ausentar-se em função dessa circunstância dramática para sua família.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência, depois de sonversa com
o nobre Senador Nelson Carneiro, Presidente
d~ Congresso Nacional, decidiu que, se não
houver quorum, nesta sessão, faremos a votação da LDO na terça-feira, as 14h30min, e
não mais na segunda-feira, como queria S.
Ex'

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao Sr. Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, quero registrar alguns
fatos que podem ser do desconhecimento do
público.
,Este Governo está fazendo com que sua
máscara caia. Todos nós queremos votar uma
lei salarial que restitua o poder aquisitivo dos
trabalhadores brasileiros. O Governo já começa a sofrer um desgaste.
. Muitos Parlamentares, em seus Estados,
escrevem artigos nos jornais e vão às emissoras de televisão criticar veementemente o
Govenro para o público. Mas, nesta Casa,
quando deviam estar presentes e votar, seguem a orientação do PRN. Muitos Deputados paraenses condenam o Governo através de reportagens na imprensa, mas na hora
Ao voto, eIl) .vez de seguirem a'orientação
d,e.seu Líder, retiram-se do plenário, escondendo-se no cafezinho, fazendo exatamente
aqui)o qtie recomendou a Liderança do PRN,
ou seja, abster-se de votar para' que não haja
quorum. Foi isto que aconteceu ontem na
votação da lei' safaria!.
Proporcionalmente, a bancada do Estado
do 'Pará é a máis "collorida", pois em sua
maioria estava presente ontem e,no entanto,
apenas dois 'Deputados, Fermindo Velasco
eu, votamos. O 'restante fala mal do Govérho pelos jorriais, mas na hora 'do voto faz
q'ue o próprio Governo manda, porque o
que querem éa'nomeação dos dirigentes do
Incra, do Banco da Amazônia, e assim por
diante. Fazem negociatas pór trás, criticam
o,Governo na imprensa, mas não são homens
.suficientes para, neste plenário, votar os direitos .dos trabalhadores, pois são subservientes às determinações das Lideranças do go.vemo. e do PRN., O PMDB., é quem mais
faz isso nesta Casa. A maioria,dos seus membros não segue, a orientação, da Liderança
do PMDB, mps, sim, do PRN. O PFL e o
PDS nem se fala, porque já são PRN de verdade.
Era essa a manifestação q~e gostaria de
fazer, Sr. Presidente.

e
o

,A,SRA. CRISTINA TAVARES (PDTSem revisão da oradora.) ~ Sr. Presid,ente,Sr" e. Srs. Deputados, gostaria de registrar a brayura e altivez com que o nobre
Deputado Wilson Campos, representando a
Mesa da Câmara dos Dep'utados, fez advertência à Ministra da Economia, Fazenda e
Planejamento, Zélia Cardoso de Mello, para

I:I;.

que S. Ex' respeitasse esta Casa e respondesse
aos requerimentos de informação, não se escondendo atrás do sigilo bancário. Foi uma
brava resposta dada pelo ilustre Deputado
Wilson Campos a um parecer com duas representações: uma do Deputado Brandão Monteiro; outra, de minha autoria.
Sr. Presidente, peço a V. Ex' que considere
como lida a manifestação dos grupos feministas a respeito da precária situação em que
o Presidente Fernando Collor de Mello deixou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
Outro assunto, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.
O Governo do Presidente Collor, eleito
sob a bandeira neoliberal, acaba de promover
uma ação de natureza profundamente intervencionista, que foge completamente às promessas de campanha. Trata-se da portaria
do Ministro da Educação, Carlos Chiarelli,
que condiciona os reajustes das escolas particulares à concordância da maioria dos pais
de alunos, decidida em assembléia.
À primeira vista, a exigência governamental tem aparência democrática, porque a tese
da assembléia impressiona bem. Contudo,
por trás de tudo isso o que existe é um populismo cínico e um intervencionismo desenfreado. Não tem sentido o limitador imposto
por um Governo que prega a tese do Estado
mínimo - da qual discordo - e que em vez
dessa interferência deveria preocupar-se em
assegurar ensino público de qualidade, dando
aos setores de baixa renda condições de competir em pé de igualdade com alunos de escolas particulares.
As atenções do Governo e do seu Ministro
da Educação deveriam estar voltadas para
a recepção da rede piíolica,'queatingiu uma
situação de precatredade, de desprestígio e
de degradação sem precedentes e deixou de
cumprir seu papel indispensável na equalizacão de oportunidades sociais.
É sobre esse po~tÇJ que deve 'iIJcidir a ação
do Estado, e n,ão sobre uma área ,que tem
sua lógica própria e que por isso só deve ser
regulada pelos ~ecanismos de mercado e pelas cóndições específicas de sua c1ientel.a.
Por trás do populismo do Ministro Chiarelli
o que existe é um grave risco de sucateamento
do ensino particular, numa escalada e destrutiva que já redU:l;iu, antes, o ensino público
a mera ficção. A se Q1anter essa política, em
breve o Pais está mergulhad,o n,o mais completo obscurantismo, por absoluta falta de
escolas.
Sempre me posicionei nesta Casa contra
a concessão de verbas públicas ao ensino particular. E é em função desse mesmo princípio
que defendo agora,a não-ingerência do Governo nesse setor. Continuo. a insistir: no
campo da educação a principal função do Governo é fazer com que o ensino seja, na prática, o substrato da democracia, com a oferta
de educação gratuita e de bom nível para
todas as crianças. Só assim eliminará as desigualdades histór~cas que perpetuam os privilégios da-elite. E pela falta de boas escolas
públicas queo ensino superior público é usu-
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fruído majoritariamente pelos alunos de alta
renda, que desde a infância freqüentaram aS
escolas pagas. Exatamente na faixa de ensino
de custo mais alto - a universidade - os
alunos das escolas públicas, por terem recebido ensino de qualidade mais baixa, perdem
na competição com os mais ricos.
Expandir a rede pública de ensino e melhorar a sua qualidade é o dever principal do
Governo, e não vestir uma camisa-de-força
no ensino privado. Além de não cumprir o
seu papel, o Ministério da Educação exerce
um poder repressor que só traz resultados
negativos,. Há que se indagar do Governo
se, com o engessamento da escola particular,
não está se confundindo: além de não prestar
serviço ao público, está agora servindo contra
o público.
Era o que tinha a dizer.
(MANIFESTAÇÃO A QUE SE REFERE A ORADORA:)

"COLLOR DÁ O TIRO DE MISERICÓRDIA
NO CONSELHO NACIONAL
DOS DIREITOS DA MULHER
O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM - foi criado, em virtude do
compromisso do Presidente Tancredo Neves
com o movimento organizado de mulheres,
com a finalidade de cuidar das políticas públicas de interesse feminino e combater todas
as formas de discriminação à mulher.
Sua lei de criação dispõe sobre a formação
do quadro de Conselheiras, que deve obedecer a indicações do· movimento organizado
de mulheres, forma de garantir sua legitimidade.
O CNDM atuou de 1985 até julho de 1989
em estreita articulação com o movimento de
mulheres, desenvolveu campanhas nacionais
e, participando junto a Assembléia Nacional
Constituinte, garantiu as 'conquistas e reconhecimento de seus direitos na nova Constituição.
_ No final do governo Sarney, entretanto,
durante a gestão de Oscar Dias Correia como
Ministro da Justiça, o conselho foi duramente
atingido, tendo, pela primeira vez após a sua
criação, a nomeação de Conselheiras e Presidente indicadas por pessoas e grupos sem nenhum envolvimento com a questão da mulher. Tal fato foi amplamente, denunciado e
repudiado à ~poca.
Findo o governo Sarney, inicia a era Collor
que, desconhecendo as reivindicações das
mulheres, mantém um conselho ilegítimo e
atinge-o de morte ao retirar-lhe a autonomia
administrava e financeira, inviabilizando seu
funcionamento.
Em maio, o Fórum Nacional de Presidentes de Conselhos:6 Secretaria de Estado da
Condição Feminina e Direitos da Mulher, solicitou ao Ministro da Justiça, medidas que
viabilizassem o funcionamento do CNDM e
as nomeações de conselheiras mediante indicação do movimento organizado de mulheres, exigindo, assim, o cumprimento da legislação em vigor.

Junho de 1990

Sábado 30 8299

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Entretanto, em 26 do corrente o Presidente
Collor dissolveu o Conselho Deliberativo do
CNDM, nomeando três novas Conselheiras
e a Presidente. sem nenhuma história de luta
pela questão da mulher.
Assim, as mulheres mais uma vez perdem
a esperança de contar com um órgão governamental capaz de lutar pelos seus legítimos
direitos.
Vale lembrar que, durante a existência legítima do CNDM, a melhor videoteca sobre
a mulher existente na América Latina e um
acervo documental e de bases de dados foram
conquistados, produzidos e sistematizados
pelo Cedim - Centro de Estudos, Documentação e Informação sobre a Mulher (órgão
do CNDM), com recursos inclusive, de organismos internacionais obtidos do Convênio
CNDM/ONU/UNIFEM.
Este acervo, que hoje está literalmente
"jogado às traças" nas dependências do Ministério da Justiça, pertence de fato e de direito ao movimento organizado de mulheres,
devendo. a ele ser entregue para continuar
a ser utilizado democraticamente, por toda
a sociedade.
Diante do exposto, reivindicamos a nomeação de Conselheiras legítimas representantes do movimento de mulheres e reais condições de funcionamento do conselho ou a
transferência do acervo do CNDM a uma instituição capaz de conservá-lo, aperfeiçoá-lo
e viabilizar sua ampla utilização.
Informação é pod!,!r. Vamos-resgatar este poder para comparti-lo com todas as mulheres.
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
de Belém
Gempac - Grupo de Mulheres Prostitutas
da Área Central (Belém - PA).
Secretaria de Estado da Condição Feminina de Goiás
Grupos Identidade Mulher (Goiânia GO.)
Conselho Estadual da Condição Feminina
'
de São Paulo.
Cefemea - Centro feminista de Estudos
e Assessoramento (Brasília - DF)
Conselho Nacional de Mulheres do Brasil
(Rio de Janeiro)
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher
do Rio de Janeiro
Fórum Feminista do Rio de Janeiro
Comunicação Mulher (Rio de Janeiro)
Grupo Lilith Vídeo (São Paulo)
, 'Lilás Produções e Comunicações (São Paulo)
Fórum de Mulheres do Distrito Federal '
Movimento Popular de Mulhere's (Brasília
-DF)
Associação de Mulheres da Novacap (Bnisília - DF)
Associação das Empregadas Domésticas
(Brasília - DF)
Núcleo Feminino do Centro de Estudos
Afro-Brasileiro (Brasília- DF)'
Núcelo de Estudos e Pesquisas da Mulher
da UnB (Brasília - DF)
Conselho das Mulheres Rurais de Brazlândia (Brasília - DF)

Conselho das Mulheres Rurais de Sobradinho (Brasília - DF)
Grupo de Ação Feminina de Taguatinga
(Brasília - DF)
União de Mulheres de Ceilândia (Brasília
-DF)
Grupo Viva Maria (Brasília - DF)
Comitê Feminino do PSB (Brasília - DF)
PCB Mulher (Brasília - DF) Mulher
do PC do B (Brasília - DF) Grupo de
Mulheres da Ilha de São Luiz (Maranhão)
SOS Mulher (Rio de Janeiro)
Centro de Ddesa da Mulher (Belo Hori, '
zonte -MG)
Moprom - Movimento de Promoção da
Mulher (Belém - PA.)" ,
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência disse que iniciaria impreterivelmente às Uh a votação. (Palmas.) Já
se encontram nesta Casa mais de 200 Deputados.
Se pudéssemos concluir esta votação, seria
de grande proveito para esta Casa, pois comunicaríamos isto ao Nelson Carneiro, comunicaríamos isto ao Senador Nelson Carneiro, que já autorizou esta Presidência a
convocar a sessão para às I4h 30min., objetivando a votação da LDO. Poderíamos, assim, entrar no recesso parlamentar.
Portanto, solicito ao Plenário compreensão, porque vamos prorrogar o Pequeno Expediente por mais de 15 minutos, em respeito
,aos colegas que aindaêIesejam pronunciar-se
e chegaram nesta Casa muito cedo. Cada ora•
dor disporá de 2 -minutos. '
Concedo a palavra ao Nobre Deputado
Celso Dourado.
, O SR: C":LSO 'DOl]RAPO (PSDB - BA.
Sem revis~o do orador,.). -;- Sr. Presidente"
Sr's e Srs. Deputados, quer:o apeIJas destacar
a reportagem dq Jornal de Brasília, com o
seguinte títulq: ,"O sonho de, vida melhor acaba para os migrantes,de,Irecê".Trata-se de
pe~soas simples, d~ trabalh~dpresrurais que
abandon~ram a terra) vi,era,lI! para a cidade
grande e estão vivendo em precurias condições numa passaréla da Asa Norte. Alguns
trab'alhadores reclamam 'da situação que' enfrentam na Capital. As mães lamentam as
péssimas condições de' vida de seus filho~;
A jovem, ainda na ilusão'da beleza das luzes
da cidade grande, diz que o trabalho na roçá
é bem mais pesado. A menina Ozenir Bezerra
de Souza, ti'àjando 'vestidirihobranco e lim"
po, 'chinelo 'de dedo, unhás e lábios pintados
ao capricho, diz ser felizes, Um vigia lamenta
o emprego que, deixou e agora está aqui ao
abondono, esperando que alguém lhe dê uma
passagem de volta para o Estado da Bahia. '
Sr. Presidente, essa é realidade do nosso
País, atingindo especialmente o Nordeste
brasileiro. Aregião de lrecê, na Bahia, recebe irmãos nôrdestinos de to'dos os Estados.
Lá se acumulam problemas sociais serissímos, em grande parte porque essa região
atingiu, há ,lO anos, um grande desenvolvi'
mento, a tal ponto de o metro quadrado de
terra na cidade de Irecê ser mais caro dd
que na cid'ade de Sãlvadbr, e hoje não tem
o

a

o mesmo desenvolvimento e o mesmo cresci·,
mento. Aliás, encontra-se paralosada, por-que alguns investimentos absolutamente
cessários foram bloqueados. Cito como
exemplo a barragem de Mirorós, construída,
com o objetivo de garantir a irrigação de'
5.000 hectares de terra e também de levar
água à cidade. Hoje, Irecê não pode desenvolver-se por falta de água. Perdemos a indústria da mamona, de bebidas e'aigumas
pequenas indústrias. Apesar de 80% ou mais
do projeto terem sido realizados até hoje não
foi construída a Adutora do Feijão, que daria
condições para que a região crescesse e absorvesse todos os migrantes dos outros Estados
nordestinos, tornanado-se um grande pólo de
desenvolvimento.
Aqui fica o nosso protesto. O Governo realiza parte do projeto, mas o deixa a meio
caminho. Por causa de 20% que ficaram faltando, toda a região está prejudicada. Esperamos uma ação imediata do Governo para '
resolver esse problema, a fim de, que a Capital da República, Brasília, não se tome motivo para outras reportagens como esta.
Aliás, segundo informações do Deputado
Delfim Netto, a Adutora do Feijão já recebe~
dotações duas vezes no passado e nunca foi
feita qualquer obra.

ne-

O Sr. Plínio Arruda - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
'
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo' a palavra a V. Ex', pela ordem.
O SR., PLíNIO ARRUDA SAMPAIO (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente sabemos que aqui os prolegômenos ao
processo de votação são sempre demorados.
Como V. Ex' marcou o início da votação impreterivelm,ente para as llh e 15 min, e como
sei que V' Ex' é uma pessoa de palavra, seria
necessário que começássemos oprocesso, pa.Ia que, às Uh e 15 min, V. Ex' ligasse a
luzinha vermelha e iniciássemos a votação.
Pediria a V. Ex' que chamasse os Deputados'
que estão 'na Casa e começasse aquelas medidas preliminares, para que, às Uh e 15 min,
começássemQs o_processo de votaç,ão.
o

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência reitera a todos os Srs. Deputados presentes nas diferentes dependências
da Casa que compareçam ao plenário, porque
impreterivelmente às llh e' 15 min iniciaremos o processo de votação.
Concedo a palavra, por dois minu,tos, ao
nobre Deputado Eduardo Jorg~.
O SR. EDUARDO JORGI; (PT - SP. Sem,
revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs: Deputados, quero fazer uma denúncia e um protesto, com a maior veemência, em r.lação
à tramitação Ii6 Senado' dos quatro projetos
relativos à Seguridade Social: Plano de Bene~
fícios e Custeio, estrutura da saúde, e da assistência sociaL Já se havia conseguido ascin-'
qüenta assinaturas óe Senadores para a trami-,
tação das matérias em regime de urgência I
urgentíssima, o que iria permitir a votação
dos quatro 'projetos ainda nesta semana.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, é impor- para definir diretrizes para uma política de
tante saber isso, porque a cobrança em rela- desenvolvimento do Nordeste. S. Sa., o Sr.
ção aos cálculos de reajustes da aposenta- Secretário, assim como o Secretário do Dedoria e a maiores verbas para as áreas de senvolvimento Regional, permitiram-se desaúde e assistência social se dá no País inteiro, clarações agressivas, em que condenavam toe o Congresso Nacional é reponsabili~ado por das as políticas desenvolvimentistas dos Goessas medidas não estarem ainda plenamente vernos anteriores, denunciavam as distorem vigor.
ções, os desvios, na prática do desenvolviAs 50 assinaturas que permitiriam a vota- mento regional, na aplicação dos recursos púção, em regime de urgência urgentíssima, do blicos, e anunciaram novas linhas de ação,
Plano de Benefícios e de custeio e de outros· novos planos, novos projetos para o Nordesprojetos da Seguridade Social foram retiradas te. Passados 60 dias, permanece o silêncio
diretamente por ordeJIl do Palácio do Pla- do Governo. Nada foi realizado ou proposto.
nalto. Ontem, quinta-feira, desembarcaram Enquanto isso, a seca grassa nos sertões norno Senado Federal o ministro da Justiça, o destinos, na zona do semi-árido.
Ministro da Saúde, o Ministro disso e daquilo
Sr. Presidente, a fome não concede prazos.
e conseguiram retirar as assinaturas que per- O povo está desempregado, os trabalhadores
mitiriam que os Senadores decidissem, de rurais nas cidades, a economia agrícola desmantelada, diante do mais absoluto silêncio
uma vez por todas, a votação do projeto.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Governo da mais absoluta insensibilidade, da mais
Collor continua com a mesma obstrução do completa inércia do Governo Federal.
Urge, portanto, que o Governo honre a
Governo Sarney em relação à regulamentação dos direitos constitucionais. é necessário Slla palavra, que o programa prometido seja
que se diga isso. Quando nas zonas rurais apresentado à Nação, que para o ,Congresso
os aposentados do Funrural cobrarem dos Nacional sejam enviados os projetos que aqui
Deputados por que estão ganhando metade deveremos discutir e votar, de tal forma que
do salário mínimo, quando nas cidades do se· atenda à premência em que se encontra
interior verificarem que não chegam as ver- o Nordeste neste instante,m sob o flagelo de
bas para o sistema de saúde, diremos que uma longa, perniciosa e nefesta estiagem.
é reponsabilidade direta do Sr. Collor de MeO SR. SÃÜW QUEIROZ (PSDB - MS.
llo, que alega sempre a mesma coisa, ou seja,:
que as conquistas da Constituição vão que- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, na sessão do Congresbrar o Estado e a Previdência,
Quem reponsabilizar o Presidente da Re- so, já confirmada para as 14h30min, deverão
pública pela manobra de obstruir os quatro ser apreciadas as Medidas Provjsórias noS 189
projetos da Seguridade Social e, particular- e 191. Por iniciativa de alguns Deputados limente, denunciar o Senador Leite Chaves gados ao setor .rural, formam apresentadas
por enganar os aposentados' dizendo que co- emendas à Medida Provisória n" 189, visando
locaria em regime de urgência urgentíssimo à solução desse grave problema da agricultura
os projetos, retirando-o, porém, na última brasileira: a cobrança, nos empréstimos agríhora, traindo, assim, os aposentados do Bra- colas, de correção monetária muito acima da
correção de preços mínimos.
sil.
São duas as situações: a primeira, refere-se
o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira.) aos financiamentos com recursos da cader- A Presidência informa aoP.lenário que neta de poupança rurlll" e as emeIldas foram
já há quorum na Casa. Por este, motivo, apresentadas à Medida Provisória n" 191, da
o Presidente do Congresso, Senador Nelson qual é Relator o .Deputado Manoel Mor~ira,
Carneiro, está convocando uma sessão do que, atento aos problemas da agricultura bra,sileira, atendeu àpretenção de segmento, que
Congresso Nacional para'às 14h e 30min.
.
Concedo a palavra ao nobre Deputado An- pretende a defesa da agricultu.ra,
Fazemos daqui um apelo para que todas
tônio Mariz.
as ):jderanças dêem cobertura ao projeto de
O SR. ANTÔNIO MARIZ (PMDB - PB.
conversão, de tal ordem que se solucione pro'Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, blema extremamente importante para a agri'Sras. e Srs. Deputados, o Governo da Repú- cultura.
'
blica revela-se autêntica calainidade. De um
Na Medida Provisória n" 189, a emenda
lado, implanta o arrocho salarial; de outro,
pratica políticaorecessiva, determina a demis- é no sentido de que não se cobre a correção
monetária com base no IPC dos financiamensão expedita de milhões de trabalhadores;
dispensa indiscriminadamente servidores pú- tos feitos com aplicação dos depósitos comblicos, num total que j<j atinge ~50 mil, e pulsórios, porque representa flagrante transanuncia o número de 360 mil como meta de- ferência de renda do setor rural para os bancos. Esse dinheiro aplicado na agricultura ori:sumana do desemprego no serviço público.
Finalmente, nega assistência ao Nordeste gina-se de depósitos à vista, não têm qualquer
custo para os banqueiros, e não é justo, senum período de seca.
quer admissível, que desde o dia I" de abril
É justamente a este último ponto, Sr. Presiaté hoje esses débitos tenham sido corrigidos
dente, que quero ater-me neste momento.
Há 60 dias, o Presidente da República anun- em mais de 220%.
Apelo, portanto, desta tribuna para a senciou a constituição de uma comissão, segundo
sibilidade do Deputado Luiz Roberto Pontes,
ele, de alto nível, presidida pelo Sr. José GolRelatOt' dessa medida provisória, no sentido
denberg, Secretário de Ciência e Tecnologia,
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de que não deixe de acolher a emenda, que
representa, indiscutivelmente, a correção de
uma grave injustiça que penaliza a agricultura
brasileira. Apelo, outrossim, aos Líderes para que, na hipótese de o Deputado Luiz Roberto Pontes acatar a emenda, haja consenso
das Lideranças, no sentido de aprovar o projeto de conversão.
O SR. PAULO DELGADO (PT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, está cada vez mais nítida a estratégia do Governo em relação à votação da política salarial e da Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Com essa obstrução, o governo procura atingir dois objetivos: impedir que
os trabalhadores brasileiros tenham uma política salarial que possa protegê-los da inflação,
da recessão e da crise econômica que se agrava progressivamente e impedir que o Congresso Nacional funcione com autonomia e
independência. Com isso, continua 'sua campanha de ataque à autonomia do Poder Legislativo.
Enquanto nós, da Oposição, estamos no
Congresso Nacional, o Governo, com seus
Parlamentares, estão ,fora dele, atacando a
ação parlamentar e fazendo campanha para
compor m'aioria no Parlamento no dia 3 de
outubro. Essa estratégia de combinar a não
votação da Lei Salarial com a impossibilidade
da votação da Lei de Diretrizes Orçainentárias leva-nos a alertar a oponião pública
e o Presidente da presente sessão sobre a
necessidade de iniciarmos imediatamente a
votação da política salarial, para que fique
configurado o quadro, que já se repetiu esta
semana por duas ou três vezes, de que o Governo não quer a política salarial, não quer
o Congresso Nacional funcionando com autonomia e indepedência.
Há um limite regimental para obstrução.
Mais do que isso, há um limite político e
social para a obstrução. Esta não pode significar o impedimento de que haja uma política
<!~~r~e~ !,oci~l?ar~o__ l'aís.
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
OSR. JOSE MARANHÃO(PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, recebi telegrama do Prefeito da cidade de Pedras de Fogo, localizada
na região da caatinga litorânea do Estado
da Paraíba, dando-me ciência de que o crédito agrícola aberto para aquele Município
estaria suspenso por determinação do Banco
Central do Brasil.
Sr. Presidente, desconheço inteiramente
esta medida nociva aos interesses da agricultura da Paraíba, sobretudo, daquela região
que não eStá sujeito à seca, porque situada
na caatinga litorânea que constitui no Nordeste um microclima privilegiado, onde a precipitação se realiza com regularidade mesmo
nos períodos de seca.
Tenho conhecimento de que ali não houve,
nem está havendo seca alguma. De modo
que se a medida é específica para o semi-árido
do Nordeste já é, em si, draconiana. ,Se é
genérica, abrangente a toda a região nordestina, inclusive onde há precipitação regular,
-como está acontecendo este ano, podemos

Junho de M990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

considerá-Ia xerdadeiro absurdo. Por isso,
tem toda razão o prefeito em protestar contra
ela.
SI. Presidente, neste momento, dirijo apeIo às autoridades financeiras do País, principalmente ao Presidente do Banco do Central
do Brasil, no sentido de que reveja a medida
tomada, inteiramente absurda e descabida.
Por outro lado, SI. Preside~te, quero fazer
minhas as palavras do Depu'tado Antônio
Mariz, para não me alongar mais, quando
registrou, em oportuníssimo pronunciamento, a situação do semi-árido nordestino, especialmente no Estado da Paraíba. O Presidente da República, apesar Ele ser nordestino,
está-se revelando absolutamente insensível
ao drama daqueles que vivem e produzem
na região do Semi-Árido. Ali a irregularidade
climátic'a sacrificou inteiramente a produção
e gerou uma situação de fome, de miséria,
de sede, indusive~ Já seria tempo de o Presidente da República ter aberto alguma frente
de trabalho para minorar o sofrimento da
população do Nordeste.
• Ainda ontem, na Comissão Mista de Orçamento, aprovamos a abertura de crédito suplementar para recuperar as estradas das Estados nordestinos, através da "Operação Tapa•.buracos". Muito mais oportuno e humano
seria o Presidení$ da República liberar recursos para a abertura de frontes de emergência,
a fim- de se realizar obras produtivas, como
pequenas açudatens, a exemplo do que se
tem feito em outras oportunidades. Assim,
o Governo mataria dois coelhos de uma só
cajadada.
.OSR.PAULOMACARINI(PMDB-SC.
Pronuncia o.seguinte discurso.) - SI. Presidente, !;lara uma populaç~o de 4,5, milhões
ele habita,ntes, Santa Catarina cqnta com menos de 40 mil· acadêmicos matriculados na
Universidade Federal, na Udesc, Na Unisul,
na Univali e nas demais fundações !Jniversitárias. Isto significa que menos de 1% dá
população catarinense está freqüentando as
escolas de ensino superior, o qúe está abaixo'
da média nacional e muito aquém 4a realidade internacional. Países como os Estados
Unidos e a União Soviética mantêm uma faixa de peJ.o menos 5% dé sua população nas
universidades, o que contribui para o grande
desenvolvimento científico e tecnológico dessas duas superootências.
ÕBrasil, de modo geral, e Santa Catarina
de modo particular,. devem perseguir estes
percentuais, o que significaria que deveríamos 11m br~ve espaço de tempo oferecer à
mocidade catarinense de 200 a 250 Illil vagas
nos cursos superiores, fato que asseguraria
novo aiento ao desenvolvimento econômico
e social e à melhoria de qualidade de vida
da população barriga-verde.
Então, as 1E fundações estrategicamente
instaladas em Santa Catarina deveriam desenvolver esforços para implantar uma única
e grande unij'ersidade, ou optar pelas universidades regionais.
Mas o esforço poderia ser enclereçado à
ctiação de faculdades técnicás. além das e~co-
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Cabe'ainda jlma explanação acerca da orilas sociais, jurídicas e econômicas já existengem do nome da Universidade, que ressalta
tes.
sua integração ao meio, sendo dele um refleComo parlamentar, parto do princípio de
xo e um agente transformador, e envolve váque a sociedade catarinense precisa abrir o
debate e considerar todo o Estado de Santa rios aspectos. O primeiro diz respeito à geoCatarina como uma única sociedade, sem pe- grafia, uma vez que os municípios integrantes
situam-se na antiga região do Contestado,
nalizar ou premiar essa ou aquela região. Por
, isto, proponho-me a divulgar todos os movi- mais especificamente no Alto Vale do Rio
mentos que se formam e se organizam para do Peixe e parte do Planalto Norte e Central,
debater a melhoria e a expansão. do ensino local onde se envolveram em conflitos armados, entre 1912 e 1916, forças sertanejas lode 39 grau em Santa Catarina e no Brasil.
cais contra tropas do Governo Federal.
Com este propósito e objetivo, registro o
A História registra o movimento do Conmovimento do projeto da "Universidade do
Contestado", integrada pela Fundação Edu- testàllo na qualidade de conflito social, com
amplas repercussões na região, de magnitude
cacional do Alto Vale do Rio do Peixe, de
semelhante a Canudos, à Revolução FarrouCaçador, Fundação das Escolas do Planalto
Norte Catarinense, de Canoínhas, Fundação J:lilha ou à Revolu..c<.ão Federalista.
Antroporclgicament~ o êõiiffito-revelou a
Educacional do Alto Uruguai Catarinense,
existência de uma população sertaneja típica
de Concórdia, Fundação Educacional do
Norte Catarinense, de Mafra, e Fundação do interior catarinense - a do caboclo Educacional do Planalto Catarinense, de Cu- que ainda hoje representa significativa preritibanos, ora tramitando junto ao Conselho sença na região, com usos e costumes tradicionais e característicos, disseminados e abFederal de Educação.
A região abrangida constituicse numa das sorvidos por outros estamentos populacio.
mais promissoras de Santa Catarina, fato que nais.
Após os combates, desenvolveram-se sumodelou a concepção da Universidade em cessivos programas de colonização, que trouatendimento às exigências de seus 800.000 xeram um dado sociológico importante, trahabitarttes. O centro-oeste catarinense englo- duzido na chegada de milhares de colonos
ba as cidades de Caçador, pólo industrial; italianos, alemães, poloneses e de outras na'Mafra, Canoínhas e Porto 'União, maiores
cionalidades, para miscigenarem-se aos caboproduton:s sul-americanos de erva-mate;
clos,
.
Fraiburgo, capital da maçã; Curitibanos e
Na política, a região do Contestado teve·
Campos Novos, grandes produtores agríco- atribulações primeiramente entre o Brasil e
las; e Concórdia, maior centro brasileiro de
a República Argentina, na denominada
produção de aves e suínos, além de vários
"Questão das Missões", e depois entre Santa
outros municípios que compõem a região
Catarina e Paraná, na "Questão dos Limigeo-econômica.
tes". Assinale-se que em ambas as ocasiões
Os municípios citados têm uma performan- ficou assegurada a Santa Catarina a posse
ce altamente dinâmica e empreendedora, em do território em_conflltº'-.
_
pleno ctescip1ento populacional e econômi- - A dinâmica do relacionamento entre a Unico, imprimindo sua marca na nova face de versidade do Contestado com a sociedade imSanta" Catarina, eis que a maioria deles nas- pele sua colocação como instituição voltada
ceu à sombra da estrada de ferro São Paulo- para o futuro, comprometida com a realidade
Rio Grande do Sul, por volta de 1910.
social em andamento e, via de conseqüência,
Dessa forma, a universidade espelhará a geradora de novas situações dentro e fora
identidade regional, contribuindo com sua dela. Assim, concebida, adquire a UniverSIatuação no processo de crescimento harmô- dade agilidade para contribuir em mudanças
nico do centro-oeste catarinense, através de e transformações, manter liames com a comuuma filosofia e dê' uma política de ensino que nidade e afastar o risco de tornar-se um fim
parta dessa realidade. Seu compromisso , em si mesma.
Re-ssalte-se o modeIo de gerenciamento
maior far-se-á com a comunidade, do premulti-campi, onde cada localidade assume o
sente e do futuro, para que seus habitantes
realizem-se profissionalinen!e e adquiram
comando de seu campus, mantendo-o e viâbiplena cidadania.
lizando seu projeto, C'f>m ampla participação
Procurando uma tecnologia própria, a ins- comunitária nas decisões e na condução das
políticas de.ação.Haverá,dessa maneira, veítituição voltada ao bem comum, responderá
às exigências e caracterí~ticas da região, ao culos e compromissos ininterruptos com a
oferecer uma dimensão científica aos em-, realidade social em que o binômio universidade-sociedade estará sujeito a processo de múpreendimentos, por meio do planejamento,
.
organização, execução e avaliação das suas .tua interjlção.
atividades.
Finalmente, quero concitara Universidade
Federal, a Udesc, a Univali, a Unisul e as
Atravé~ de uma visão crítica da realidade,
a Universidade do Contestado pretende geran Functaçe'ies para um trabalho conjunto, onde,
Uma nova cultura, dentro do contexto regio- prevaleça o bom senso e a realidade, para
que a mocidade catarinense possa ter, em
nal, e propiciar condições para que os valores
breve espaço de tempo, a oportunidade de
e práticas sejam vivenciados na forma pecugalgar os degraus das universidades e que
liar da comunidade. Em suma, a Universidade do Contestado pretende influenciar po- Santa Catarifia possa oferecer vagas que correspondam a 5% de sua população.
sitivamente na realização humano-cienHfica
de seu meio. .
Era o que tinha a dizer.
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A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) .:..- SI. Presidente, SI'" e Srs. Deputados, o ritmo acelerado que tomam os trabalhos do Congresso
Nacional quando se aproximam os períodos
de recesso parlamentar, com a ultimação da
discussão e votação de prpjetos importantes
para o País, faz com que, por vezes, deixemos
de registrar, e até mesmo de celebrar, de
forma condigna acontecimentos da maior significação política e social.
. Contudo, num contexto em que à atividade
parlamentar é freqüentemente criticada e colocada em questão, é fundamental que registremos, até maneira de prestarmos contas de
nossos trabalhos àqueles que nos elegeram,
os fatos de maior relevo em termos de elaboração legislativa.
A esse propósito, não poderíamos deixar
de retornar a esta tribuna para destacar e
festejar a aprovação pela Câmara dos Deputados do Projeto' de Lei n9 5.172, de 1990
que dispõe sobre o Estatuto da Criança ~
do Adolescente, proposição que tivemos a
honra de relatar no âmbito da Comissão Especial que examinou a matéria.
Tratou-se, SI. Presidente, Srs. Deputados,
esse projeto, de marcante exemplo de legislação elaborada a partir de um amplo, intenso
e longo debate com a comunidade, a ponto
de contar o texto com o apoio de cerca de
140 entidades ligadas à criança e ao adolescente espalhadas por todo o território nacional.
Participaram de sua feitura não apenas juízes, juristas e membros do Ministério Público, mas também movimentos e entidades que
vêm desenvolvendo importante trabalho em
prol dos direitos da criança e do adolescente
desde os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte.
Em verdade, uma legislação desse teor e
dessa magnitude, abordando matéria definida em nossa Constituição como prioridade
absoluta, não poderia esperar êxito se não
nascesse da própria sociedade.
O Brasil não pode continuar assistindo impassível ao genocídio de suas crianças e adolescentes, vitimados quer pela violência dos
abusos, maus-tratos, torturas e explorações
de toda natureza, quer pela violência ignominiosa da miséria, da fome, da deseducação
e do abandono.
O texto aprovado ontem pela Câmara dos
Deputados representa uma verdadeira revolução doutrinária e legal no que concerne ao
tratamento dos direitos da criança e do adolescente, e temos certeza de que em breve
a sociedade brasileira sentirá mudanças palpáveis e efetivas a esse respeito, à medida
que forem sendo implementadas as diretrizes
traçadas e instrumentalizados os órgãos e entidades dentro da nova sistemática.
Divergindo frontalmente do ,antigo Código
de Menores, que encarava a questão da criança e do adolescente apenas sob o prisma policialesco do chamado "menor em situação irregular", a base doutrinária do novo Estatuto
é o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos e merecedores

de integral proteção em função de sua condi"
ção peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Estabelece, assim, a nova lei, um conjunto
integrado de políticas e medidas que visam
a disciplinar a proteção à criança e ao adolescente em todos os níveis aspectos, dirigindo-se à totalidade de nossa população entre
zero e 18 anos de idade.
Essa perspectiva significa que, pela primeira vez em nossa história, a afirmação de que
as crianças e adolescentes são o futuro do
País deixará de ser mera figura de retórica
para se constituir numa orientação política,
social e comunitária concretamente assumida
e implementada,
Ássim, o projetQdefine uma série de medidas, governamentais e não-governamentais,
a nível da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, que asseguram o atendimento
às necessidades da criança e do adolescente
através de quatro grandes linhas de tratamento: a adoção de políticas sociais básicas, como
educação, saúde e outras que são direitos de
todos e dever do Estado; o implemento de
políticas e programas de assistência social,
em caráter supletivo, para aqueles que deles
necessitem; a prestação de serviços especiais
de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos,
abuso, crueldade e opressão; e a garantia de
proteção jurídico-social por entidades da sociedade civil.
Outro aspecto fundamental é a regulamentação dos princípios básicos da municipaliz?ção do atendimento e da participação da
cidadania previstos na Constituição Federal.
Talvez seja esse o ponto marcante dessa
proposta que está se tornando em lei.
A sociedade brasileira padece de um histórico complexo de dependência em relação ao
Estado, dele. esperando tudo passivamente,
como se fosse uma entidade 1J1ística, cuios
favores devessem ser granjeados com oferendas e o~açqes,-

e

Parece que, finalmente, em torno da questão da criança e do adolescente, talvez por
ser esse um problema de cunho quase famiIiar, as comunidades começam a ganhar consciência de que elas têm de desempenhar o
papel ativo preponderante no tratamento dos
problemas sociais.
Sintonizado com essa tendência e apostan'do no crescente nível de participação da sociedade brasileira, o projeto de estatuto aprovado assenta-se, em seu aspecto institucional,
nos Conselhos T!ltelares, órgãos permanentes e autônomos, a serem compostos poi pessoas eleitas pela comunidade, que terão o
dever de zelar pela.observância dos direitos
das crianças e dos adolescentes.
. Esses Conselhos nascerão legitimados pelo
vo!<? p~eular e terão autop.omia e independência para não apenas fiscalizarem as entidades e autoridades envolvidas' no atendimento à cria1fça e ao adolescente, livres de
ingerências políticas e administrativas de
qualquer espécie, mas também para adotarem medidas concretas de proteção àqueles
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que se virem privados, de qualquer forma,
de seus direitos.
Além desses, estão previstos os Conselhos
dos Direitos da Criança e do Adolescente,
órgãos deliberativos e controladores das
ações em todos os níveis, que contarão com
participação popular paritária.
Encontram-se, portanto, agasalhados os
princípios de descentralização administrativa
e participação comunitária de forma avançada e compatível com a democracia participativa que se pretende implantar no País.
Cumpre destacar, ainda, o caráter socializante e educacional que o estatuto atribui
às entidades de atendimento, em seus vários
regimes de trabalho, definindo detalhadamente suas atribuições e responsabilidades,
definindo penas para o não cumprimento da
lei e submetendo-se às diretrizes e ao controle
dos Conselhos Tutelares e dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes.
Inova, também, o projeto no que se refere
à atuação do Poder Judiciário, eximindo-o
de atividades alheias à sua função judicante,
tais como o atendimento às crianças e aos
adolescentes em situação de desamparo e carência. Ficam, nos termos da proposta, os
órgãos da justiça, livres para prestar os serviços que a sociedade deles espera de forma
mais rápida e eficiente atuando nos casos em
que lhes compete.
O Ministério Público, coerentemente com
suas novas atribuições constitucionais de defesa dos interesses maiores da sociedade, passa a ter atuação mais ampla', participando
de todas as instâncias decisórias, judiciais ou
administrativas, e em todos os feitos que el1volvam direitos da criança e do adolescente.
Finalmente, em termos de enunciaç.iio dos
direitos da criança e do adolescente, devemos
dizer que o projeto incorpora o que há de
mais moderno e avançaçlo no mundo nessa
matéria, estabelecendo garantias e medidas
preventivas de modo a possibilitar o normal,
profícuo e feliz desenvolvimento de nossos
jovens.
.
.
Sr. Presidente, nobres colegas, passado o
momento de emoção maior da aprovação do
projeto, feito esse balanço inicial dos avanços
obtidos, o sentimentooque nos fica é de uma
profunda alegria por termos tido essa oportunidade singular, na carreira parlamentar, de
participar, ainda que modestamente, de tão
nobre e edificante cruzada.
Queremos expressar aqui nossa admiração
e reconhecimento aos companheiros que conosco estiveram nos trabalhos da comissão,
com quem muito aprendemos, assim como
a todos aqueles que, do Brasil inteiro, fizeram
chegar até nós sua contribuição e seu apoio.
Ttansformado esse projeto em lei, pode
ficar o Congresso Nacional convicto de que
atuou em s~ntonia com o mais límpido e verdadeiro interesse social, legando ao Brasil,
estamos certos, um documento normativo capaz de promover, se for de fato encampado
pela sociedade, uma verdadeira revolução no
atual quadro de crise em que vivemos.
Se nós conseguirmos, escudados nesse'novo estatuto e mobilizados a partir das bases
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cia produto ao crédito rural, a liberação de
recursos em montantes e épocas apropriadas.
Com relação ao pagamento e aos índices
de reajuste dos financiamentos, vale dizer
que os produtores vivem situações angustiantes e extremamente críticas durante os planos
de estabilização, quando se tem acentuado'
·ainda mais a defasagem entre os custos da
produção e os preços dos produtos agrícolas.
Nesses momentos, como alternativa de foro SR. LÉZIO SATHLER (PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presitalecimento do trabalho e da produção, impõe-se a manutenção de uma política justa '.
dente, Srs. Deputados, urge que se intensifique a ação do Congresso no tocante ao esta- de garantia de preços mínimos. De outra forma, torna-se impossível viabilizar e implebelecimento de uma política agrícola eficaz
e permanente.
mentar a atividade do produtor rural, bem
O setor agrícola passou, durante os últimos
como assegurar a comercialização, o abasteanos, por profundas transformações, afetado
cimento do mercado interno e a expressiva
também pelo crescente processo de industriapresença dos produtos agrícolas no conjunto
lização do País. Foram introduzidas novas
das exportações brasileiras.
técnicas de produção, novas culturas alcanEspecialmente, Cabe ao Governo preservar
çaram colheitas surpreendentes, a exemplo .. os interesses e suprir as necessidades dos trada soja, que ocupa, hoje, lugar destacado
balhadores e pequenos produtores rurais do
nas exportações brasileiras.
País. Deve redobrar esforços e destinar recurPor outro lado, as políticas agrícolas implesos em volume suficiente para equilibrar a
mentadas pelo Estado sofreram também os
produção e o abastecimento, com maior ênfaseus percalços e descaminhos, sem solucionar
se ainda quanto a alimentos básicos, como
os mais graves problemas que afligem os proarroz, feijão, milho, trigo etc., e também indutores, em especial os pequenos e médios,
centivar o sistema de extensão rural.
sem conter a incidência avassaladora dos alSempre fiel a essa linha de pensamento,
tos e baixos da conjuntura econômica e, pelo
já me pronunciei, desta tribuna, em defesa
contrário, agravando alguns males crônicos
do BNCC e das cooperativas de crédito, conda vida nacional.
siderando a importância da adOÇão de mediApesar dos recordes de produção, grande
das tendentes a disciplinar, consolidar e departe da população passa fome. Não obstante
mocratizar o acesso do agricultor aos mecaa mecanização do campo, os subsídios e innismos de financiamento de custeio e investicentivos, uma quantidade enorme de recurmento, de maneira a corroborar as demais
sos públicos fQi consumida, contribuindo pa~
jniciativa~de .estímulo efetivo à atividade
ra acelerar o processo de concentração de
agrícola e à melhoria de seus índices de prorenda e aumentar os desníveis sociais, sem,
dutividade ..
afinal, alterar substancialmente a realidade
Trata-se, sem dúvida, de·uma,série pondeno campo, caracterizada ainda pelas grandes
rável de providências salutares, que, embora
propriedades improdutivas, pela agricultura
já preconizadas com freqüência neste plenáde subsistência, itinerante e extensiva, pela
rio, merecem reforço e, novamente, recla·
miséria da maioria, pelos conflitos, pelo êxomam nossa atenção, não só pela superação
do rural, sempre com sérias repercussões ex~
das sérias injunções da crise financeira, más
tensivas aos centros urbanos.
até mesmo pela necessidade de sua concorPreocupado com as questões que afetam
,rência para O equacionamento do dilema rediretamente a agricultura brasileira, tenho
presentado pela íntima relação 'entre as quespontuado a minha ação nesta Casa com a
.tões agríco,la e agrária, fundamentais para ÇJ
luta pelo estabelecimento. de uma política
desenvolvimento do País.
agrícola estável, com vistas a melhores condiNessa tarefa. não me eximo, pois, de solicições de financiamento para os produtores rutar, mais uma vez, o apoio dos mémbros desta
rais, sobretudo tomando em consideração a
Ca.sa - sobretudo, quando se procede ao
especificidade e as reais possibilidades do seexame da nova Lei Agrícola ,- e encarec~r
tor.
a~ençadecisiva do Legislativo na campoAlém das causas naturais inesperadas e adsição~e uma sólida base para a agricultura,
versas que prejudicam a atividade agrícola
'contribuindo, desse modo, para a solução de
no Brasil, como a seca, as enchentes, a estiaantigos e graves problemas naciol).ais e para
gem, o frio, as pragas, cumpre ressaltar o
a satisfação dos mais legítimos~nseios do hodesestímulo enfrentado pelos agricultores
mem do campo.
diante da excessiva pressão exercida por força
O SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB ..:..
das circunstâncias econômicas, às quais se
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
une a falta de uma política setorial capaz de
Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, as univel;garantir um mínimo de segurança ao produsidades brasileiras representam, atualmente.
tor.
o maior patrimônio cultural, intelectual:e
Reivindica-se, por exemplo, o estabelecicientífico do País, e estabelecimentos como
mento de política de preços mínimos pluriaas Pontifícias Universidades Católicas do RIO
nuais, o estímulo ao cooperativismo de créde Janeiro e São Paulo, a USP, a Unicamp
dito rural para o fin~nciamento da pequena
e a Universidade de Brasília, pelo altíssi~o
eropriedade, a regulamentação da equivalêncomunitárias, proteger, educar, profissionalizar e, acima de tudo, expressar nosso amor
e carinho por nossas crianças e adolescelJtes,
independentemente de sua origem ou .nível
social, teremos, com cert~za, lançado os"fundamentos de uma sociedade inteiramente diferente dessa em que hoje vivemos, que mata, explora e avilta o fruto de seu ventre.
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nível do seu magistério, como pelas brilhantes pesquisas científicas que realizam, granjeando-lhes nomeada internacional, honrariam qualquer país civilizado do mundo.
Acontece que aqui a mídia está pretendendo demonstrar que "santo de casa não
faz milagre" e a cada dia atinge. mais acerbamente, o nosso patrimônio cultural e científico, agredindo, com a maior virulência, as
universidades federais, cujas eventuais deficiências decorrem da insuficiência de verbas
destinadas ao ensino público superior, que,
para sua plenitude, precisaria obter pelo menos 80% das verbas do Ministério da Educação. Todas as verbas federais, estaduais e
municipais destinadas à educação no Brasil
representam, apenas, 3,6% do Produto Interno Bruto. quando são inúmeros os países subdesenvolvidos que gastam, com instrução, de
9 a 10% do PIB.
Agora. na tentativa de justificar um corte
de 30% nos recursos destinados ao ensino
superior federal, aquele Ministério usa dados
irreais e alguns reais totalmente distorcidos.
escondendo que o número de professores,
atualmente, é o mesmo de 1980, enquanto
o número de alunos aumentou 15% no mesmo períod.p', 'O: que nega a propalada "ociosidade" do,corpo docente.
Também é falsa a afirmação de que naUSP
a relação funcionário/aluno é de 1 para 7.
revelando-se: na verdade. bem menor do 9ue
nas universidades federais. Registre~seque
cada docente, na área experimental. precisa
de 2 técnicos e que os hospitais universitários
demandam maior número de funcionários
que os particúlares, obrigados a apresentar
melhor padrão de atendimento.
'
É precisá desmistifiear a campanha da mídia contra a Universidade brasileira.
Era o que tínhamos a'dizer, Sr. Presidente,
Sr"' e Srs. Deputados.
O SR. LEONEL JÚLIO (PPB"':"" SP. Pronuncia o 'séguinte diScurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejo cumprimentara
Sr. Presidente da República, Dr. Fernando
Collor, pela magn~fica colaboração para que
projeto de lei de minha autoria fosse integrado no bojo de propositura que define os
crimes hedion<;los. Também agradeço muitíssimo ao Presidente Paes de Ândrade é ao
brilhante 1" Vice-Presidente' desta Casa,Deputado Il1ocêncio Oliveira, pelo apoio 'que
emprestara!TI ao projeto 'destin'ado a combater criminàlidade, principalmente' os crirries
perversos.
'
Devo lembrar ainda o'nome'do Sr. Ministro da Justiça, que num gesto elegante trouxe
a proposta a esta Casa, demonstrando que
continua ligado às suas raízes.
Permanecerei lutando para que a nova'léi
.,
seja efetiv~Il!ente aplicada.

o SR. STÉLIO DIAS (PFL'- ES. Pronuncia o seguint~:discurso,) -'-S'[. Presidenté,
Sr" e Srs. Deputados, o Biasil novo precisa
de um novo Serviço Público,'um novo servidor público. Maior produtividade, maisrespeito pelos cidadãos, e também, quando cor-
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rigidos os desperdícios, funcionários públicos
mais bem pagos. Pagos de acordo com 'sua
qualificação e esforço, dispondo de meios tecnológicos mais modernos, para a prestação
dos serviços, Hoje, a informática estatal, por
exemplo, está voltada para servir a própria
burocracia, para a atividade meio.
Um exemplo ocorre no Ministério do Trabalho e da Previdência Social, onde a Dataprev, uma grande empresa de processamento
de dados, uma grande empresa estatal de informática, faz grandes esforços em tarefas
como, por exemplo, as folhas de pagamento
dos funcionários, enquanto os postos de benefícios não dispõem de um simples microcomputador para o atendime.nto aos aposentados, ou no guichê do Ministério do Trabalho. E isto toina o guichê tão desconfortável
paia o aposentado quanto para o funcionário
que o atende.
Quanto à racionalização dos procedimentos administrativos, o Decreto n" 99.235, por
exemplo, detenhina que cada Ministério, cada entidade, mantenha uma só unidade para
análise de certas atividades que geram controvérsias. Isto porque, em órgãos públicos,
no Brasil, é muito comum termos dezenas
de departamentos analisando e decidindo, de
forma vária e, muitas vezes, contraditória,
sobre questões controversas da mesma natureza.
Este decreto, realizando a revolução do
óbvio, da simplicidade, manda que se centralize esta função numa unidade regional, ou
mesmo numa unidade central, para não permitir desperdício de especialistas e para que
se tenha um procedimento padrão, uniforme,
de atendimento ao público. O Estado tem
de ganhar agilidade, usando meios modernos, eletrônicos, para responder, o mais rápido possível, ao cidadão e não ficar passando
papel de pessoa para pessoa infinitamente.
Um exemplo é a Receita Federal. Se a demanda de matérias controversas for muito
grande, deve-se colocar um centro em cada
região 'fiscal, em vez de ter 71 delegacias e
30 e tantas inspetorias. Um processo que,
ao mesmo tempo, descentralize a execução
e promova a centralização da normatização,
para Hão se perder tempo com padrões variados de decisão, com procedimentos diversos.
Por fim, Srs. Deputados, alegra-me afirmar que estas normas, editadas pelo Presidente Fernando Collor, estimulam a criação
de meios de participação e controle, pela sociedade organizada, sobre a prestação de ser.viços públicos. Aí está o princípio da demo- ,
cracia, o 'princípio do projeto Brasil Novo.
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cial que lhes garanta seus direitos constituaceitar a fraude que se pretende fazer em
ciopais.
Macapá.
Esperamos que os Srs. Deputados não falDiz a lei que, para alistar-se em novo domitem com seu apoio a esta tão sofrida classe.
cílio eleitoral, deve o cidadão estar ali domiciContando com a indispensável solidarieliado há pelo menos três meses. Sr. ~resi
dade de todos, elevamos nossas preces aDeus
. dente, Srs.· Deputados, todos nós sabemos
para que ilumine os responsáveis pelo destino
que o ex-Presidente não estavil morando em
dessa categoria.
Macapá.
Trago outro assunto, Sr. Presidente, Sr"
É lamentável que um ex-Presidente da Re- .
e Srs. Deputados.
pública tente' fraudar a lei. Que mau exemplo
Nesse momento de marcada tensão na vida
'para o povo, do qual se exige o respeito ao
brasileira - tensão entre o obsoleto e o renoDireito!
vador, tensão entre o apego às rotinas e às
Os jornais publicaram fártamente as notírefQrmas, tensão entre os que desejam uma
cias dos "convites" que recebeu o ex-Presociedade tutelada e os que preferem uma
sidente para candidatar-se por diferentes Essociedade livre e aberta - cumpre-nos tamtados. Afinal, na undécima hora; aceitou o
bém erguer nossa voz, para, junto com todos
que lhe formulava o Governador do Amapá,
os homens de boa vontade, apontar aspectos
por ele mesmo nomeado, como 'se este País
importantes da nossa realidade e indicar
fosse um quintal, onde as leis só se aplicam
idé~s e camif!!1os_..
aos mais humildes.
. E~ist;-~;-CÓdig~ Eleitoral a que. nos sub~
Faço-o agora, Sr. Presidente, numa dupla
metemos todos, e ele exige que candidatos
condição: a de Deputado, eleito pelo povo
sejam domiciliados no Estado que pretendem
do Estado do Rio de Janeiro e a de homem
representar. É lamentável que o PMDij do
de empresa que dedicou toda uma vida a atiMaranhão tenha recusado legenda a um exvidades num dos setores mais importantes
Presidente da República, mas o povo do
da economia nacional - o abastecimento.
Amapá nada tem a ver com isso.
Sim, pertenço com muito orgulho àquela
Naquele novo Estado, há companheiros
gente que vai buscar, nas áreas de produção,
valorosos, que procuram honrar sua terra e
alimentos necessários ao cotidiano do povo
por ela lutar. Quando se incorpora plenabrasileiro; que, dentro dos mais puros princímente à Federação, o Amapá'tem o direito
pios da economia de mercado, negocia preços
de ser respeitado. Tornou-se Estado. para ome procura ampliar o consumo de suas mercabrear-se com os outros, com dignidade. Não
dorias; que organiza transporte, armazenapara ser o refúgio de políticos sem espaço
mento e distribuição; que serve de vitrine
em suas teHas.
e campo de provas para o lançamento dos
mais diver.sos produtos; que está presente dia
Em sucessivas entrevistas, os partidários
àpós dia, numa ampla dimensão espacial, pado ex-Pre~idente dizem que ele será candidato, se o Tribunal decidir pela irrelevância ra atender às demandas, às exigências, aos
inteJesses 5:..~?~2Ih~s das famílias brasileiras.
do problema do domicílio. É inacreditável,
Sr. Presidente. Pensam que juízes podem
Sr. Presidente, Srs. Deputados, refiro-me
considerar irrelevante o cumprimento da lei!
especialmente ao conjunto de supermercados
Há pouco tempo, o Sr. Sílvio Santos sentiu
brasil'eiros, que' já respondem por mais de
como age a nossa Justiça Eleitoral, quando
70% 'da distribuição de gêneros alimentícios
se busca,"com o frágil suporte da notoriedade,
no País, do Amapá ao Rio Grande do Sul.
fugir do respeito ao Direito. O ex-Presidente
Nas grandes 'e pequenas cidades, o consudeveria ter entendido o recado.
midor sempre conta éom um supermercado
Voltar ao Estado de Direito não significa próximo à sua residência, e sabe sempre que
apenas acabar com a censura ou restabelecer . lá encontrará conforto, variedade, qualidade
prerrogativas parlamentares. Significa muito e preço. Algumas pessoas, na maioria d.as
mais: dar ao cidadão a segurança de que está vezes devido a informações errôneas, faze!Jl
protegido por um 'sistema jurídico que asse- pesadas críticas ao sistema de supermercagura a todos igualdade perante a lei.
dos. Compreendemos o fenômeno e estamos
O que o 'PL do Amapá 'defende, Sr. Presi- permanentemente dispostos a examinar tais
dente, é a primazia do Direito, o respeito
críticas e, se por acaso tiverem alguma validaà lei. E, para respeitá-Ia, certamente não nos
de, melhorar nosso desempenho. O fato, pofaltarão juízes.
.
rém, é que, se não tivéssemos correspondido
às aspirações e desejos de nossa gigantesca
O SR. CLIMÉRIO VELLOSO (PMDB- clientela, não teríamos podido alcançar, em
O SR. ÁLVARO VALLE (PL ~RJ. Pro- RI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
menos de trinta anos. Aquelâ posição de abnuncia' o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Presidente, Sr" e Srs. Deputados;permitam- ·soluta lider.ança.
me apresentar-lhes mensagem de profundo
te, Sr'> e Srs. Deputados, o Partido Liberal
Fala-se em modernidade, Sr. Presidente:.do Amapá está hoje impugnando a tentativa sentido social:
Em nome dos aposentados do INPS, ve- e nada existe de mais moderno em seu setor
do ex-Presidente José'Sarney de.alistar-se naquele Estado para concorrer às futuras elei- nho, através deste, solicitar apoio aos Srs. do que os supermercados. Pode-se mesmo
'Deputados para que se repudiem o projeto afirmar que eles constituem um dos mais noções.
Nada tem o nosso Partido contra o ex-Pre- de desvinculação das aposentadorias dO'salá- tórios sinalizadores de modernização em misidente. Ao contrário, acreditamos. que sua rio mínimo, considerando que os aposenta- lhares de comunidades.
experiência e a de outros ex-Presidentes seria dos, ao contrário das demais categorias, não
Fala-se em comp·etitividade. Possivelmenútil ao Conselho da República ou. a outro têm poder de livre negociação e, portanto,
te não haverá em toda a economia brasileira
dos conselhos criados. Mas não .podemos não podem prescindir de um parâlnetro ofi~
segmento mais altamente competitivo do que
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os supermercados. Aqui a dispu~a'pela pre1eDentro 'des'se complexo de abastecimento,
rência do cliente é contínua e incansável. Tu- contamos, no Estado do Rio de Janeiro, com
do entra em jogo: a formação de ~stoques,
um poderoso aliado: a Bolsa de Gêneros Alia apresentação das mercadorias, as instala- mentíCios do Rio de Janeiro. Instituiçãocom ..
ções, o atendimento, as ofertas e ~s promo- multas décadas de existência, a Bolsa de Gêções. Temos plena consciência de,' que nin- neros, sempre dedicada li um exaustivo trabaguém segue com mais rigor as regr~s da livre lho, nunca divulgou como deveria sua gran;
empresa.
_.~ez_~ e a importância de sua ação.
Fala-se em eficiência. E a prova;da eficiênÓuãi;~ e;a:Uin~ de perto ó qu~'~lgnifica
cia do sistema de supermercados I reside naquela cifra que já citei: os primeiros super- a Bolsa, a surpresa e a admiração se sucedem. '
Com um movimento diário de trinta milhões
mercados foram abertos nos anos sessenta'
e, em 1990, já distribuem 70% dos g~nero~ , de dólares é a maior em sua categoria não
alimentícios à população brasileira. Hoje só do Brasil como de toda a América Latina,
mantêm supermercaaos centenas de compa- e seu volume de negócios, é muito maior do
nhias, grandes, médias e pequenas; A revista que o de todas as Bolsas de Valores reunidas.
Superhiper, ao organIzar o ranking do setor Ponto de encontro de fornecedores e varepara 1989, contou trezentas e setenta e uma jistas de gêneros alimentícios, tornou-se elo
empresas que têm, nos seus supermercados, indispensável entre as indústrias, as empresas
mais de vinte e três caixas de saída (check- agropecuárias, os atacadistas e os supermerouts). Ao todo, são trinta e três mil, nove- cados. Ali, numa representação prática do
centos e sessenta lojas em todo o País com que deve ser a economia de mercado, em
noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e livre embate se definem preços, prazos e
seis caixas de saída: Fala-se, também, Sr. Pre- quantidades - é isso todo santo dia, imperando no processo exclusivamente a oferta
sidente, no papel social das empresas.
, e a procura. É imensa a represe~tividade da
"Õs supermercados oferecem quinhentos
Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de
cinqüenta mil empregós diretos, não sendo janeiro, onde se transacionam produtos das
~xa~ero afirmar que o número de empregos
mais variadas procedências e das marcas mais
mdIretos que dependem das suas vendas atinfamosas.
girá os quinze milhões. E nem mencionamos
Sr. Presidente, a Bolsa de Gêneros Alia enorme contribuição dos supermercados à'
arrecadação de impostos federais, estaduais mentícios do Rio de Janeiro vai também
a,;ompanhar a crescente integração da econoe municipais em todo o território nacional.
, Sr:- Preside~te, o~tra funçãõ importantís- mia brasileira na economia internaciona:I.·Em
sima desempenham os supermercados: ver- setembro, uma delegação da Bolsa irá a Buedadeiros termômetros das ações e reações do nos Aires para firmar entendimentos com a
mercado, ao registrar as oscilações de consu- Bolsa de Cereais Argentina. O propósito como em todas as classes e regiões do País, mum será o de integrar os mercados argenfornecem indicadores seguros para a análise tino e brasileiro, e posteriormente Cone
e atuação dos governos, no que tange ao abas- Sul, cama primeiro passo para a desejada
tecimento -embora, lamentavelmente, nem integração latino-americana. Estamos porsempre sejamos ouvidos como deveríamos. tanto, Sr. Presidente, nós que militamos no
Além do mais, ponta de todo o processo e setor de abastecimento, dispostos a tornar
sujeitos a uma série infidávél de restrições uma realidade, por nç>ssa, própria iniciativa,
e controles, como por exemplo tabelamentos a abertura <:!e nossos portos.
A Bolsa de Gêneros Alimentícios do "Rio
freqüentemente injustificados, somos obrigados, em defesa própria e dos nossos clientes, de Janeiro é um seguro índice da vitalidade.
a exigir e obter novos perfis de preços para econômica do nosso Estado, uma prova cabal
os alimentos. Tal constitui" no entanto, uma da disposição e ânimo dos seus ,empresários.
deformação da verdadeira economia de mer- Tolere V. Ex', Sr. Presidente, que me detecado. Só a eliininação completa de tabela-' nha um pouco sobre este assunto.
Está na moda falar mal do Rio de janeiro,
mentos permitirá ao consumidor - o dono
dás decisões finais - rejeitar o que lhe pare- pelo que se lê, pelo que se ouve, têm-se mUlcer absurdo e forçar, através da imutável lei tas vezes a impressão de que só no Rio vicejam favelas, de que só no Rio ocorre a violênda oferta e da procura, o equilíbrio de preços.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, como pes- cia urbana, de que só no Rio se traficam,
soa que desde a mais tenra juventude vive e se consomem drogas. Os giaves probieinas
ao longo do tempo os problemas do abasteci- sociais que se manifestam em todo o território
brasileiro - e que, se Deus quiser, havere:
mento no Brasil, venho demandar que um
segmento de agentes econômicos, da magni- mos de superar - como que são comprimidos
tude e maturidade dos supermercados, não e reduzidos como questões exclusivamente
mais .seja tratado como se fora um menor fluminenses ou catiócas. Nada mais injusto,
Sr. Presidente, nada mais falso. O Estado
carente submetido a toda sorte de tutelas.
Deixam-nos livres de acordo, aliás, com as 'do Rio de Janeiro se assemelha a todos os
outros, nos aspectos negativos da vida' naciot~ndê~cias contemporâneas e com a própria
.fIlosofIa do Governo, e verão como será enor- nal. Mas tem o Rio de Janeiro uma outra
memente ~ilT'p1ificado, como ganhará em efi- face, uma face de luz, trabalho e esperança.
ciência, co,mo atenderá ainda melhor ao pú- Po'ucos sabem que, em 1989; pertenceu ao
blico o complexo de abastecimento de gêne- Rio o mais alto índice de crescimento indus~
trial: 4,3%~ acima da média nacion~l de 3,2%
r!Js alimentícios.
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e dos 2% de São Paulo e 0~7% de Minas
Gerais. Ignora-se que a arrecadação do ICMS
crescel,l em números reais 8,31 %; que o Rio
contribuiu com 13,5% do PIB brasileiro, ocupando a segunda posição entre todos os Estados; que a AD-Rio conseguiu aprovar planos'
de investimentos industriais no valor de dois
bilhões e quinhentos milhões de dólares, e
que é vasta e diversificada a lista de empresas,
que se estão instalando no Rio, do material'
elétrico e de comunicações às bebidas e alimentos, do material de transporte aos tecidos,
e confecções, dos produtos farmacêuticos aos'
serviços de processamento de dados. Pará I
atender a essa demanda, só em 1989 foram '
investidos um bilhão e oitocentos milhões {(e
dólares no setor energético.
Sr: Presidente, merece destaque especíal
a saga do Pólo Petroquímico de Itaguaí. A
pertinácia e coragem política do GovernadC)r
Moreira Franco afinal conseguiralI] assegurar
para o Estado do Rio de janeiro a realização
desse projeto de características verdadeiramente redentoras para a sua economia. Já,
com dezoito projetos aprovados, que envolvem muitas centenas de milhões de dólares I
em invetimentos, o Pólo Petroquímico de Itaguaí será em muito breve uma esplendorosa
realidade, a garantir empregos, lucros e arrecadação.
'
Este Sr. Presidente, é o verdadeiro Estado
do Rio de Janeiro, on,de muito se cria, onde
muito se trabalha, onde se geram condições
para o desenvolvimento econômico e a justiça
social. Este é um Estado qw:frecebeu, recebe
e continuará a receber grandesinvestimentos, porque oferece todas as condições para
o sucesso empresarial.
,
Com estas palavras de fé no potencial e
no futuro do meu Estado, o Rio de Janeiro,
que tenho a honra de representar nesta Câmara, encerro este meu pronunciamento, Sr.
Presidente, na certeza de que todos nós,f1uminenses e brasileiros, estamos a camiooo
de um novo ciclo da vida nacional, que haverá
de superar as contradiçõe's do presente. Li
há pouco uma frase que muito me impressionou, pela sua transparente verdade: "Somos continuamente expostos ,a grandes oportunidades brilhantemente camuflados como
problemas insolúveis". Aí está a essência do
pensamento que anima, sem dúvida, o empresariado e o povo brasileiro. Vamos trans..
forinÇlr as crises em outras tantas oportunidades.-Vamos construir, em meio às mais
adversas condições, aquela sociedade próspera, pacífica e justa a que todos aspiramos.
Assim De\lS nos ajude.
Obrigado.
O SR. FÁBIO FELDMANN (PSDB ~
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na oportu-,
nidade do término de mais um' período de
trabalhos legislativos, marcado pela reafirmação do papel do Poder Legislativo ante '
às políticas propostas pelo Executivo, gostaríamos de deixar regilllradas nesta Casa duas
inic~ativas que tomamos e que dizem respei~
to, JUstalllente, a temas exemplares no rela-
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donamento entre os Poderes, visto que implicam grande participação da sociedade e reinvidicações de grupos organizados.
A' primeira foi o pedido que encaminhamos, rio dia 28 de maio, ao Presidente do
Congresso, Senador Nelson Carneiro, para
a formação de uma Comissão Mista destinada
a definir as providências e a criação de instrumentos regimentais necessários ao acompanhamento, pelo Congresso Nacional, de todas as atividades nucleares no País. Solicitamos, também, a designação de um grupo de
Parlamentares para, como observadores oficiais do Parlamento, visitarem a Usina de
Angra I, o depósito de lixo radioativo de
Goiânia, a Base Militar de Serra do Cachimbo e as instalações do Projeto Aramar, em
Iperó, São Paulo.
Na justificativa apresentada, enfatizamos
a gravidade da situação da segurança das atividades nucleares no País e alertamos para
as novas responsabilidades atribuídas ao
Congresso pelo art. 21, inciso XXIII, da
Constituição Federal. Somos agora parte do
processo de decisões na área nuclear. Aos
olhos da população, nossa omissão será intolerável, principalmente se ocorrer no País um
novo acidente com liberação de radioatividade, a exemplo do que ocorreu em Goiânia
em 1987.
Queremos ressaltar também que nosso requerimento ao Senador Nelson Carneiro foi
subscrito pelos Deputados Luiz Henrique da
Silveirà, do PMDB, e Lourdinha Savignon,
doPT.
'
A segunda iniciativa foi carta entregue ao
Sr. Secretário do Meio Ambiente, José Lutzemberger, quando de seu comparecimento
à Comissão de Defesa do Consumidor, do
Meio Ambiente e Minorias. Nela externamos
noSsas preocupações quanto a problémas re·
levantes da área de meio ambiente e que precisam ser mais bem -.:.. encaminhados, com
a participação das entidades não-governamentais.
'
Esses dois temas - Política Nuclear e Política,Ambiental - serão, sem dúvida, objeto
de trabalho prioritário para o próximo período legislativo, pois entendemos que refletem
exigências urgentes e não satisfeitas de nossa
sociedade.
ANEXOS AO DISCURSO DO DEPUTADO FABIO FELDMANN

Exm' Sr.
:Senador Nelson Carneiro
:DD. Presidente do Congresso Nacional
Sr. Presidente,
Com base nos seguintes dispositvos da
.
Constituição Federal:
- 21, inciso XXIII, alínea a;
-49, incisos I, X"Xl e-XlV;
~,58, caput e § 2', incisos lI, IH, IV, V,
e VI;
-225, caput e § I', inciso V;,
E considerancio que:
,
Somente a partir da promulgação da Constituição de 88, o Cohgresso Nacional recebeu
atribuições específicas e abrangentes no cam-

po da fiscalização e controle do uso da energia
nuclear no País;
O tema apresenta especial relevância e gravidade para a presente e futuras gerações,
sendo de notória transcedência a nível mundial e particularmente controverso no Brasil,
pelo tratamento re'cebido até hoje;
A matéria traz implícita uma necessária
inovação na abordagem pelo Congresso, não
prevista nos procedimentos habituais do Parlamento e, portanto, não expressamente contemplado nos Regimentos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal e no Regimento Comum;
Por sua complexidade e alcance a matéria
não estaria adequadamente colocada no quotidiano das Comissões Permanentes atuais
(de infra-estrutura no Senado e Minas e Energia na Câmara dos Deputados), sendo desejável que fosse tratada no âmbito da competência comum;
O Regimento Comum não passou por um
processo de atualização pós- Constituinte,
deixando de atender, principalmente, aqueles temas que refletem os avanços mais marcantes e certos problemas urgentes da sóciedade brasileira que, pela sua natureza, eXigem abordagem própria.
Solicitamos ao Senhor Presidente do Congresso Nacional:
1. Criação imediata de Comissão Mista
Especial com prazo determinado para término dos trabalhos, com a finalidade de estabelecer os procedimentos e instrumentos institucionais necessários ao urgente cumprimento, por parte do Congresso Nacional do que
determina a Constituição quanto ao acompanhamento permanente das atividades nucleares no País.
2. Designação de Grupo de Parlamentares para, como observadores oficiais do Congresso Nacional, visitarem:
- Usina de Angra I;
- Depósito de lixo radioativo de Goiânia,
em Abadia de Goiás;
- Base Militar de Serra do Cachimbo PA;
,
- Instalações do Projeto Aramar, em lperó-SP.
Brasília, 28,de maio de 1990. - Deputado
Fábio Feldmann ---: Deputado Luiz Henrique
da Silveira - Deputada Lourdinha Savignon
Justificação
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com os Estados Unidos seu primeiro programa de Cooperação para a Prospecção de Recursos Minerais, decide-se sobre matéria nuclear sem que tenhamos resolvido o fundamentai: o que a sociedade brasileira quer e
até onde permite que o País chegue em atividades nucleares.
Na verdade, já fomos longe demais e de
maneira desastrada e trágica. Não se pode
passar por cima de erros escandalosos e monumentais embutidos no Acordo Nuclear
Brasil-Alemanha; não se pode esquecer que
até hoje a população de Angra dos Reis e
outras cidades está despreparada e desprotegida em face da eventualidade ou em acidente com liberação de radioatividade; não
se pode ignorar que o primeiro reator, desde
que foi inaugurado, produziu, até hoje, pouca energia.
Não se pode esquecer que nós estamos no
País que gerou, numa cadeia de falta de recursos humanos, incompetência, descaso, negligência, falta de fiscalização de agentes públicos e privados, o acidente com o Césio-137
em Goiânia. A trágica e desprotegida inocência de Leide das Neves não deverá sair jamais
de nossa consciência porque hoje, maio de
1990, quando o governo acena com novas
iniciativas na área nuclear, nós não temos
nenhuma garantia de que em alguma outra
cidade do País uma outra criança ou muitas
outras crianças não tenham o mesmo destino
de Leide~
Antes que do alto de sua petulante ignorância alguém nos acuse de profetas de uma
ficção de apocalipse gostaríamos de citar uma
informação constante de um dos muitos documentos que permanecem reservados ou sigilosos até hoje, ocultando da sociedade a situação pateticamente precária de nossas salvaguardas para o uso da energia nuclear. No
"Estudo da Persistência de Direção do Vento
do Local da CNAAA" (Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto), elaborado por Furnas em dezembro de 1985, está dito que não
é provável mas é possível que uma pluma
radioativa liberada por Angra I, impulsionada por ventos noturnos de SW para o setor
NE até 210 km, atingiria, no seu caminho,
cidades populosas tais como Barra Mansa,
Volta Redonda, Barra do Paraí, Miguel Pereira, Três Rios, Matias Barbosa, dentre outras, até atingir Juiz de Fora. Por outro lado,
ventos da direção NE levariam uma pluma
radioativa até Parati. (Ver mapa em anexo.)

Uma notícia publicada no jornal Correio
De qualquer maneira o posicionamento do
Braziliense da última terça-feira (22 de maio),
novo Governo sobre a questão nuclear pode
sob o título "Governo estuda construção de
ser considerado uma iniciativa legítima e causina nuclear" , informa que estão nos planos
bível, no que diz respeito ao Executivo. O
da Eletrobrás a construção de quatro novas
que é uma absoluta anormalidade é o alheiausinas nucleares no Brasil até o ano 2.010
mento do Congresso Nacional e sua dem!lra
e, ainda mais, a continuidade das obras de
em capacitar-se, criando os mecanismos neAngra H e Angra m. Os propósitos da Elecessários para acompanhar de maneira pertrobrás foram expostos em reunião ~a comismanente as atividades nucleares instaladas ou
são especial instituída pelo Governo para rever a política nuclear e definir, metas até I' , projetadas para o País. Até o advento da
Constituinte, poder-se-ia admitir que o Conde junho, portanto na próxima semana.
gresso Nacional não agisse nessa área porque
Esses acontecimentos revelam que, como
não detinha poderes para tal.
ocorre desde 1940, quando o Brasil assinou

.
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, Na Constituição de 88, talvez u\ria das
maiores conquistas da Nação tenha sido justamente.oolocar sob a fiscalização e I o controle de seus representantes Çl uso que' se faz
da energia nuclear no País.
A Constituição Federal estabelece no seu
art. 21, que trata das competências da União:
"explorar os serviços e instalações nucleares
de qualquer natureza e exercer monopólio
e.statal -sobre a pesquisa, a lavra, o e~que
Cimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e
seus derivados, atendido~ps seguintes:princípios e condições:
a) toda atividade nuclear em território
nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso
Nacional; (... )
O art. 49, por sua vez, estabelece como
competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) "XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares".
O art. 225 (Capítulo VI - Do Meio Ambiente), no seu § 6· estabelece que "as usinas
que operem com reator nuclear deverão ter
sua localização definida em lei federal, sem
o que não poderão ser instaladas".
Mesmo assim, a impunidade e o absolu·
tismo com que os sucessivos governos sempre
agiram nessa área gerou um acintoso desprezo pelo Poder Legislativo, traduzido particularmente pela sonegação de infotlnações. Denuncio, nesta oportunidade, que, como parlamtn.tar, enviei vários requerimentos de informações a autoridades governamentais, em
especial sobre questões de segurança e jamais
obtive respostas e quando elas vieram foram
insuficientes e claramente Parciais. (ver em
anexo.)
Entendo, porém, que não é mais o momento de parlamentares isolados tentarem
enfrentar a auto-suficiência tecnocrata e interesses cujo poder de fogo sequer conseguem
dimensionar. É o momento do Parlamento
cumprir seu dever, e com toda a urgência,
porque as questões pendentes --de que são
prova inÍímçros estudos feitos por cientistas
brasileiros da maior respeitabilidade, culminando com o documento ora apresentado pela Sociedade Brasileira de Física - são de
extrema gravidade e não comportam omissão
ou protelações.
O Congresso Nacional tem, até o momento, pouco a dizer a sociedade brasileira a respeito de seu papel no acidentado desenvolvimento da política nuclear no País. Até a
Constituinte, a última grande mobilização em
torno do tema tinha sido a promovida pela
Comissão Parlame.ntar de Inquérito do Senado Federal sobre o Acordo Nuclear Brasil
:.... Alemanha, em 82/83.
As- afirmações contidas no Relatório conclusivo, de autoria do Senador Milton Cabral,
ajudam a explicar, contudo, as razões da
omissão hist6rica do Parlamento frente ao
constante avanço do Executivo em medidas
que, 'por sua gravidade e alcance deveriam
necessariamente ter o aval da sociedade. As

considerações finais do relator, no item dedicado à Política Nuclear, resumem com rara
precis~o a monumental inversão de valO!fes
que está na base da entrada do país na era
nuclear:
"A utilização da energia nuclear ne
Brasil foi um objetivo comum a todos
os governos a partir da administração
do Presidente Dutra. Portanto, o ingresso do Brasil na era nuclear foi urna atitude longamente pensada, e veio consolidar uma antiga aspiração nacional. Esta
decisão resultou do consenso natural entre todos os governl!ntes, o que nos leva
a concluir a priori que se trata de um
processo histórico irreverSível."
Esse parágrafo deveria, a nosso ver, constar de uma análise sócio-política a respeito
dos estragos que o autoritarismo causaram
em nossas instituições e na identidade dos
cidadões em face das práticas não-democráticas. A vontade dos governos é confundida
com a vontade da Náção, e as aspirações nacionais são deduzidas dos objetivos do poder.
E, o pior, consenso entre governantes cria
e legitima "um processo histórico irreversí-

vC!".
Foi, assim, efetivamente, a história da política nuclear brasileira, mas, felizmente esse
tipo de irreversibilidade dos processos históricos não existe, o que nos permite, agora,
clamar para que o Congresso assuma o seu
papel numa área de decisões que já custou
.tanto ao povo brasileiro, não só em recursos
financeiros como em vidas, riscos, desmandos e um injustificado monopólio de informações até chegar ao absurdo de manter como
sigilo, por razões vagamente estratégicas, o
próprio plano de evacuação da população vizinha da Usina de Angra I, em caso de acidente redioativo.
Desde 1940 até o presente, quando se discute a continuidade do Acordo Brasil-Alemanha, o programa nuclear militar paralelo,
as condições de segurança de todas as atlvídades nucleares existentes e até a construção
de novas usinas no país, o traço em comum
tem sido o alijamento da sociedade civil e
das entidades técnicas e científicas acadêmicas e independentes e a transformação pas
decisões sobre adoção de tecnologia nuclear
em assunto estratégico-militar concentrado
nas mãos do Executivo.
Longe do olhar fiscalizador e. crítico da população, o programa nuclear brasileiro é
identificado hoje mais por seus impasses do
que por suas eventuais qualidades. Quais são
as respostas para:
-o futuro do Acordo Brasil-Alemanha;
- o destino dos reatores nucleares construídos ou previstos em Angra;
- a verdadeira função de instalações nucleares sob comando militar;
- as definições institucionais sobre o catá·'
ter do gerenciamento de todas as atividades
nucleares em território brasileiro;
- a posição do Brasil em face dos debates
internacionais sobre o futuro da tecnologia
nuclear p6s-Chernobyl;
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- a segurança das instalações nucleares
brasileiras e o controle sobre material radioativo em uso no país;
- a segurança da população em face da
possibilidade de acidentes com liberação de
radioatividade;
- o destino do lixo radioativo;
- a existência de planos para a construção
de uma bomba atômica pelo Brasil;
- a posição do Brasil frente ao Tratado
de Não-Proliferação de armas nucleares;
Trata-se de um conjunto de grandes dúvidas que formam um intrincado círculo vicioso·
continuamente realimentado por sigilos e
meias-verdades despropositados.
A comunidade científica produziu, ao longo dos arios, estudos críticos tão sérios e fundamentados quanto ignorados pelos gover-nos. O saber cient{fico brasileiro, na área nuclear, tem sido ostensivo e indevidamente
mantido à distância das decisões, com a mesma persistência e denodo com que se pretende manter a sociedade civil apartada de
assunto que lhe diz respeito em elevadíssimo
grau, não só porque pode colocar em risco
imediato sua integridade física e o equilíbrio
do meio ambiente em níveis de difícil previsão, conforme ensinou Chernobyl.
Chegou o momento do Congresso Nacional interferir de maneira decisiva e permanente nos rumos da política nuclear brasileira. A primeira e fundamental quebra na
centralização vigente já ocorreu durante a
Constituinte quando, não sem inúmeras resistências e percalços, aprovamos dispositivos
que devolvem à sociedade, através de seus
representantes, o poder deliberativo sobre
matéria de tão profundas implicações.
Passaram-se três anos desde que uma Comissão de Parlamentares da Subcomissão de
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente da'
Constituinte visitou Angra dos Reis e encontrou barbantes e clips "quebrando o galho"
em equipamentos de segurança da Usina (ver
anexo). Os jornais noticiaram fartamente,
houve indignação e tudo foi para o fundo
da mem6ria. Há uma semana assistimos um
vídeo elaborado em janeiro deste ano por
uma Produtora independente de São Paulo,
a Uzina Vídeo-"PedraPodre" -querecomendamos a todos os parlaplentares e a todos
os brasileiros.
Trata-se de uma denúncia tão dramátiCa
quanto aquela que fizemos em 87. Éo retrato
da impotência, do desemparo e do clima de
fatalidade em que vivem os brasileiros vizinhos da Usina de Angra I, até hoje sem orientação real, efetiva, comprovada para o caso
de uma emergência ou acidente nuclear de
qualquer nível. Deste vídeo extraímos alguns
diálogos exemplares:
- Entrevista com Marcos Rosa, membro
da Defesa Civil dã localidade de Frade, a
8 km da Usina:
"O pessoal es.tá preparado para uma
emergência?" Resposta - "Por parte,
por parte, eu creio que sim (... ) Agora,
no caso de realmente uma emergência...
aí eu não sei te explicar muito bem se
r!lalmente está preparado."
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- Pergunta para Elio Serafim, coordenador da Defesa Civil de Angra:
"Para onde essa população toda vai
ser levada?" Resposta - "Olha, essa
parte é que é a parte mais difícil. A parte
do Exército tá muito bem encaminhada;
a nossa parte também está muito bem
encaminhada, agora essa parte final é
que realmente não se tem notícia. Se
você me perguntar hoje, como você me
perguntou... eu não sei para onde vamos."
? -Pergunta para Neirobis Nagae, Prefeito
de Angra:
"Pode ser que aconteça um acidente
daqui a dois meses a população morra
toda...
Resposta - "Claro. Mas também não
é assim, né? É ... pode ser que sim, pode
ser que não... É uma, incógnita para todos nós."
O então presidente da CNEN, Rex Nazaré,
participou do vídeo informado que a AIEA
- Agência Internacional de Energia Atômica avaliou, através da Osart (Equipe de
Revisão de Segurança Operacional), as condições de segurança de Angra. "E foi considerado pela Agência, o Plano de Emer."gência
de Angra, como um dos Planos excelentes
disponíveis em todo o mundo."
-Tivemos acesso ao relatório da Osart e ele,
de fato, elogia a organização interna de Angra, apesar de apontar inúmeros senões. O
que Rex Nazaré não disse é que o documento
da Osart, no final, afirma:
"A notificação do público em geral,
exceto para os moradores das vilas residenciais, ainda não foi totalmente resolvida. Algumas' áreas nos morros habitadas por grupos de baixa renda, sem
meios de receber comunicações, dificilmente podem ser notificados em caso
de acidente de rápida evo.Iução, cujas
conseqüências ultrapassem a área da usina (...) A resposta fora da área da usina
a uma emergência depende de uma avaliação inicial rápida de qualquer escapamento radioativo e suas conseqüências
ambientais. A capacidade atual para fazer estas avaliasões radiológicas não
atende aos requisitos."
Surpreendeu-nos, aliás, a prodigalidade
com que a equipe da Osart brindou Furnas
com elogios no decorrer de sua avaliação,
comparada à espantosa rapidez com que tratou da questão da segurafJ.ça da comunidade.
O relatório foi elaborado após visita feita de
12 a 29 de agosto de 1985.
No dia 23 de janeiro de 1989, em meio
a uma tempestade, um raio disparou o alarme
da Usina de Angra 1. A natureza proporcionou um teste cujo resultado foi lamentável. A situação então vivida pelos moradores das vizinhanças foi rememorada no vídeo citado.
"Começou aquele trovão, aquele relâmpago, aquela coisa triste... Aí apagou

a luz. Quando apagou a luz, minha filha,
aí começou a apitar aquela sirene, aquela
coisa feia, aquele gemido, aquela coisa
de morte, né?"
"Foi uma coisa horrível. Gente descia
de short, camisola... "
"E na hora mesmo não apareceu solução nenhuma de retirar esse pessoal pra
fora. Porque na hora ~ava todo mundo,
umas duas mil pessoas aí embaixo, sem
ter para onde ir, sem ter solução nenhuma. Ainda veio o chefão de Furnas dando decisão pro pessoal. Não foi linchado
porque saiu fora."
"Inclusive até o sistema telefônico daqui com o Frade é muito falho. E nós
temos um posto de rádio lá, realmente.
Mas nosso posto também entrou em pane, devido a uma carga violenta causada
no caso por um relâmpago. Foj,impossível fazer alguma coisa dado o contingente de pessoas que estavam no local.
Cerca de 4 mil pessoas e você sem condições nenhu'ma, sem megafone. Não tinha condições de fazer nada, né?"
Contudo, o "Plano de Emergência Local
de Furnas para a Unidade 1 da CNAAA
(Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto
- Angra I) estabelece como sua filosofia
adaptar-se "na medida do possível" ao NUREG 0654 (criteria for Pteparation and Evaluation of RadiologicalEmergency Response
Plans and Prepar~dness in Support ofNuclear
Power Plants), que."çxpressa uma modificação estrutural nos Planejamentos de Emergência para Centrais Nucleares decorrid~, sobretudo, como conseqüência do acidente de
Three MilIes Island. Dentro da nova filosofia
de planejamento de emergência passa-se a
admitir como possível, embora altamente improvável, o evento da fusão do núcleo e perda
da integridade da contenção."
As Nomlas de Comunicaçõ«s desse Plano
estabelecem expressamente que "as comunicações telefônicas terão preferência sobre as
demais, principalmente na hora do acionamento do plano e dos meios".
No dia 25 de janeiro,'a Folha de S. Paulo
descreveu o oçorrido em Angra: "O alarme
disparou duas vêzes, a primeira durante aproximadamente 15 minutos e provqcou pânico
entre os moradores de Constnza, localidade
próxima à Usina. Chovia muito, a cidade estava sem luz e na Defesa Civil da cidade o
telefone não era atendido".
É interessante lembrar, a propósito, o que
diziam, em 83, as conclusões da CPI do Sena-'
do Federal sobre o Acordo Brasil/Alemanha:
"(...) Indiscutivelmente os índices de
segurança alcançados no mundo inteiro
são muito altos, tanto que nos 106 reatores - 106 reatores comerciais - atualmente em operação regular (final de 81),
alguns já com 25 anos de utilização, jamais aconteceram acidentes fatais. A'
probabilidade é remotíssima. E a cada
ano são introduzidos aperfeiçoamentos.
O que importa como conclusão, é que
a usina nuclear para geração de eletrici-
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dade se apresenta com segurança suficiente para merecer confiabilidade."

Em 1985 o engenheiro chefe de Chernobyl,
Nikolai Fomin, declarou ao mundo que sua
usina era absolutamente segura, tanto para
as pessoas quanto para o:meio ambiente e):
"O nosso gigantesco reator está abriga4io dentro de um silo de concreto e
conta com sistemas de controle ambientaI. Mesmo que acontecesse o impossível, os sistemas de controle automático
e de segurança desligariam o reritor em
questát> de segundos. A usina tem sistema para refrigeração do núcleo, além
de diversos outros dispositivos tecnológicos de segurança. "

(') - Citado pelo "The Observer" (Chernobyl: o fim do
sonho nuclear.)

No dia 25 de abril de 1986, uma sexta"feira,
o impossível aconteceu e até hoje o mundo
aillda não se refez da perplexidade e nem
sequer sabe ao certo quais as reais conseqüências do acidente de Chernobyl.
Õ jorna(Folha de·S. Paulo (éiência) no
dia 4 do corrente mês, traz matéria da "New
Scientist" que afirma: :'Mikhail Gorbatchev,
presidenteda União Soviética, publicou decreto especial no mês passado em favor das
crianças afetadas pelo acidente nuclear de
Chernobyl, ocorrido há quatro-anos. Gorbatchev tomou essa atitude em resposta à divulgação de novas estatísticas segundo as quais
o índice de contaminação pelo acidente po(Je
ser ainda pior do que o imaginado."
Ainda do relatÓrio da CPI do Senado sobre
o Acordo Nuclear:
"Quanto aos aspectos de saúde, meio
ambiente e segurança, reconhecemos
que fbi montada no País uma estruta de
defelia e proteção adotando procedimentos de natureza técnica baseados na experiência internacional, regulados e fiscalizados pela CNEN, para garantir os
mais elevados padrões de qualidade como requisito fundamental à segurança
das instalações. Reconhecemos igualmente que o país conta hoje com uma
organização sistêmica voltada para proteger o homem e o meio ambielÚe na
qual se integram todos os organismos oficiais e privados de algum modo relacionados com o campo nuclear (Sipron, Copron, CNEN, IBQN e IDR)."
Que afirmação patética quando se lembra
que três anos depois, a falta de infra-estrutura, de fiscalização, ·defesa e proteção, a irresponsabilidade e a negligência combinadas
de agentes públicos e privados geraram o absurdo acidente com o césio-137 em Goiânia!
Quatro mortos, 250 contaminados, centenas
de pessoas com a vida marcada para sempre,
uma cidade tentando bravamente se livrar
do trauma, 13,5 toneladas de lixo radioativo
há três anos "provisoriamente" em tambores
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que já entram em processo de corrosão sem
que se tenham definido até hoje depósitos
definitivos.

construção atrasada (Angra 11) ou apenas iniciada (Angra 11; a própria Nuclebrás já foi
desmembrada evidenciando o equívoco cometido."

A última notícia que se tem sobre o assunto: o Correio Braziliense, publicou, em sua
edição de 11 do corrente mês (pág. 10) o
resultado da exposição feita pelo novo presidente da CNEN, José Luis Santana de Carvalho, na Assembléia Legislativa de Goiás.
Além do depósito provisório do município
de Abadia de Goiás, distante 25 quilômetros
do centro da capital, que poderá ser transformado em depósito definitivo, ele destacou
duas outras localidades para sua construção,
ou seja, no município de Guapó ou entre
os de Jandaia e Indiara.
Ao dizer que sua visita era para dar uma
ajuda ao governo goiano e à pqpulação do
Estado, o presidente da CNEN não quiz assumir a responsabilidade sobre os destinos dos
rejeitos radioativos.
A notícia prossegue dando conta da profunda preocupação que tomou conta dos parlamentares e autoridades goianos sobre as
reticências da CNEN:

Não se coloca (... ) uma premente urgência
da energia nuclear para geração elétrica, como fora prograinado por ocasião do Acordo,
ha~~ndo tempo para se realizar nos próximos
cin'co anos estudos mais cuidadosos sobre a
necessidade de energia nuclear para quando
o potencial hidrelétrico estiver plenamente
u~ilizado, sem se comprometer com um programa prematuro de grande escala a alto custo; ao invés disto a entrada da energia 'nuclear, caso se opte por ela, deverá ser progressiva embora planejada com a devida antecedência.

"O presidente da Fundação Estadual
do Meio Ambiente de Goiás, Harlen
Inácio dos Santos disse que há muito.
tempo vem ouvindo promessas de prazo
para a solução do problema por parte
da CNEN. Segundo ele, o que o Governo de Goiás quer é que a Comissão
assuma sua responsabilidade na guarda
desses rejeitos, providencie a área e a
construção do depósito."
Na verdade, de resuitados concretos, a visita do presidente da CNEN conseguiu deixar
em estado de ansiedade mais três municípios
além de Abadia de Goiás. Agora Guapó, Jandaia e Indiara também têm medo.
Enquanto isso, O Estado de S. Paulo
(26-4-90) anuncia que "o Brasil não vai romper o Acordo feito com a Alemanha em 1975
para a transferência de tecnologia nuclear.
Essa é uma das definições já tomadas pelo
grupo de trabalho instituído pelo Presidente
Collor, que estuda em Brasília a reformulação da Política Nuclear Brasileira. O acordo
é importante em termos estratégicos e a Alemanha tem sido um bom parceiro e um bom
amigo, afirmou o presidente da CNEN, José
Luiz de Santana."
Em outubro de 89, porém, um documento
conjunto da SBPC, Sociedade Brasileira de
Física e Sociedade Brasileira de-Planejamento Energético posicionava-se contra a renovação automática do Acordo com a Alemanha,
alinhando argumentos expressivos dos quais
destacamos:
Não deve a sociedade brasileira, que não
foi chamada pelo Governo militar a opinar
de forma democrática na ocasião do Acordo,
continuar a arcar com o ônus de um programa
comercial de exportação de grupos privados
alemães que já custou cerca de 7 bilhões de
dólares ao país sem produzir sequer um Kwh
de energia elétrica após 15 anos, estando os
dois primeiros reatores do Acordo com a

Estas considerações não significam que deve ser abandonada a energia nuclear, cujo
uso deve ser condicionado a medidas técnicas
de segurança severas e à aceitabilidade social
por critérios democráticos inclusive ouvido
o Congresso; (...)
No Jornal de Brasília, também de 26 de
abril, Santana aparece criticando "alguns
membros de algumas entidades científicas civis que querem fazer da fiscalização aos projetos nucleares mantidos pela CNEN uma arma política e não técnico-científica."
.Ele se referia, diz o jornal, "às acusações
feitas por alguns membros da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência)
e SBF (Sociedade Brasileira de Física) que
continuam questionando os projetos nucleares militares, também chamados paralelos".
Na Folha de S. Paulo, o físico Luis Pinguelli
Rosa, relator da Comissão de Acompanhamento do Programa Nuclear da Sociedade
Brasileira de Física, afirma: "É preocupante
saber que não há qualquer tipo de controle
da sociedade civil sobre o Programa Nuclear
Paralelo desenvolvido pelas Forças Armadas" (... ) Para a Sociedade Brasileira de Física está tecnicamente claro que Aramar pode
produzir urânio para a bomba atômica".
Em entrevista à Folha de S. Paulo, no dia
6 de abril, encontramos o seguinte trecho:
" - Folha: Como estão os planos da
Cnen para adaptar o enriquecimento de
urânio para fins comerciais?
- Santana: Nossa intenção é passar to- '
das as atividades produtivas para o setor
privado. Estamos estudando como fazer
isso porque há atividades que permitem
um salto operacional.
'
- Folha: Por exemplo.
-Santana: O enriquecimento de urânio. O Brasil domina essa tecnologia amplamente.
- Folha: Significa que o Brasil domina
a tecnologia para fazer a bomba atômica?
- Santana: (pausa) Como é que posso
responder essa pergunta sem polemizar?
(pausa) Nunca imaginamos esse tipo de
decisão. A Constituição proíbe atividades nucleares para fins não pacíficos. O
Brasil não vai fazer a bomba nem a pau."
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Dez dias antes da posse do Governo Collor, o professor Anselmo Paschoa, do Departamento de Física da PUC-RJ e hoje um
dos diretores da CNEN, escreveu no jornal
O Globo, artigo sob o título "Lucidez necessária": "São preocupantes as notícias recentemente veiculadas pela imprensa sobre a grande ingerência militar no proposto desmembramento da Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN). Trata-se de assunto que
o poder civil, em particular o Congresso Nacional tem muito mais a dizer que os futuros
ministros militares, mesmo porque, segundo
a Constituição, "toda atividade nuclear em
território Nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do
,Congresso Nacional (...). Infelizmente para
hÓS brasileiros, cientistas, técnicos da área
nuclear e leigos, mais uma vez o debate sobre
energia nuclear volta a ocorrer atrás de portas
fechadas. Quando isso acontece é quase certo
que os assuntos incômodos para o desenvolvimento da energia nuclear, como radioproteção e segurança nuclear, passam a ocupar
um segundo plano" .
E o Congresso? O Congresso deve conscientizar-se de que, com as atribuições constitucionais de que agora dispõe, não pode protelar sua ação na área nuclear, sob pena de
vir a ser o maior - se não o único - responsável pelo que possa vir a acontecer no futuro .
Volto a lembrar as vítimas de Goiânia.
Mesmo se nenhum outro motivo de ordem
científica, tecnológica, econômica, política
ou estratégica houvesse, não admitiremos jamais que outra criança brasileira morra de
maneira tão violenta porque encantou-se com
um brinquedo de uma luz azulada tão bonita
e tão mortífera que jamais a teria contaminado se as pessoas que decidem tivessem o
bom costume de primeiro colocar-se a serviço
da sociedade e não acima dela; e, segundo,
de assumir suas responsabilidades com a coragem e a urgência necessárias.
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES SOLICITADOS PELO DEPUTADO FÁBIL FELDMANN AO PODER
EXECUTIVO SOBRE QUESTÕES RELACIONADAS A ENERGIA NUCLEAR.
NR 438/89- de 22-11-89 - Solicita informações aos Ministros das Relações Exteriores e das Minas e Energia sobre prorrogação
do Acordo Nuclear firmado com a Alemanha
- não respondido.
NR 439/89 - de 22 de novembro de 1989
-Solicita informações ao Ministro-Chefe do
Gabine Civil da Presidência da República sobre projetos constantes da Mensagem n 9
674/89 - (Crédito Suplementar para atendimento da CNEN) - informações insuficientes para análise.
NR 453/89 - de 28 de novembro de 1989
-Solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre o endividamente do país junto à
República Federal da Alemanha (decorrente
do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha) ainda não respondido (prazo esgotado para
resposta em 16-3-90).
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NR 470 ....:... de 21 de março de 1990 - Solicita informações ao Ministro da Infra-Estrutura sobre o tratamento dispensado ao material radioativo proveniente da Usina Nuclear
º~ Angra I - ainda não respondido.
NR 471- de 27-3-90 - Solicitã informações ao Ministro do Exército e Secretário GeraI da Presidência da República sobre o plano

de emergência externa em caso de acidente
na Usina Angra I - ainda não respondido.
NR 530 - de 25-4-90 - Solicita informações ao Ministro da Aeronáutica e ao Chefe
do Estado Maior das Forças Armadas - EMFA sobre instalações subterrâneas no Campo'
'de Provas das Forças Armadas, localizado
na Serra do Cachimbo-PA - ainda não respondido (ainda dentro dos prazos legais).
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NR
190 - Solicita informaçõés ao Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e ao Presidente da
CNEN sobre o acompanhamento dos efeitos
do acidente radioativo de Goiânia e seus efeitos, e destinação final dos rejeitos radioativos
- ainda não respondido (ainda dentro dos
prazos legais).

-

Locafidadesfora da ZP'::que poderao serat;.,gidas
por uma PLUMA liberada de Angra 1

\)

t;.E5~'!f..~~!?
p..

REQUERIMENTO pE INFORMAÇÕES
N-438/89
(Deputado Fábio Feldmami)
Solicita informações aos Ministros das
Relações Exteriores e das Minas e Ener·
gia sobre a prorrogação do acordo nuclear f"rrmado com a Alemanha.
SI. Presidente,
Requeiro a V. Ex', com base no art. 50,
§ 2-, da Constituição Federal e art. 115 do
Regimento Interno, se digne de adotar as
providências necessárias ao encaminhamento
de pedidos de informações aos Senhores Ministros das relações Exteriores e das Minas
e Energia, nos termos abaixo assinalados:
.1- Relação das missões enviadas â Repúbhca Federal da Alemanha nos exercícios de

i988 e 1989 para negociar ajustes, atos ou
contratos relacionados com a prorrogação do
Acordo sobre Cooperação no Campo dos
Usos Pacíficos da Energia Nuclear, assinado
em Bonn a 27 de junho de 1975;
2 - Cópias dos relatórios elaborados pelas
missões;
.
3 - Cópias dos ajustes, atos, contratos e
outros documentos resultantes das negociações; e
4 - Relação com os nomes dos negociadores de cada missão.
Justificação
Os pedidos de .informação ora solicitados
referem-se a atos na área de competência do
Ministério das Relações Exteriores, diretamente, por tratarem de acordo internacional,

{

e do Ministério das Minas e Energia, através
de Furnas Centrais Elétricas e Comissão Nacional de Energia Nuclear, executoras do
Programa acordado com a República Federal
da Alemanha.
2 - Programa este que não funcionou dentro do previsto, pois, das oito usinas propostas, Angra 11 encontra-se parcialmente construída, Angra III está no estágio inicial de
obras civis e não se fala concretamente sobre
a construção de novas usinas; há equipamentos já comprados, estocados em Angra dos
Reis e na Alemanha que já estão se deteriorando; o processo de enriquecimento de urânio por jato centrífug.o não foi desenvolvido
e acabou sendo ultrapassado pelo processo
de enriquecimento de urânio pelo método
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da ultracentrifugação, desenvolvido pela; Marinha, em Iperó; a fábrica de equipam~ntos
pesados não conseguiu tornar-se viá,vel e, finalmente, gastou-se por volta de 7,5 bilhões
de dólares, gerando um serviço da dívida nuclear, em 1986, de 300 milhões de dólares,
e nenhuma geração de energia.
3 - Considerando-se o fracasso do Acordo, sua inadequação à realidade brasiléira
e o reconhecimento internacional de que o
uso de energia nuclear para geração de energia elétrica envolve riscos ambientais e humanos muito maiores do que os previstos na
época de sua assinatura, apresentamos à
apreciação desta Casa o Projeto de Decreto
Legislativo n 9 124/89, tornando insubsistente
o Decreto Legislativo n 9 85175, que aprovou
o texto do referido Acordo. Há, portanto,
matéria legislativa em trâmite relacionada
com pedidos de informação solicitados.
4 - Nossa proposta ampara-se, ainda, nas
diretrizes constitucionais de que toda atividade nuclear em território nacional somente
será admitida para fins pacíficos e mediante
aprovação do Congresso Nacional, e no Decreto Legislativo n9 3/85, que determina se:::iam submetidos à aprovação do Congresso
Nacional todos os ajustes, atos e contratos
complementares ao Acordo sobre Cooperação no Campos dos Usos Pacíficos da Energia
Nuclear, assinado entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha, em 1975.
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1989.
- Deputado Fábio Feldmann.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
O ilustre Deputado Fábio Feldmann solicita à Mesa seja encaminhado pedido de informações aos Ministros das Relações Exteriores e das Minas e Energia, visando obter
os esclarecimentos abaixo enumerados:
1 - Relação das missões enviada à República Federal da Alemanha nos exercícios de
1988 e 1989 para negociar ajustes, atos ou
contratos relacionados com a prorrogação do
Acordo sobre Cooperação no Campo dos
Usos Pacíficos da Energia Nuclear, assinado
em Bonn a 27 de junho de 1975;
2 - Cópias dos relatórios elaborados pelas
missões;
3 - Cópias dos ajustes, atos, contratos e
outros documentos resultantes das negociações; e
4 - Relação com os nomes dos negociadores de cada missão.
A justificação da proposta assenta-se em
fatos relacionados à prorrogação do Acordo
Nuclear filiado com a Alemanha, citando o
autor, entre outros detalhes, o gasto de 7,5
bilhões de dólares, gerando um serviço da
dívida nuclear, em 1986, de 300 milhões de
dól~res, e nenhuma geração de energia.
E o relatório.
fi - Voto do Relator

A proposição guarda conformidade com
as normas atinentes à matéria.

O nosso voto é, pois, pelo encaminhamento do pedido, como requerido.
Sala das Reuniões da Mesa, 15 de dezembro de 1989. - Deputado Inocêncio Oliveira,
Relator.
Parecer da Mesa
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 438, de
1989, formulado pelo Deputado Fábio Feldmann aos Senhores Ministros das Relações
Exteriores e das Minas e Energia, sobre a
prorrogação do Acordo Nuclear"firmado com
a Alemanha.
Brasília, 15 de dezembro de 1989. -Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
Numero na Origem: RIC 00438 1989 Requerimento de informação (CD) .
- Orgão de Origem: Câmara dos Deputados
Câinara: RlC 00438 1989
Autor Ementa
Autor: Deputado: Fábio Feldmann. PSDB
SP
Solicita Informações aos Ministros das Relações Exteriores e das Minas e Energia sobre
a prorrogação do acordo Nuclear firmado
com a Alemanha.
(Ministro Abreu Sodre e Ministro Vicente
Fialho).
Ultima Ação
Remin Remessa Ministérios
16-2-1990 (CD) Mesa Diretora
Remessa ao Ministro das Minas e Energia,
Vicente Cavalcante Fialho, através do OF
PS/RI053/90.
REQUERIMENTQ DE INFORMAÇÕES
N 9 439/89
(Deputado Fábio Feldmann)
Solicita informações ao Ministro-Chefe
do Gabinete Civil da Presidência da República sobre projetos constantes da
Mensagem n" 674/89.
SI. Presidente:
Nos termos do que dispõem o art. 50, §
29 , da Constituição Federal e os arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa, seja solicitada ao Poder Executivo informação sobre quem são os executores dos projetos a cargo da Secretaria de
Assessoramento da Defesa Nacional e da Secretaria de Planejamento e Coordenação/PR,
constantes da Mensagem n9 674/89.
Esta informação deverá ser acompanhada
de cópias dos projetos e dos ElA/Rima (estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios).
Justificação
Através da Mensagem n 9 674/89, o Exm'
Sr. Presidente da República submeteu à apreciação do Congresso Nacional projeto de lei
que "autoriza o Poder Executivo a aprir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar até o limite de NCz$ 344.236.770,00,
para os fins que especifica".
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De acordo com a Exposição de Motivos
do Ministro João Batista de Abreu, parte deste crédito tem a seguinte finalidade:
-NCz$ 90.500.000,00 - Secretaria de
Assessoramento da Defesa Nacional.
- atender às necessidades da Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), especialmente visando à manutenção das Indústrias Nucleares do Brasil S/A (INB) e subsidiárias.
- NCz$ 89.800.000,00 - Encargos Gerais
da União - Recursos sob Supervisão da secretaria de Planejamento e Coordenação/PR
- dar seqüência à programação visando
ao atingimento das metas físicas previstas para o corrente ,exercício, referente ao Projeto
Ações Integradas na Faixa de Fronteira.
O projeto de lei enviado pelo Poder Executivo não apresenta informações detalhadas,
o que dificulta sua apreciação pelo Congresso
Nacional.
Para que possamos julgar a concessão do
crédito e, posteriormente, acompanhar e fiscalizar sua aplicação é imprescindível que nos
seja fornecida a informação que estamos solicitando além das cópias dos projetos, dos estudos de impacto ambiental e seus respectivos
relatórios.
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1989.
- Deputado Fábio Feldmann.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Com o presente requerimento, o SI. Deputado Fábio Feldmann solicita o encaminha-,
mento de pedido de informações ao Poder
Executivo, afim de que, através do SI. Minis-.
tro-Chefe do Gabinete Civil, sejam prestados
esclarecimentos a esta Casa quanto aos executores dos projetos a cargo da Secretaria,
de Assessoramento da Defesa Nacional e da
Secretaria de Planejamento e Coordenação! ,
PR, constantes da Mensagem n9 674/89, cuja
informação deverá ser acompanhada de cópias dos projetos e dos ElA/Rima (estudos'
de impacto ambiental e respectivos relatórios).
Argumenta o autor, na justificação, que
a Mensagem n9 674/89, que submeteu à apreciação do Congresso Nacional projeto de lei
autorizando o Poder Executivo a abrir no
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar até o limite de NCz$ 344.236.770,00,
não apresenta informações detalhadas, o que
dificulta sua apreciação pelo Legislativo.
É o relatório.
fi - Voto do Relator
Somos pelo encaminhamento do pediôo,
, apoiado que está nas normas relativas à matéria.
Sala das Reuniões da Mesa, 15·de dezembro de 1989. -Deputado Inocêncio Oliveira,
'
Relator.
Parecer da Mesa
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
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"Requerimeiitode informação u.-439/89, formulado pelo Deputado Fábio Feldmann ao
,Ministro-Chefe do Gabinete Civil, sobre projetos constantes da Mensagem n' 674/89.
Brasília, 15 de dezembro de 1989. -Hélio
Dutra, Secretário-Geral da_M~s~.
Número na origem: RIC 00439 1989 Requerimento informação (CD)
Órgão de origein: Câmara dos Deputados
-14-12-19.!l9
'

-
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-

Câmara: RIC 00439 1989
Autor Ementa
Deputado: -Fábio 'Feldmann SP
.

pSlm -

Solicita informações ao Ministro-Chefe do
Gabinete Civil da Presidência da República
sobre projetos constantes de Mensagem n'
674/89.
(Miriistro Ronaldo Costa Couto).
Última Ação
Arquivado definitivamente 3-4-1990 (CD)
Mesa Diretora
Av 161-SG/9O, do Secretário-Geral da Presidência da República, com esclarecimentos.
,Ofício PS/RI n' 116/90
Brasília, 5 de abril de 1990
A Sua Excelência o Senhor
'Deputado Fábio Feldmann
Ga\;Jinete 'n' 473 - Anexo III
Senhor Deputãdo:
Encaminho a Vossa Excelência, em anexo,
cópia do Aviso n' 161-SG, de 3-4-90, do Secretário-Geral da Presidência da República,
,com os esclarecimentos sobre os ewesitos
'constantes do Requerimento de Informação
n' 439, de 1989, de sua autoria.
Cordiais Saudações, Deputado Luiz Henri·
que, Primeiro Secretário.
Aviso n'161-SG
Brasília, 3 de abril de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputaqo Luiz Henriq~e
,DD. Primeiro Secretário da Câmara'dos Deputados
Brasília - DF

•

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encáminhár a'vossa Excelência cópia do Ofício n' 2IDPE, de ,26 de
março de 1990, com esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do Requerimento n'
439, de 1989, de autoria do Senhor Deputado
Fábio Feldmann. (Ofício PSIRI n' 54, de 16
de fevereiro de 1990.)
. Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelênciaprotestos de elevada estima
c consideração. - Marcos Coimbra, Secretário-Geraf !li!: Presidência da República.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Secretaria de Assuntos Estratégicos
Ofício n' 2/pPE
Em 26 de março de 1990
,Do Diretor do Departamento de Programas
Especiais/SAE
Ao Exm' Sr. Secretário-Geral da Presidência
da República
Assunto: Crédito Suplementar para atendi,mento da CNEN
Anexo: a) Ofício DPC n' 235/90, de 19 de
março de 1990, da CNEN;
b) aviso n' 159 SAP, de 2 de março, de
'1990, do Ministro-Chefe do Gabine.te Civil!
PR;
c) cópia do Ofício PS/RI n' 54/90, de 16
,de fevereiro de 1990, do Deputado Luiz Henrique;
d) cópia do Requerimento de Informação
n9 439/89, de 22 de novembro de 1989, do
Deputado Fábio Feldmann;
Senhor Secretário-Geral:
, 'Encaminho a V. Ex' a documentação cons:tante do anexo, após cumprira exigência con-tida no Aviso n' 159-SAP, de 2 de março
,de 1990, do Exm' Sr. Ministro-Chefe do Ga-binete
- - -Civil/PR.
--Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex'
os protestos de estima e consideração. Marcus Vinicius' Pinto Costa, Diretor do Departamento de Programas Especiais/SAE.
Ofício DPC n' 235/90
Em 19 de março de 1990
Do: Diretor do DPC - .Ivan P. Salati de
Almeida
'Ao: -Sr. Aàjuntõ de Gabinete da Saden/PR
- Ten. Cel. Francisco de Assis Abrão
Assunto: Crédito Suplementar
Incumbiu-me o Sr. Presidente de informar
a distribuição do crédito suplementar aprovado conforme Decreto n' 98.583 de
18-12-89, para atender às necessidades desta
Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN), nos seguintes programas:
1. Segurança Nuclear - NCz$
1.500.000,00
- Equipamentos para emergência radiológica: detetores, equipamentos de radioproteção, equipamentos de radiocomupicação,
fluorímetros, etc.
.
- Equimentos para fiscalização para área
de Física Médica, laboratório de Radiologia
Diagnóstica, Dosimetria Termoluminescente
e Radioproteção Ocupacional: amostrador
de ar, detetores portáteis de radiação de diversos tipos, equipamentos para contador de
corpo inteiro, equipamentos complementares para instalação de aparelhos de raios-X
recebidos por doação. .'

2. Desenvolvimento de Competência NCz$ 500.000,00
, - Equipamentos para desenvolvimento de
instrumentação, osciloscópios, estabilizadors;:s fontes de t.ensão para instrumentação;
!!1ultÍmetros diversos.
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- Equipamentos '.para suporte analítico:
micro-pipetadores automáticos, homogeneizadores mecânicos de amostras, fornos para
tratamento térmico, balanças eletrônicas.
3. Pesquisa e Desenvolvimento - NCz$
500.000,00
- Sistema de alto vácuo para produção de
1125 , analisador multicanais para controle de
qualidade, contador de radiação, sistema de
espectrometria para o Ciclotron.
4. Participação no Capital das Indústrias
Nucleares do Brasil S.A. - NCz$
88.000.000,00
. - Viabilizar o funcionamento da INB e
suas subsidiárias (Urânio do Brasil, Nuclep
e Nuclei) que tem por objetivo a produção
do combustível nuclear necessário às atividades do País no setor.
Informo também que esses trabalhos, em
andamento, não demandam a necessidade de
ElA/Rima.
Aproveito a oportunidade para apresentar
a V. S' protestos de estima e consideração.
- Ivan P. Salati de Almeida, Diretor do Departamento de Planejamento e Coordenação, Comissão Nacional de EnerJjia Nuclear.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 453/89
(Deputado Fábio Feldmann)
Solicita informações ao Ministro da Fa·
zenda sobre o endividamento do Pais jun.
to à República Federal da Alemanha.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex', com base no art. 50,
§ 29 , da Constituição Federal, e no art. 116
do, Rcgimento Interno, que se digne de adotar as providência,s necessárias ao encaminhamento de pedido de informações ao Senhor
Ministro da Fazenda, nos termos abaixo, assinalimdo-se prazo máximo de 30 (trinta) dias
para resposta.
'
São solicitadas as seguintes informações:
I - Situação do endividamento do Brasil
para com a República Federal da Alemanha,
no período de 1975 a 1989, ano a ano, especificando-se a participação e/ou responsabilidade dos seguintes setores:
a) setor estatal brasileiro;
b) setor privado brasileiro;
c) setor estatal alemão; e
d) setor privado alemão.
II - Relação dos contratos de emprésti-'
mos decorrentes do acordo Brasil-Alemanha,
referentes ao mesmo período, ano a ano.
IH - Relação dos contratos de importações financiadas, no mesmo período, ano a
ano, discriminando-se por.fornecedores e especificando-se os respectivos valores.
Justificação
Tendo como escudo a busca de formas alternativas para geração de energia, e amparados pelo braço forte da ,ditadura, os apaniguados do poder celebraram; em 1975, o
Acordo Nuclear com a Alemanha, à revelia
do povo brasileiro, e nele inserirain cláusulas
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secretàs :qüeãté hoje não são áe -conheCiJilento público': .
O Programa Nuclear está envolto em nebulosidade, talvei por conter finalidades bélicas
implícitas, albergadas na falsa premissa de
que o sentido verdadeiro de não proliferação
é impedir a disseminação das armas nucleares
e não a difusão da tecnologia nuclear em benefício da humanidade.
O Acordo, nos seus termos iniciais, previa
.a construção de usinas nucleares, a instalação
'. de uma fábrica de componentes para reatores
nucleares, "li transferência de tecnólogia de
enriqu.ecimento de urânio, com opção por
proces.so não recomendáv«J.{jato centrífugo),
a produção de elementos combustíveis e seu
processamento, além de acordos comerciais
e.de pesquisa cujo teor nunca foi revelado.
Por outro lado, em Sua questionável lógica
interna,o Acordo Nuclear com a Alemanha
não está adequado à realidade brasileira pois
foi dimensionado com base em uma avaliação
distorcida ·do potencial hidrelétrico brasileiro, na previsão de l;lma vigorosa taxa nacional
'tle crescimento do consumo que dobrava a
cada sete anos, e na tendênCia ao uso cres~ntedo petróleo, bem não-renovável, com
perspectivas de um progressivo esgotamento
d"s reservas mundiais e recrqdescimento de
majoração dosJ>reços, já aumentados entre
outubro de. 1973 e janeiro de 1974, em episódio ~onhecido ckJmo "choque ds> petról~Q" '..
Internacionarmente já se reconhece que o.
uso dé energia nuclear para geração de ener-'
gia elétrica envolve riscos ambientais e humanos muito maiores que os previstos'na época.
da assinatura do Acordo ,. e vários países vêm
reformulando seus programas energéticos',
prevendo a desativação de usinas nucJeares
e a adoção de meios alternativos de geração
de energia ecologicamente mais adequados.
Quanto aQ Acordo, nada funcionou dentro
do previsto: das oito usinas propostas, Angra.
fi encontra-se parcialmepte constrúfda, 4ngra lU está no. estágio inicial de obras civis
e não se fala concretamente sobre a construção de novas usinas; há equipamentos já comprados, estocados em Angra dos Reis e na
Alemanha que já estão se deteriorando; o
processo' de enriquecimento de urânio por
jato centrífugo não foi desenvolvido e acabou
sendo ultrapassado pelo processo de enriquecimento de urânio pelo método da: u\tracentrifugação, desenvolvido pela Mari..hn, em
Iperó; a fábrica de equipamentos pesados não
conseguiu tornar"se viável e, finalmente, gastou-se'por volta de 7,5 bilhões de dólares,
ger.ando .um serviço da dívida nuclear, em
1986, de 300 milhões de dólares e nenhuma
•
geração de energia. . .
Segundo os termos acordados np artigo XI,
,sua vigênçia será "de .quinze anos, contados
a partir do·dia fixado nas notas.trocadas; prorrogando-se tacitamente por·períodos de cinco
anos, desde que não seja denunciado por uma
das' partes contratantes pelo menos doze me:
•ses antespe sua expiração: . .
Esta discussão já está em curso na Alemanha, em vários setores da soGiedade, entre
os quais parlamentares ~igados ao Partido

Verde, Social Democracia e outros, manifestando-se contrários à renovação do Acordo..
No Brasil estamos lançando ampla e necessária disc~ssão no Congresso Nacional, para
que o Acordo seja, finalmente, den.tmcia~o.
Convém ressaltar que durante as dlscussoes
da Assembléia Nacional Constituinte, e das'
Constituintes Estaduais, a .sociedade brasileira através de seus representantes das mais
variadas tendências partidárias, manifestouse inequivocamente contra as usirtas nucleares e o uso. militar de tecnologia nuclear.
Amparamo-nos nas diretrizes constitucionais de que toda atividade nuclear em temo.
tório nacional somente será admitida para
fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional, do qual "também é compe-·
tência exclusiva r.esolver definitiv!1mente sobre acordos internacionais semelhantes ao
Acordo Nuclear com a Alemanha.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1989:
- Deputado Fábio Feldmann:
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
.I - Relatório
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Parecer da ~esa
A Mesa, ·na reunião de hoje, aprovou·o
parecer do relator, pelo" encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 453,. de
1989, formulado pelo Senhor Deputado FábiP Feldmann ao Senhor Ministro da Fazenda sobre endividamento do País junto à República Federal da Alemanha.
.
Brasília, 15 de dezembro de 1989. - Hélio
Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
Número na origem: RIC 00471 1990 Requerimento Informação (CD)
O;gão de o;igem: Câmara dos Deputados .
-27-3:1990
.. Câmara: RIC 00471 1'990
Número 'da origem: RIC 00453 1989 Re.
querimento Informação (CD) .
Órgão de origem: Câmara dos Deputados
-14-12-1989
Câmara: RIC 00453 1989
Autor Ementa
Deputado: Fábio.Feldmann ~ PSDB -:- .
SP
.
.Solicita informações ao Miniiitro da Fazen- .
da sobre o endividamento do País junto a
República Federal da Alemanha. .
. (Ministro Maílson da Nóbrega).

Através do requerimento em' epígrafe, o
Sr. Deputado Fábi<;> Feldmann solicita à: Mesa
o encaminhamento de pedido de informações .
ao Sr. Ministro da Fazenda, visando obter
esclarecimentos acerca das seguintes ques'vitima ação:
tõ..es:
I - Situação do endividamento do Brasil
Remin: Remessa Ministérf6s -;-16-2-1990
pára com a República Federal da Alemanh~,
(CD) Me~a Diretora
.
no período de 1975 a 1989, ano a ano, especI- .
Remessa ao Ministro da Fazenda, Maílson
. ficando-se a participação e/ou responsabiliFerreira da Nóbrega, através do OF .PSIRI
dade dos seguintes setores: .
066/90..
a) setor estatal brasileiro;
REQUERIMENTO DE INFORMAçÕES
b) sétor privado brasileiro;
N" 470/90 .
c) setor estatal alemão; e
(Deputado Fábio Feldmann) ..
dJ setor privado alemão.
11- Relação dos contratos de .empréstimos decorrentes do acordo Brasil-Alemanha,
referentes ao mesmo período, ano a ano.
Reiàçã"à dos contrãi:os
ÚD.portaçoes financiadas, no mesmo período, ano a
ano, discriminap.d<?-se por fornecedores e es- .
. pecificando-se às 'fespectivos valores.
O autor da proposta, na justificação, após
historiar os ·meandros do Acordo Nuclear
com a Alemanha e questioná-lo, afirma que
está lançando ampla e necessária ·discussã.o
no Congresso Nacional, para que o Acordo
seja denunciado, pois; segundo ele, a sociedade brasileira, durante as discussões da Assembléia Nacional Constituinte, manifestou.se contra as usinas nucleares e Q·uso militar
de tecnologia nuclear.
Ê o relatório.
.

m-

de

I - Relatório
A proposil;ão está devidamente amparada
nas regras que disciplinam a matéria.
O nosso voto é, pois, pelo encaminhamento do pedido, como requerido.
Sala das Reuniões da Mesa, 15 de dezembro de 1989. - Deputado Inocêncio Oliveira,
Relator.
.
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lixo atômico de Angra I não tem dimensões
suficientes para guardar esse material.
Noticia ainda deitúncias sobre a precariedade do depósito de rejeitos de baixa e média
radioatividade de Angra I, na Praia de Itaorna, em Angra dos Reis, citando, por último,
que a escolha desse local para localização das
usinas nucleares não obedecem aos critérios
de ~egurança que hoje são exigidos.
E o relatório.
fi - Voto do Relator

A proposição encontra-se devidamente
apoiada nas regras que disciplinam o assunto.
Manifesto-me, pois, pelo encaminhamento
do pedido, como requerido.
Sala das Reuniões da Mesa, 21 de março
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 470/90
Solicita informações a Furnas - Cen·
trais Elétricas S/A, através do Ministério
das Minas e Energia, sobre material ra·
dioativo proveniente da Usina Nuclear de
Angra I.
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 50, § 2',
da Constituição Federal e dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas, através do Exm' Sr.
Ministro das Minas e Energia, Dr. Vicente
Cavalcante Fialho, ao Um' Sr. Diretor-Presidente das Furnas - Centrais Elétricas SIA,
Dr. João Camilo Penna, as seguintes informações:
I - onde se encontra armazenado o material radioativo proveniente da Usina Nuclear
de Angra I;
II - quais os tipos desse material, especificando detalhadamente sua composição e respectivas quantidades e procedência;
III -quais os levantamentos de riscos já
efetu<ldos, especificando-os;
IV - qual a destinação final do lixo atômico da Usina.
Justificação
A construção de usinas nucleares no País
trouxe à população brasileira muitas dúvidas,
tanto no que se refere aos custos do projeto,
como principalmente no que diz respeito às
condições de segurança para que a operação
da usina aconteça sem riscos.
Considerando os acidentes já ocorridos envolvendo usinas nucleares, entendemos que
um aspecto que deve merecer atenção especial é o que se refere ao tratamento dispensado ao material radioativo nelas empregado.
Segundo laudo pericial emitido em outubro
do ano passado, pelos físicos Anselmo Pas·
coai e Luís Pinguelli Rosa, a piscina de água
que armazena o lixo atômico de Angra I não
tem dimensões suficientes para guardar esse
material.
Também tem sido alvo de constantes denúncias veículadas pela imprensa a precariedade do depósito de rejeitas de baixa e média
radioatividade de Angra I, na Praia de Itaor-

na, em Angra dos Reis, onde existiam, em
1988, 2.537 tambores que guardavam material, como roupas, peças e equipamentos,
contaminado pelo uso dentro da usina.
O objetivo do presente requerimento de
informações é manter o Congresso Nacional
informado sobre assunto que reputamos da
mais alta importância. Não se pode esquecer
que a escolha de Angra dos Reis para a localização das usinas nucleares não obedeceu aos
critérios de segurança que hoje são exigidos.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1990.
- Deputado Fábio Feldmann.
Número na origem: RIC 004711990 Requerimento de Informação (CD)
Órgão de origem: Câmara dos Deputados
-27-3-1990
Câmara: RIC 004711990
Autor Ementa
Deputado: Fábio Feldmann - PSDB SP
Solicita informações aos Ministros do
Exército e do Gabinete Civil sobre o Plano
de Emergência Externa em caso de acidente
na Usina Angra I.
(Ministro Carlos Tinoco).
Última ação
Remin: Remessa Ministérios
04-04-1990 (CD) Mesa Diretora
Ao Secretário-Geral da Presidência da República, Marcos Coimbra, através do OF PS!
RI 115/89.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N'471/90
Solicita informações ao Ministério do
Exército, bem como à Saden e à CNEN,
através do Gabinete Civil da Presidência
da República, sobre Plano de Emergência
Externa em caso de acidente na Usina
Angra I.
Senhor Presidente, requeremos, nos termos do art. 50, § 2', da Constituição Federal
e dos arts. )15 e 116 do Regimento Interno,
ao Exm' SI. Ministro do Exército, General
Leônidas Pires Gonçalves, e à Secretaria de
Assessoramento da Defesa Nacional - Saden - e à Comissão Nacional de Energia
Nuclear - CNEN - através do Exm' Sr.
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, Dr. Luís Roberto Ponte, informações pormenorizadas sobre:
I - Plano de Emergência Externa em caso
de acidente na. Usina Nuclear de Angra I,
bem como de prevenção contra a radioatividade;
11 - quais os treinamentos já realizados e
se estes serão feitos periodicamente;
III - quais os órgãos encarregados da execução do plano e se estão devidamente aparelhados para essa tarefa;
IV - qual o prazo previsto para a total evacuação da população local.
Justificação
Em outubro do ano passado, a imprensa
divulg~u laudo pericial dos físicos Anselmo
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Pascoal e Luís Pinguelli Rosa, no qual esses
técnicos concluíam que a Usina de Angra I
opera "sem as mínimas condições de segurança", devido a defeitos no projeto de gerador
de vapor e despreparo do pessoal técnico envolvido em sua operação, além de o plano
de retirada da população da área, em caso
de acidente, ser totalmente ineficaz.
Anteriormente, no começo do ano passado, fora amplamente noticiado também que
o plano de evacuação da população residente
próximo à usina era considerado confidenciai, não sendo do conhecimento sequer do
Coordenador da Defesa Civil de Angra dos
Reis, justamente a primeira autoridade que
deveria chegar à área se ocorresse algum acide!lt~,

Apesar de o Ministério do Exército já haverrealizado alguns treinamentos para retirada da população de Angra dos Reis, continua
sem ser do conhecimento público o citado
plano de emergência para evacuação dos 120
mil habitantes de Angra, ou, pelo menos,
dos que residem mais perto da usina, sendo
notória a ~alta de infra-estrutura da prefeitura
para participar de uma operação desse tipo.
Quando Angra I começou a ser construída
a população local era de 30 mil habitantes.
Hoje seu número quase quadruplicou. O
mais grave é que 70% da população são pessoas carentes que migraram para a região em
busca de emprego na central nuclear. O solo
foi ocupado desordenadaITIente, não existindo infra-estrutura básica e as estradas que
dão acesso à cidade se encontram em péssimas condições.
A afirmativa de que "é impossível a ocor.
rência de um acident~ na usina, por ser esta
fiscalizada por seis especialistas em Eiigenha:
ria Nuclear" nos faz'lembrar que o mesmo
se dizia em relação a Three Mile Island e
a Chernobyl, sendo qúe, no tocante a esta
última muitas pessoas morreram em virtude
da inépcia dos administradores para tomar
a providência de imediatamente evacuar a
população circundante.
Entendemos que aS medidas a serem tomadas em caso de acidente com a usina, objetivando preservar a vida da população da região, devem ser do conhecim6l1to público para serem eficazes. Esta a razão do presente
requerj~ ento de informações.
Sala· "IS Sessões, 20 de fevereiro de 1990.
- Deputado Fábio Feldmann.
Número na origem: RIC 00492f1990 Requerimento de Informação (CD)
Órgão de origem: Câmara dos Deputados'
-11-4-1990
'Câmara: RIC 00492/1990
Autor Ementa
Deputàdo: Fábio Feldmann. PSDB - SP
Solicita informações ao Ministro das Rélações Exteriores sobre trabalho desenvolvido
pela Comissão InterministeriaI sobre alterações climáticas e relacionado com o Projeto
de Lei n" 906, de 1988.
(Ministro Francisco Re.zek).
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Última Ação

Remin: Remessa Ministérios
18-4-1990 (CD) Mesa Diretora
Remessa ao Ministro das Relações Exteriores, José·Francisco Rezek, através do OF
PS/RI-142/90.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N"
,DE 1990
(Deputado Fábio Feldmann)
Solicita informações ao Secretário de
Assuntos Estratégicos da Presidência da
República e ao Presidente da CNEN Comissão Nacional de Energia Nuclear
sobre o acompanhamento dos efeitos do
acidente radioativo de Goiãnia e seus efeitos, e destinação final dos rejeitos radioa.tivos.
Sr. Presidente, requeiro a Vossa Excelên.cia, com base no artigo 50, § 2" da Constituição Federal, e nos artigos 115 e 116 do
Regimento Interno, que se digne a adotar
as providências necessárias ao encaminhamento de pedido de informações ao Senhor
Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e Senhor Presidente da
Comissão Nacional de Energia Nuclear, nos
termos abaixo:
São solicitadas as seguintes informações:
1. Quais as providências que vêm sendo
tomadas para o armazenamento definitivo
dos rejeitos de Césio-137, decorrentes do acidente radioativo de Goiânia, ocorrido em setembro de 1987;
2. É verídica a informação publicada no
jornal O Estado de S. Paulo de 18 de abril
de 1990, sob o título "Lixo atômico de Goiás
terá novo depósito", segundo a qual alguns
dos tambores utilizados para armazenar o lixo
.já entraram em processo de corrosão?
3. Informações detalhadas dos procedimentos que vêm sendo adotados para o acompanhamento da situação do depósito provisório de rejeitos do acidente, localizado em
Abadia de Goiás;
4. Descrição detalhada do monitoramento ambiental realizado em Goiânia, de 1987
até o presente, incluindo tipos de exames e
testes (ar, solo, água, vegetação, etc.) e sua
periqdicidade;
5. Vem sendo realizado acompanhamento epidemiológico dos efeitos do acidente,
visando o monitoramento da população de
Goiânia? Caso afirmativo, solicito cópias dos
relatórios..
6. Vem sendo realizadas medições dos níveis de radiação? Caso afirmativo, quais as
entidades responsáveis, e solicito, ainda, cópias dos relatórios.
Justificação
.O acil!iente com o Césio-137 em Goiânia
pôs a nu a precária situação do controle dos
rejeitos radioativos, oriundos inclusive de
usos socialmente difusos das técnicas nucleares em hospitais, laboratórios, etc. Embora
mais controlada, não é menos relevante pelos
seus efeitos ambientais potçncialmente maio-

res, a situação dos rejeitos dos reatores nucleares e do ciclo do combustível ainda sem
destino final resolvido.
O acidente radioativo acontecido em setembro de 1987 na capital Goiana, trouxe
com ele alguns problemas sérios. Como é do
conhecimento de todos os brasileiros, este
acidente matou crianças, homens e mulheres,
mutilou outras tantas, dizimou famílias inteiras, contaminou o meio ambiente, e originou
toneladas de lixo radioativo, que foram armazenadas provisoriamente em Abadia de
Goiás, Distrito de Trindade, localizada a
20Km da capital goiana.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N" 530, DE 1990
(Do Deputado Fábio Feldmann)
Solicita informações ao Ministro da
Aeronáutica e ao Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas - EMFA, sobre instalações subterrâneas no "Campo de
Provas das Forças Armadas", localizado
na Serra do Cachimbo.

Sr. Presidente, nos termos do que dispõe
o artigo 50, § 2" da Constituição Federal e
os artigos 115 e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência que, ouvida a Mesa, sejam soliciO depósito provisÓrio dos rejeitos de Goiâ- tadas ao Chefe do Estado-Maior das Forças
nia constitui ele próprio um problema que Armadas e ao Ministro da Aeronáutica as
exige solução breve. O prazo de vida útil pre- seguintes informações:
1. Para que se destinam as instalações
visto pata este depósito provisório dos rejeitas do Césio-137 já está vencido, e não dispo- subterrâneas do "Campo de Provas das Formos de muito tempo para encontrar uma so- ças Armadas", localizado na Serra do Calução final. Informações recentes dão conta chimbo, no sul do Estado do Pará e o prograque inúmeros dos tambores de aço comum ma detalhado de sua utilização.
2. Qual o objetivo da abertura de poços
utilizados para o armazenamento do lixo radioativo já entraram em processo de corro- na referida base? Qual a sua profundidade?
são, o que é extremamente preocupante e . Sua abertura foi precedida de estudos? Em
caso afirmativo solicito cópias desses estudos.
exige soluções urgentes.
3. Os poços poderão ser utilizados para
Após o acidente com a bomba de Césio-137 testes de armas nucleares ou para depósito
para fins médicos, abandonada, o Governo de rejeito radioativo?
enviou projeto de lei ao Congresso tentando
.transferir aos Estados a responsabilidade por
Justificação
esse tipo de rejeito radioativo. Mais recenteEm
1986,
o
jornal
Folha de S. Paulo denunmente, enviou novo projeto de lei de caráter
mais geral, sob forma de substitutivo ao ante- ciou que as primeiras instalações subterrâneas do campo de provas da Serra do Cachimrior, de n" 239/87, acompanhado de exposição
bo, no sul do Estado do Pará, estavam pronde motivos do Chefe do Gabinete Militar e
tas desde 1984, e que poderiam ser destinadas
Secretário-Geral da SADEN - Secretaria de
a testes nucleares ou para depósito de lixo
Assessoramento da Defesa Nacional. O Noatômico.
vo Governo transferiu a CNEN - Comissão
NacIonal de Energia Nuclear, responsável
Na mesma época, a Comissão de Acompa- pelo setor, para a atual SAE - Secretaria
nhamento do Programa Nuclear Brasileiro
de Assuntos Estratégicos, e criou Grupo de
da Sociedade Brasileira de Física (SBF) emiTrabalho para discussão da Política Nuclear,
tiu parecer afirmando qlJe o poço de 320 meno entanto, ainda não se pronunciou a respeitros de profundidade é compatível com as
to, em especial sobre os rejeitos radioativos
perfurações dos testes nucleares subterrâneos
de Goiânia.
do Programa Norte-Americano, senão vejamos:
Inúmeros 'estudos reforçam a necessidade
..A conclusão por simples comparação
de se manter um monitoramento das populados dados acima levantados é de que as
ções expostas a radiações, pois somente através do acompanhamento do estado clínico
dimensões da perfuração feita na Base
de pacientes expostos e da população da reMilitar de Cachimbo - 320 metros de
gião (mesmo aqueles não diretamente afetaprofundidade e diâmetro entre 1 e 2 medos) e da reunião de análise de tais informa"
tros - são compatíveis com algumas das
ções é que será possível fornecer às gerações
explosões analisadas." (Folha de S. Paufuturas, condições mais adequadas para uma
lo de 17-8-86, pág. 18.)
estimativa dos efeitos que podem advir da
Cumpre lembrar, também, que a Constiexposição de seres humanos a agentes radioatuição de 1988, em seu artigo 21, XXIII, alítivos.
nea a, determina que "toda atividade nuclear
Por outro lado, o monitoramento ambien-· em território nacional somente será admitida
para fins pacíficos e mediante aprov~ção do
tal, tanto das áreas afetadas pelo acidente
com Césio-137, como o local utilizado para. Congresso nacional".
depósito provisório dos rejeitos radioativos.
Ura, a existência de um poço na Base Milié de fundamental importância para a avalia- tar de Cachimbo e as explicações contradição minuciosa dos impactos ambientais dele . tórias dadas por autoridades desde a veicudecorrentes, bem como evitar qlJe novos aci- lação da denúncia, gera, um clima de descondentes aconteçam.
fiança, principalmente pelo perigo de expede
de riências nucleares, que podem causar a contaSala das Sessões,
minação do meio ambiente e das comuni1990. - Deputado F.ábio Feldmann.
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dades locais, principalmente indígenas, na
área de influência da base.
Recentemente, o assunto voltou à tona
através de reportagem publicada no jornal
O Estado de S. Paulo, do dia 18 de abril pp,
sob o título "Lixo Atômico de GO terá novo
depósito", segundo a qual o local provável
de armazenamento dos rejeitos radioativos
de Goiânia seria o Campo de Provas da Serra
do Cachimbo.
Assim sendo, urge que as autoridades esclareçam com toda a exatidão a que se destinam as instalações subterrâneas do Campo
de Provas da Serra do Cachimbo e qual é
o órgão responsável pela segurança e administração da área.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. Deputado Fábio Feldmann
Ofício n" 020/FF
Brasília, 27 de junho de 1990
Exm" SI.
Prof. José Lutzemberger
M.D. Secretário Nacional do Meio Ambiente
BrasI1ia-DF
Senhor Secretário,
Nesta oportunidade em que V. Ex' comparece à Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias para dialogar com
o Congresso a respeito da atuação da Secretaria Nacional do Meio Ambiente, consideramos importante destacar pontos que hoje
constituem algumas das principais preocupações do movimento ambientalista brasileiro.
Solicitamos de V. Ex' que, no âmbito de
suas atribuições legais, faça todos os esforços
possíveis para encaminhar soluções .de tais
problemas, por meio do cumprimento da legislação vigente.
1. Líderes ambientalistas sob ameaça de
morte
Através do Telex n" 1751SP, de 11-5-90,
solicitamos de Vossa Excelência providências
no sentido de garantir a integridade física do
líder acreano Osmarino Amâncio, do Conselho Nacional de Seringueiros.
Lamentamos a resposta burocrática que a
Secretaria Nacional de Meio Ambiente se limitou a dar ao pedido de apoio. No entanto,
entendemos que, mesmo sendo este, strictu
sensu, um assunto afeto ao Ministério da Justiça, a tomada de decisões firmes e claras
na área ambiental é a maior proteção a estes
líderes.
2. Zoneamento ecológico.econômico
Preocupa-nos o fato de que o zoneamento
ecológico-econômico especialmente da
Amazônia, esteja sendo implementado sob
a coordenação da Secretaria de Assuntos Estratégicos, ao invés da Secretaria Nacional
de Meio Ambiente ou Secretaria de Ciência
e Tecnologia.

3. Documento "Estrutura do Poder Nacional para o ano 2001" da ESG - Escola
Superior de Guerra.
O documento admite o recurso à guerra
para "superar as pressões que impedem a

conquista dos objetivos nacionais permanentes na Amazônia" e identifica como alvos
de ação bélica o narcotráfico, o contrabando
e as organizações preservacionistas e indigenistas não governamentais. Solicitamos de V.
Ex' manifestação oficial sobre o assunto, que
consideramos da maior· gravidade.
4. Particiação das ONG - Organizações
Não Governamentais na Conferência da ONU
sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, em
1992.
Esta Conferência será realizada no Brasil
após 20 anos da Conferência de Estocolmo,
de profundas e expressivas repercussões em
todo o mundo e será, sem dúvida, um dos
acontecimentos mundiais de maior repercussão da década. Neste sentido, é de fundamentaI importância a participação das ONG
e, além disso, deve-se levar em conta que
a cidade a ser escolhida para sediar a Conferência, deve garantir ampla participação da
sociedade civil.
5. Asfaltamento da BR-364 sem realização de Estudos de Impacto Ambiental e respectivo Rima.
Apesar da polêmica com relação ao asfaltamento da BR-364, em especial no trecho Porto Velho-Rio Branco-Cruzeiro do Sul, verifica-se, em documentos ofi'ciais (ver em anexo), que trechos vêm sendo asfaltados, sem
que tenha sido realizado um estudo prévio
de impacto ambiental, e respectivo Rima, ou
audiências públicas, como determina a Constituição Federal, Leis e Resoluções em vigor.
Através dos Requerimentos de Informação
n'" 440 e 441, de 1989, solicitamos ao Poder
Executívo esclarecimentos sobre os projetos
de asfaltamento de estradas (incluindo trechos da BR-364), constantes da Mensagem
n" 689/89, para os quais foi solicitado crédito
·suplementar. Através do Aviso n" 002/90, o
Senhor Ministro da Infra-Estrutura nos informou que o "PMACI - que de certa maneira
substitui o ElA-RIMA, envolve todas as
ações de proteção e mitigação de impactos
da área de influência da rodovia, fora da faixa
de domínio, sendo que nesta, as ações de
mitigação necessárias são de responsabilidade do DNER e suas contratadas". Ressalta
ainda que, "somente a partir de janeiro de
1986, com a Resolução n" 01186 do CONAMA, passou a ser exigido o RIMA para obras
rodoviárias, portanto após o início das obras
da BR-364". Solicitamos portanto a interferência de V. Ex' no sentido de que seja cumprida a legislação vigente, através, principalmente, da realização de ElA-RIMA e audiências públicas previamente à tomada de
decisão da execução destas obras.

6. Utilização de carvão vegetal nas gusarias da Amazônia
A siderurgia na Região Amazônica está,
fundamentalmente, calcada no uso do carvão
vegetal (seja como redutor, seja como energético) produzido a partir da destruição da
floresta.
Em 1989, inúmeras Entidades Ambientalistas Não-Governamentais propuseram ação
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judicial para proibir a continuidade desta prática, em especial nos Estados do Pará e Maranhão (Grande Carajás), ainda sem decisão
final.
Solicitamos que V. Ex', por meio de suas
atribuições legais, proíba a utilização de carvão vegetal nas gusarias da região Norte.
7. Definição das prioridades da Política
Nacional de Meio Ambiente.
Passados mais de 100 dias da posse do novo
Governo, o movimento ambientalista está
bastante insatisfeito com a Secretaria Nacionai de Meio Ambiente e quer uma manifestação clara sobre as propostas concretas de
sua atuação.
8. Programa Nacional de Meio Ambiente
- PNMA.
Este projeto, a ser financiado pelo Banco
Mundial, depois de meses de negociações,
ainda não foi sequer enviado ao Senado Federal para apreciação. Sabemos, entretanto,
das dificuldades orçamentárias da Secretaria
Nacional do Meio Ambiente pois, até salários
vem sendo atrasados e programas importantes têm deixado de ser implementados por
falta de recursos.

9. Índios Yanomami.
Solicitamos de V. Ex' uma posição oficial
de apoio à regularização das terras dos índios
Yanomami, inclusive o cumprimento da determinação da 7' Vara Federal, em agosto
de 1989, que exigiu imediata retirada dos garimpeiros da área atualmente reinvadida.
Outras ações importantes de proteção ambiental, fundamentais inclusive à saúde dos
yanomami, também não estão sendo executadas.
Requerimentos de Informação.
A prestação adequada e o tempo de informações sobre temas afetos à Secretaria Nacional de Meio Ambiente, é instrumento fundamental à atuação correta do Legislativo.
Infelizmente, dos inúmeros Requerimentos
de Informação que temos encaminhado ao
Executivo, poucos foram respondidos com
presteza. Ontem, por exemplo, venceu o prazo constitucional para que fosse respondido
o Requerimento n" 512/90, enviado à Secretaria que V. Ex' dirige.
10.

Solicitamos, portanto, que seja dada atenção especial a estes requerimentos, pois este
é um ponto fundamental para que possamos
estabelecer relações produtivas entre o Legislativo e o Executivo.
Sendo o que me apresenta para o momento, reitero protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente, - Deputado Fabio Feldmann.
ANEXOS REFERENTES AO ITEM 1

OflSemam/PRlGab/n" 206
BrasI1ia, 14 de junho de 1990
Do: Secretário do Meio Ambiente - Interino
Ao: Exm" SI. Deputado Federal Fabio Feldmann
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Assunto: Providências cabíveis para garantIr
a incolumidade física do Sr. Osmarino Amâncio e de sua família
Senhor Deputado Federal,
A Semam/PR conheceu através do Telex
n" 175FF - SP enviado por V. Ex', a gravidade do quadro que se descortina em XapuriEstado do Acre em que o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri,
Si. Osmarino Amâncio e seus familiares correm risco de vida.
Examinada a questão a Semam/PR, entende que as providências adotáveis concentrams.e no âmbito do Ministério da Justiça, que
certamente irá articular-se com as autoridades daquele Estado, visando apurar os fatos
e por termo à tal situação.
Aproveito a oportunidade para apresentar
a V. Ex' meus protestos de elevada estima
e distinta consideração. - Altino Berthier
Brasil, Secretário do Meio Ambiente-Interino.
INFORMAÇÃO
Senhor Secretário do Meio Ambiente .interino
Através do Telex 175FF-SP, o Exm" Sr.
Deputado Federal Fábio Feldmann, traz ao
conhecimento da SEMAM/PR notícia de que
o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Xapuri-Acre, Sr. Osmarino Amâncio está tocaiado.
O quadro apresentado nos parece bastante
grave, porém foge a alçada desta Secretaria.
Caso S. S' aceite esse posicionamento, sugerimos que seja comunicado ao nobre Deputado, nosso entendimento e recomendando
seu endereçamento ao Ministério da Justiça
que certamente irá articular-se com as autoridades do Estado do Acre no sentido de apurar os fatos e garantir a manutenção da ordem.
À Consideração de V. S' - José Ricardo
F. das Neves Netto, Assessor Jurídico.
ANEXOS REFERENTES AO ITEM III
Folha de S. Paulo, 29-5-90
COIMBRA INTEGRA EQUIPE
Da Reportagem Local
O documento "Estrutura do Poder Nacional pará o Ano 2001", que tem como subtítulo "1990-2000: a Década Vital por um Brasil Móderno e Democrático", dedica-se, em
três volumes, segundo o general-de-exército
Oswaldo Muniz Oliva, comandante e diretor
de estudos da Escola Superior De Guerra,
a "contribuir para o aperfeiçoamento da sociedade brasileira, mediante a pesquisa e o
debate de opções político-estratégicas democráticas p~ra a solução dos problemas nacionais".
O trabalho fgi coordenado pelo professor
Jayme Magrassi de Sá e contou com a participação de estagiários da escola e membros
dQ seu corpo permanente, entre os quais o
professor Marcos Coimbra, 62, SecretárioGeral da Presidência da República. É resu1tado de 12 meses de trabalho. Uma versão

prelimInar foi divulgada em 7 de setembro
de 1989. A versão definitiva é de 15 de março
de 1990. A ESG colocou "a sua verdade por
escrito e à disposição dos brasileiros de boa
vontade e índole democrática" ..
Na apresentação, o general Oliva afirma
que a l!SG tem "a humildade para respeitar
os que discordarem das posições colocadas,
resultantes de uma nacionalidade dialógica
dos que aqui militam". O trabalho manifesta
a certeza de que "a sua verdade não é obrigatoriamente a única, impositiva, inflexível e.
autoritária". (RA)
Folha de S. Paulo, 29-5-90
ESG ADMITF
"RECURSO DA GUERRA"
NAAMAZÓNIA
Ricardo Arnt
Da Reportagem Local
A Escola Superior de Guerra (ESG) admite que o Estado "pode chegar ao recurso extremo. da guerra" para superar as pressões
que dificultam ou impedem a conquista dos
"Objetivos Nacionais Permanentes" na
Amazônia. O documento "Estrutura do Poder Nacional para o ano 2001" considera como alvos passíveis dessa ação extrema o contrabando, o narcotráfico e as organizações
não-governamentais indigenistas e pres"ervacioni,tas.
Nas cinco páginas intituladas "óbices", do
capítulo "Políticas e Estratégicas para a Amazônia", o documento da ESG menciona três
vezes a possibilidade do recurso à guerra contra as organizações não-governamentais que,
segundo o trabalho, atuam a favor da internacionalização da Amazônia, retardamento do
seu desenvolvimento, desnacionalização do
brasileiro e criação de enclaves indígenas e
antropológicos.
Segundo a ESG, a idéia de "Governo próprio em áreas indígenas" é uma "permanente
tentativa externa de internacionalizar partes
da Amazônia, a começar pelos enclaves indígenas, utilizados pelas organizações não-governamentais (ONG) como ponta-de-Iança
na discussão das questões da Amazônia, certamente com, no mínimo; a complacência
dos governos onde estão as sedes dessas organizações, geralmente em países centrais ou
quase centrais da área ideológica patrimonial
dos EUA, Europa e Japão".
O documento não contempla a possibilidade da existência de organizações não-governamentais civis brasileiras na Amazônia.
Identifica, entretanto, a fusão de "um certo
apoiamento da mídia nacional e uma parte
da área artística e intelectual, nacional, assim
como de setores da Igreja e empresas multinacionais, aos pleitos gerenciais dessas
ONG".
A ESG diz que o "ativismo preservacionista" quer "manter adormecido o potencial
econômico amazônico brasileiro", reduzindo
~ liberdade de ação do País no trato dos problemas da Amazônia, já que "existe uma
idéia preservacionista de quase intocabilidade•.dos recursos"'.
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Segundo o documento, a "desnacionalização do brasileiro" é um movimento internacional difuso" para a intern'acionalização da
Amazônia "a começar pela criação de áreas
onde os seus habitantes atuais deixassem de
ser submetidos ao controle e ação do Estado
brasileiro, sendo desnacionalizados como cidadãos da Pátria, um primeiro passo para
a aceitação geral de áreas liberadas politicamente do Brasil com apoio internacionaI'?,
Quanto às pressões para a "preservação
radical da cultura indígena", o documento
afirma que "pela via da antropologia aplica-'
da, onde se pretende .que o interes~e interna~
cional prevaleça sobre os objetivos nacionais
permanentes de integração nacional, as pressões tentam impor sanções globais ao Brasil,
com respaldo num direito internacional que
coloque o País na condição de réu não-preservador de grupos indígenas em extinção".
Folha de S. Paulo, 30-5-90
DEPUTADO QUER EXPLICAÇÕES SOBRE
DOCUMENTO CONTRA INDIGENISTAS
IYa Reporfagem LocaI"
O Deputado Federal Fábio Feldmann
(PSDB -SP), 35, encaminhou ao Congresso
um requerimento de informações à Escola
Superior de Guerra (ESG) para os autores
do documento "Estrutura do Poder Nacional
para o Ano 2000" dêem explicações à Câmara. O documento a~mite o recurso à guerra
para "superar as pressões que impedem a
conquista dos objetivos nacionais permanentes na Amazônia" e identifica como alvos
de ação bélica o narcotráfico, '0 .contrabando
e as organizações preservacionistas e indigenistas.
Organizações ambientais e indigenistas
manifestaram indignação com as acusações
da ESG de que atuam pela internacionalização da Amazônia, o retardamento do seu
desenvolvimento e a criação de enclaves iridígenas. "São idéias velhas, anacrônicas e in..
constitucionais", disse o padre Antonio
Brand, 41, secretário-geral do Conselho Indigenista Missionário, organização que defende o conceito de autodeterminação dos povos
indígenas.
. .
"A autodeterminação que defendemoSlf'
o direito dos povos indígenas serem povos
. etnicamente diferenciados, como a Constituição reconhece. A ESG, ao contrário, quer
impor acima da lei a sua definição de segurança nacional. E acusa os que defendem a
Constituição de serem contra a nação", diz
Brand.
.
.
Claudia Andujar, 52, coordenadora da Comissão pela Criação do Parque Ianomami,
disse que, em onze anos dt: atuação, desconhece tentativas de criação de uma nação ianomami autônoma. "Os ianomami querem
ser reconhecidos como cidadãos brasileiros.
Quen,m direitos. Esse falso nacionalismo encobre outros interesses, como o das mineradoras. Os inana~ami estão morre'ndo de malária e a ESG I~~usa a opinião pública". (Ricardó Arnt)
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Folha de S. Paulo 3-6-90
FEBEAPÁ NO ANO 2001
Severo Gomes

cia de exame psiquiátrico, para evitar trechos
como este, sobre a "preservação radical da
cultura indígena, como aceitação de seu enquistamento no espaço nacional".
"A partir dos enquistamentos antropológicos que pressões internacionais tentam impor ao país, será depois possível impor sanções globais ao Brasil, com respaldo num direito internacional que coloque o país na condição de réu não-preservador de "grupos indígenas em extinção". Essas ações externas
irão perturbar o ONP paz social, irão negar
nossa soberania e para sua eliminação, poderá ser preciso aceitar a evolução da questão
conflituosa para o estado de guerra".
Os índios formam quistos nas terras que
sempre lhes pertenceram? E vamos à guerra
pelo "direito" de acabar com eles? Ora, o
que há de verdadeiro são os movimentos nacionais e internacionais de denúncia dos crimes contra a humanidade. Como o apartbeid
na África do Sul, o genocídio dos índios ianomami e o massacre dos palestinos, em nossos
dias, ou o holocausto dos judeus, há meio
século.

Desde o desembarque dos portugueses, há
quase 500 anos, a história da expansão e do
desenvolvimento do Brasil é uma história
de espoliação e massacre das populações que
aqui existiam. Em nome da propagação da
fé e outros eufemismos que encobriam o roubo das riquezas minerais, os brancos sempre
mataram os índios. Os quatro ou cinco milhões de bugres que povoavam esta terra são
representados hoje por uns 200 mil sobreviventes.
Os planos de extermínio contam agora com
a colaboração da Escola Superior de Guerra,
que divulgou nestes dias um documento "Estrutura do Poder Nacional para o Mo
2001". O capítulo sobre índios e Amazônia
é tão espantoso que se torna difícil comentá-lo.
Digamos, só para iniciar, que a Escola Superior de Guerra vem definindo o que entende por objetivos nacionais permanentes. PaANEXOS REFERENTES AO ITEM V
rece óbvio que os objetivos nacionais permanentes são definidos pela Nação, cujos repreREQUERIMENTO DE INFORMAÇÁO
sentantes, aliás, fizeram exatamente isso na
N· 440/89
Constituição em vigor. O grupo da Escola
(Deputado Fábio Feldmann)
Superior de Guerra, entretanto, não leu a
Solicita informações ao Ministro dos
Lei Maior e inventou seus próprios objetivos
Transportes sobre os projetos de construnacionais.
ção e pavimentação de rodovias na ReSe a questão parasse por aí, o caso poderia
gião Norte.
ser tomado como de loucura mansa. Mas,
no documento o pessoal da Escola Superior
Sr. Presidente:
de Guerra ameaça mais de uma vez, com
Nos termos do que dispõe o art. 50, § 2·,
todas as letras, levar o Brasil à guerra para a Constituição Federal e os arts. 115 e 116
defender os objetivos que eles inventaram.
do Regimento Interno da Câmara dos DepuPermito-me a maldade de citar textualmen- tados, requeiro a Vossa Excelência que, ouvite um trecho:
da a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro dos
"Há um movimento internacional difuso, Transportes as seguintes informações:
1 - quais são as empresas responsáveis peque não se pode, aprioristicamente, atribuir
à orquestração ou conspiração de países já la execução dos projetos de construção e padesenvolvidos mas que produz efeito como vimentação das rodovias:
a) BR-364/RO/AC - Porto Velho - Rio
~ fosse daquele modo, sobre a idéia de internacionalização da Amazônia, a começar pela Branco;
b) BR-174/RR - Boa Vista - Caracarai;
criação de áreas onde os seus habitantes
c) BR-317/AM-BocadoAcre-Piquiá;
atuais deixassem de ~er submetidos ao cond) BR-317/AC - Rio Branco - Boca do
trole e ação do Estado Brasileiro, sendo desnacionalizado (sic) como cidadãos da pátria, Acre;
e) BR-319/AM - Ligação a Novo Aripuaum primeiro passo para aceitação geral de
"áreas liberadas" politicamente do Brasil não
2 - quais as empresas responsáveis pelo
com apoio internacional, inclusive o decorrente ações deliberadas (sic) iniciais das ONG projeto de conservação de rodovias no Esta(Organizações não-governamentais, esclare- do do Acre?
3 - quais as empresas responsáveis pelos
cimentos nosso). O estabelecimento, dessas
cabeças-de-ponte políticas, se permitido projetos de restauração das rodovias:
a) BR-319/AM-Manaus-PortoVelho;
ocorrer, demandará grande esforço brasileiro
b) BR-364/AC-RioBranco-SenaMapara sua eliminação, com provável recurso
à guerra, como con~qüência de um conflito dureira.
4 - já foram realizadas audiências públi.que não se consiga administrar e, ultima ratio, para redução dessa pressão dominante cas? (informar, em caso positivo, onde e
a um nível aceitável e administrável, que per- quando foram realizadas e fornecer cópias
dos relatórios).
mita a preservação dos ONP ameaçados."
Estas informações deverão ser acompanhaEntenderam alguma coisa? Talvez a Escola
Superior de G~erra devesse exigir curso co~ das de cópias dos projetos detalhados de enpleto do Mobral para os alunos que se candI- genharia e memoriais e, ainda, cópias dos
datassem a redigir documentos em seu nome. EIA/RIMA (estudos de impacto ambiental
Aprudência recomendaria também a exigên- e respectivos relatórios).

Justificação
Através da Mensagem n" 689/89, o Exm"
Sr. Presidente da República submeteu à apreciação do Congresso Nacional projeto de lei
que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União créditos adicionais, para os fins que especifica".
Parte deste crédito destina-se a projetos
de construção é pavimentação das rodovias
Porto Velho - Rio Branco, Boca do Acre
- Piquiá, Rio Branco - Boca do Acre, ligação a Novo Aripuanã, a projetos de conservação de rodovias no Estado do Acre e a
projetos de restauração das rodovias Manaus
- Porto Velho e Rio - Branco - Sena
Madureira.
O projeto de lei enviado pelo Poder Executivo apresenta apenas os valores referentes
a cada rodovia sem qualquer outro esclarecimento.
Para que possamos julgar a concessão do
crédito e, posteriormente, acompanhar e fiscalizar sua aplicação é imprescindível que o
Ministério dos Transportes preste as informações que estamos solicitando e nos envie cópias dos projetos detalhados e dos estudos
de impacto ambiental com seus respectivos
relatórios.
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1989.
- Deputado Fábio Feldmann.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Através do requerimento em exame, o Sr.
Deputado Fábio Feldmann solicita à Mesa
o encaminhamento de pedido de informações
ao Sr. Ministro dos Transportes, visando obter os seguintes esclarecimentos:
1 - quais são as empresas responsáveis pela execução dos projetos de construção e pavimentação das rodovias:
a) BR-364/RO/AC - Porto Velho - Rio
Branco;
b) BR-174/RR - Boa Vista - Caracarai;
c) BR-317/AM-BocadoAcre-Piquiá;
d) BR-317/AC - Rio Branco - Boca do
Acre;
e) BR-319/AM - Ligação a Novo Aripuanão
2 - quais as empresas responsáveis pelo
projeto de conservação de rodovias no Estado do Acre?
3 -quais as empresas responsáveis pelos
projetos de restauração das rodovias:
a) BR-319/AM - Manaus - Porto Velho;
b) BR-364/AC-RioBranco-SenaMadureira.
4 - já foram realizadas audiências públicas? (informar, em caso positivo; onde e
quando foram realizadas e fornecer cópias
dos relatórios).
Tais informações, segundo consta, deverão
ser acompanhadas de cópias dos projetos detalhados de engenharia e memoriais e, ainda,
cópias dos ElA/RIMA (estudos de impacto
ambiental e respectivos relatórios), pois o autor da proposta alega que a Mensagem n.

Junho de 1990

DIÁRIO DO. CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

689/89, encaminhadora do projeto de lei que
auroriza a abertura de créditos destinados à
construção, pavimentação e conservação de
diversas rocioVias na Região Norte, não contém qualquer outro esclarecimento que possa
facilitar julgamento da concessão dos referidos recursos.

o

11 - Voto do Relator
Manifesto-me pelo encaminhamento de.
pedido, apoiado que está nas regras atinentes
à matéria.
Sala das Reuniões da Mesa, 15 de dezembro de 1989. - Deputado In6cêncio Oliveira,
Relator.
Parecer da Mesa
A Mesa, na reunião da hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamentô do
Requerimento de Informação n' 440, de
1989, formulado pelo Deputado Fábio Feldmann ao Ministro dos Transportes, sobre
projetos de construção e pavimentação de
1odovias na Região Norte.
Brasília, 15 de dezembro de 1989. -Hélio
DntraJ Secretário-Gerai da Mesa.
Número na origem: RIC 00440 1989 Requerimento de Informação (CD)
Prazo de origem: Câmara dos Deputados
Câmara: RIC 00140 1989

Estas informações deverão ser acompanhadas de cópias do projeto de construção e dos
ElA/Rima (Estudos de Impacto Ambiental
e respec(ivos relatórios) ..
Justificação
Através da Mensagem n' 670/89, o Exmo
Sr. Presidente da República encaminhou para ser apreciado pelo Congresso Nacional
projeto de lei que "autoriza o Poder Executivo a. abrir ao Orçamento Fiscal da União
o crédito adicional no valor de NCz$
136.600.000,00".
Deste crédito, 95 milhões destinam-se ao
projeto de construção e pavimentação da rodovia BR-364/RO/AC - Pórto Velho - Rio
Branco, a cargo do Departamenjp Nacional
de Estradas e Rodagem.
O requerimento de informações que ora
apresentamos tem por finalidade proporcionar a esta Casa condições de conhecer com
detalhes o projeto de construção de rodovia
tão importante para a Região Norte do País.
O projeto enviado p.elo Poder Executivo
não é· suficiente para julgarmos a concessão
. do crédito e muito nienos para, no futuro,
podermos acompanhar e· fiscalizar sua aplicação.
~ala das Sessões, 22 de novembro de 1989..
- Deputado Fábio Feldmann.

Autor Ementa
Deputado: Fábio Feldmann- .rSDB SP
.
Soli<llita informàçõesao Ministro dos
Transportes sobre os projetos de construção.
e pavimentação de rodovias na Região Norte.
(Ministro José Reinaldo Tavares).
Última Âção
Arg,:d.: Arquivado definitivamente
30-3-1990 (CD) Mesa Diretora
Av. 002/90-PA/GH, do. Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos..
REQUERIMRNTQ DE INFORMAÇÕES
N'441189
(Deputado Fábio Feldmann)'
Solicita lnformações ao Ministro dos
Transportes sobre o projeto de construção da rodovia BR-364/RO/AC - Porto
Velho - Rio Branco.
Senhor Presidente:
Nos termos do que dispoem o art. 50, §
2', da Constituição Federal e os arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro
dos Transportes as seguintes informações sobryo projeto de construção e pavimentação
dà rodovia BR-364/RO/AC - Porto Velho
- Rio Branco:
.
1 ~ quais as empresas responsáveis peia
execução do projeto?
2 - existem empréstimos referentes ao
projeto? (Banco Mundial, BID ou outros.)
3 -já foi realizada audiência pública? (informar, em caso positivo, onde e quando foi
realizada e fornecer cópias dos relatórios.)

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
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Sala das Reun.iões da Mesa, 15 de dezembro de 1989. - Deputado Inocêncio Oliveira,
Relator.
Parecer da Mesa
A Mesa, na reunião de hoje,. aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 441, de
1989, formulado pelo Deputado Fábio Feldmann ao Ministro dos Transportes, sobre
projeto de construção da rodovia BR-3641
RO/AC - Porto Velho - Rio Branco.
Brasília, 15 de dezembro de 1989. - Hélio
Dntra, Secretário-Geral da Mesa.
Número na origem: RIC 00441 1989 R.equerimento de Informação (CD)
Órgão de Origem: Câmara dos Deputados
14-12-1989
Câmara: RIC 00441.1989
Autor Ementa
Deputado: Fábio Feldmann.
Solicita informações ao Ministro dos
Transportes sobre o projeto de construção
da rodovia BR-364/RO/AC - Porto Velho
- Rio Branco.
(Ministro José Reinaldo Tavares.)
Última Ação '
Arqvd.: A!quivado definitjvamente
30-3-1990 (CD) Mesa Diretora
AV 002/RO-PA/GH, do Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos.
Ofício PS/RI n" 114/90
Brasília, 30 de março de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Fábio Feldmann
Gabinete n' 473 - Anexo III
Câmara dos Deputados
Senhor Deputado,
Encaminho a Vossa Excelência, em anexo,
cópia do Aviso n° 002/90-AP/GM, de 30-3-90,
do Ministro da Infra-Estrutura, com os esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informações n'S 440 e 441,
de 1989, de sua autoria.
Cordiais saJdações, Deputado Luiz Henrique, Primeiro 'Secretário.

O ilustre Sr. Deputado Fábio Feldmann
solicita à Mesa seja encaminhado pedido de
informações ao Sr. Ministrados Transportes,
a fim de que S. Ex' preste esclarecimento
a esta Casa sobre o projeto de construção
e pavimentação da BR-364, nos seguintes termos:
1 - quais as empresas responsáveis pela
execução do projeto?
2 - existem empréstimos referentes ao.
projeto? (Banco Mundial, BID e outros.)
3 - já foi realizada audiência pública? (in. formar, em caso positivo, onde e quando foi
realizada e fornecer cópias dos relatórios.)
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
4 - estas informações deverão ser acompanhadas de cópias do projeto àe construção
e dos ElA/Rima (Estudos de Impacto Am- Aviso n' oo2/90.AP/GM
Brasília, 30 de março de 1990
biental e respectivos relatórios).
A S. Ex' o Senhor Deputado Luiz Henrique
Consta da justificação que a Mensagem n'
MD. Primeiro Secretário da Câmara dos De670/89 sobre o projeto de lei autorizativo da
putados
abertura de crédito adicional ne;> Orçamento
Cumprimentando-o cordialmente, faço reda União, no valor de NCz$ 135.600.000,00,
ferência aos Ofícios PS/RI n' 55/90 e PS/RI
dos quais 95 milhões destinam-se à construn" 056/90, ambos datados de 16 fevereiro de
ção e pavimentação da rodovia·BR-364, não
1990, mediante os quais V. Ex' encaminhou
contém dados suficientes para o julgamento
da concessão do crédito citado e muito menos ,ao então Ministério dos Transportes, bs Requerimentos, de. Informações n'S 440/89 e
para o acompanhamento e fiscalização de sua
.4~1/89 de autoria do Sr. 'Deputado Fábio
aplicação.
Fdldniam, sobre os proJetos de construção
Eis O relatório.
e pavimentação de rodov.las na Região Norte.
11 - Voto do Relator
especificamente da BR-/64/RO/AC-Porto
O nosso voto é peJo encaminhamento do
Velho - Rio Branco.
A respeito. e em observância às informa,pedido, eis que encontra-se devidamente am~'
ções prestadas pelos órgãos competentes do
parado nas normas atinentes à matéria.
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extinto MinistÚio'dos Transportes, cumprime, atendendo ao .requerido, responder as
indagações formuladas pelo ilustre parlamen,tar, que seguem fielmente transcritas,
.
Quais as empresas responsáveis pela execução dos projetos de construção e pavimentação das rodovias:
a) BR-364/RO/AC - Porto Velho - Rio
Branco
b) BR-174/RR - Boa Vista - Carai;arai
c) BR-317/AM - Boca do Acre - Piquá
d) BR-317/AC - Rio Branco - Boca do
Acre
e) BR-319/AM -Ligação a Novo Aripuanã.,
.
a) BR-364iR)ÀC - Porto Velho - Rio
Br~

- Lote 269-3 - 89,8 km - Mendes Júnior*
AC - Lote 269-2 - 90 Km, - Ebec S/A*
- Lote 269-1 - 98 km - CR. Almeida S/A*
* Consultora Hidroservice .
- Lote 268-3 - 88,2 km - C.C.O*
- Lote 268-2 - 78,3 km - Tratex" '
RO -Lote'268-1-47;3 km -Ceesa"
- Lote 268-1A - 30,0 km- DOC/MEx.
-5"BEC
'
"Consultora - EspaiConsol
Obs: A Tratex é a responsável pela Construção de 5 pontes de concreto.
b) BR-174/RR - Boa Vista -'--Caracaraí
- DOC/MEx.. por delegação '
c) BR-317/AM.-Boca do ACre :"-Piquiá
DOC/Mex., p.or delegação
d) BR-317/AC - Rio Branco - Boca do
Acre
DOC/Mex., por delegação
e) BR-319/AM-Ligação a Nova Aripuanã
- Obra do Governo do Estado do Amazonas através do PER/AM.
2. Quais as empresas responsáveis pelo
projeto de conservação de rodovias no Estado do Acre?
BR-317 - Rio Branco'- Assis Brasil
_DER/Acre, por delegação
BR-364 - Rio Branco .-:... Cruzeiro do Sul
- DOC/Mex., por delegação
BR-317 - Rio Branco - Boca do Acre
- DOC/MEx., por delegação
3. Quais as empresas responsáveis peros
projetos de restauração das rodovias:
a) BR-319/AM,-Manaus -Porto Velho
b) BR-3ú4/AC - Rió Branco -Sena Madureira
.
,
a) BR-319/AM-Manaus-Porto Velho
-, Consultora Humberto Santana e Consultora Maia Melo
b) BR-364/AC-RioBranco-SenaMadureira
- Não tem projeto de restàuração
4. Já foram realizadas audiências públicas? (informar, .em caso positivo, ondç e
quando foram realizadas e fornecer cópias
,
dos relatórios).
Esclarecer os órgãos do extinto Ministério
dos Transportes que, nesta solicitação, provavelmente, o Deputado se refere ao mecanismo de aprovação de EIAe,Riina, através
do qual são submetidos, quando solicitados,'
a audiência pública.
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A informação prestada esclarece que a ' n~ciàmento da pavimentãçãb da BR-364, no
tr:echo que, liê.!'orto Velho a Ri.9.,~ra.!1co:
BR-364 tem, em verdade, duas vertentes:
- a primeira referente à construção da esA sua criação respondeu às preocupações
trada propriamente dita, a cargo' do DNER,
quanto à n~cessidade de serem tomadas mee,
didas efetivâs de proteção ao Meio Ambiente
- a segunda, referente' à Proteção Am- e às Comunidades Indígenas da região sob
bientaI na área da influência da rodovia, onde
influência da rod6via:' Esta região representa
se desenvolve o' "Programa ,de Proteção ao
uma área superior a 25 milhões de hectares,
Meio" Ambiente e das Comunidades Indíge- o qlolecorresponde a somente 5% da Amanas ~ PMACC".
zônia Legal. Mas equivale a todo Reio Unido
Continua a informação destacando que o 'ou à Alemanha Ocidental. Encontra-se no
PMACC, que de certa forma substitui o ElA. · Estado do Amazonas 51% destas áreas, 32%
localiza-se no Acre,e 17% em Rondônia.
e o Rima, envolve todas as ações de proteção
e mitigação de impactos na área de influência .1 Ú total dos recursos é de 8 milhões de dólada rodovia, fora da faixa de domínio, sendo 'res, para um período executivo de 20 meses.
que nesta, as ações .de mitigação necessárias ,Para o exercício de 1989 estão previstos cerca
.
são de responsabilidade do DNER e suas con- de 4 milhões de dólares.
tratadas..
A estratégia básica do projetct visa à inteRessalta ainda, que somente a' partir de. ' gração de ações das diversas instituições gojaneiro de 1986; com a Resoluç~ n' 001/86
vernamentais encarregadas das políticas indide Conama, passou a ser exigido o Rima para ·genistas, fundiária e ambiental envolvendo
a Funai, o Incra e o Ibama.
obras rodoviárias, portanto após o início das
O primeiro momento do PMACI consta
obras da BR~364, conforme exposto a seguir:
1- O Projeto de Engenharia da BR-364 ,do levantamento de informações geoambien'entre Porto Velho e Rio Branco foi rea(izadó !ais, sócio-econômicas e de políticas governamentais, para produzir um zoneamento de
em 1979/1980.
2 - A licitação para a construção foi feita
usos bem como a mobilização e todos os insem dezembro de 1984.
'
trumentos de governo para a sua efetiva im3 - O início das obras deu-se em abril de
plantação. Este momento vem sendo desen1985'. .
volvido com o apoio técnico do IBGE.
, Assim, conforme acontecido com outras
O segundo envoive a mobilização no âm~
obras por exemplo, a hidrelétrica de Samuel, bito estadual, dos principais órgãos da admiforam realizasos ElA e Rima em caráter "ex- nistraçã.o pública federal, e estadual, pois
promove a coordenação e integração de espost", quando todas as decisões já haviam
'sido tomadas, do mesmo modo como ocorre, forços, evitando ações independentes. No
hoje, com a BR-364 sendo' tais Rima~, por momento atual estamos contando com a efeI tiva participação do lMAC e da' FUNTAC
isso mesmo, motivo de muitas criticas.
Segue anexado a este aviso, o Relatório' :no Acre. Com o Batalhão de Polícia Flores- .
de Informações Gérais do PMACI, acrescen- tal, com a SeCretaria de: Meio Ambiente e
tando por oportuno que o DNER se coloca com o Instituto Florestal em Rondônia, no
Amazonas, com a 'Secretaria de Meio Amà disposição para demonstrar as medidas mitigadoras já adotadas, bém como os Projetos 'biente.
Finais de Engenharia concluídos qm:, por traO terceiro momento do PMACI é o da
tarem de publicações volumosas e se encon- definiqão do Plano de Ordenação Territorial,
trarem em sua sede, no Estado do Rio de ,que virá consolidar a estratégia de ocupação
"da região.
'
Janeiro, não puderam se juntar a este. .
Para as demàis rodovias citadas no requeri. Os 8 (oito) contratos que foram assinados
mento em questão, informa o. DNER que· ·para 1989 viabilizam o primeiró passo para
. àinda serão feitos Eias e respectivos Rimas, , a implantação dos 5 (cinco) programas básina op'ortunida'de em que a pavimentação das co's que compõem o PMACI.
mesmas forem incluídas nas programações do . , l' Programa de Ordenação Territorial: Se, lecio,nará as alternativas mais adequadas para
DNER.
A expectativa de ter atendido aos termos a.J!til~~~~~~io-~Q!1§!l1icª--ºª-!~jo_._ _
2' Programa de Areas de Proteção: Criará
. do Requerimento que ora respondo, aproveito o ensejo para renovar a V. Ex' os meus e t~.Qli!!!ª,;._
1- Florestas nacionais (Macauã, Puros e
protestos de elevada estima e consideração:
- Ozíres Silva, Minist.ro da Infra-Estrutura.
Bom Futuro);
·2-Reservas biológicas;
3 - P.arques nacionais;
PROJETO DE PROTEÇÃO DO
4 - Estaçoes ecológicas;
MEIO AMBIENTE E DAS
5 - Área de proteção ambiental (Bacja do
COMUNIDADES INDíGENAS-PMACI
riô Acre, a montante de rio Branco);
A Floresta Nacional de Mapiá-Iauiní, proposta pelo PMACI, foi recep.temente criapa
1":" InformaçÕes Gerais sobre o PMACI
a 14 de agosto deste ano, com área de 3h .
O Projeto de Proteção do Meio Ambiente"
e das Comunidades ]ndígenas-PMACI - ' mil hectares, faz parte deste programa a proteção de cerca de 1,2 milhão de hectares.
foi originalmente concebido e definido como
Outro gluPO de projetos diz respeito aos
. um componente do contrato firmado entre
Assentamentos Extrativistas~ uma estrátégia
o Gov~i'no brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvi~ento-BID para o fipioneira para aqueles que se dedicam ao l?x.-,
' A
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trativismo vegetal (borracha natural e castanha do Brasil).
Na área do PMACI foram destinados 450
mil hectares para a exploração extrativista
racional, envolvendo 1.500 famílias de seringueiros e castanheiros. Para este projeto foram destinados também recursos em s'aúde,
educação e extensão floresta!.
39 Programa' de Fiscalização Ambiental:
Executará os seguintes projetos:
1- Monitoramento florestal (através de
satélites);
2 - Apoio áreo à fiscalização (sobrevôos);
3 - Fiscalização de produção, comercialização e industrialização de produtos florestais;
4 - Proteção da fauna silvestres (proteção
e manejo dos QuelÔnios).
49 Programa de. Educação Ambiental.e Extensão Florestal: Treinamento dos técnicos
que atuam junto às comunidades, difusão' de
infórmações técnicas a todos os produtores
da área do PMACI, produção e distribuição
de 700 mil mudas de espécimes florestais nativas (seringa, castanha e frutíferas tropicais).
59 Programa de Comunidades Indígenas,
cujos projetos foram divididos em 2 categorias:
1- regularizàção de terrl!s indígenas;
-19 terras devem ser demarcadas, num
total de 1,5 milhão de hectares.
Regularização fundiária de 4 áreas, num
total superior a 500 mil hectares.
2 - saúde, educação, atividades produtivas, infra-estrutura de postos üidígenas.
. 2 - 8itIi"ãção atual do empréSti~o para a
construção da Rodovia BR-364, trecho Porto
Velho - Rio Branco
.
Em 5 de. julho de 1989 o BIO aprovou
o PiaM de Ação Definitivo-PAD, referente
ao Projeto dy Proteção do Meio Ambiente
e das Comunidades ~ndígenas-PMACI,
com o qual se deu ·por cumprida a cláusula
6.12, dos contratos de empréstimos para a
construção da BR-364, 150/IC-BR e 503/0CBR. Assim foi possível r~iriiciar os desembolsos pelo BID para à conclusão daquela
. rodovia com base no acordo assinado com
o Governo brasileiro. Áté o' momento foram
liberados· US$ 10,009 milhões para as obras
da estrada.'
.
Num prazo <de 20 (vinte) meses estão previstos recursos d;t ordem de US$ 8,047 mi-.
lhões para as atividades do PMACI, sendo .
40,2% destes reCllrsos oriundos do BID e
59,8% como contrapilrtida do Governo brasileiro.
.
.
. .
No dia 20-7-89 foram assinados 7 (sete)
contratos entre o IPÉA - (Funâi, Incra, Ibama e IBGE), no valor cle Ncz$ 4,6 milhões
correspondentes a 19 projetos do PMACI a
serem implementados no período de julho
a dezembro de 1989.
Para.o exercício de 1990 estão pn:vistos
recursos orçamentários da. ordem de;: US$ 6,5
milhões para a continuação das atividades dÇl
PMACI e US$ 2Q milhões para as obras da
rodoviaBR-364.
O prosseguimento da obra de asfaltamento
~a' BR-364 e a manutenção ~os desembo.lsos

do BIO' dependem da implementàção, plena
e no devido tempo, do PMACI. Nesse sentido, é muito importante que o PMACI po&sa
contar com ~otal apoio dos três Estados en- .
volvidos (AC, AM e RO) das comunidades
locais que serão os principais beneficiários
do projeto.
.
No que respeita ã: conclusão do asfaltamento da estrada estão sendo mantidos entendimentos com o BID para que seja .liberada
nOva parcela 'dos US$ 24 milhões que ainda
estariam para ser desembolsados.
Esses recursos permitiriam repagar uma
parte da dívida com as empreiteiras e retomar
as obras que já estão muito avançadas. Segundo o DNER, as obras em Rondônia estão
concluídas e no Acre faltaria apenas asfaltar
.'
cerca de 30%.
É importante 'reiterar, contudo, que qualquer avanço na estrada dependerá de pro.'
gressos na implementação do PMACI.
.ANEXOS REFERENTES AO ITEM X
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3 - o número de instalações para tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos industriais em processo de licenciamento
junto ao Ibama, por Estado, ou junto a outros
órgãos do Sisnama.

.Justificação
O' objetivo do pedido é obter informações
oficiais sobre o efetivo cumprimento da resolução n· 6/88, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - Conama, à época órgão superior do Sisnama - Sistema Nacional de Meio
Ambiente (órgão central pela Lein" 7.804/89,
de 18-7-89) a qual determinou a realização
de um inventário sobre os tipos e destinos
dos resíduos gerados no Parque Industrial do
País, notadamente os resíduos perigosos, os
estoques de agrotóxicos fora de condições de
uso e de'uso proibido e materiais contaminados com Bifenilas Policloradas - PCB.
Tais informações são de extrema valia para
os nobres membros desta Egrégia Câmara,
já que tramitam nesta Casa diversos projetos
. de lei que vetsam sobre a importação, comer-o
REQUERIMENTOS De INFO~MAÇÕES cialização e destino de resíduos e substâncias
N·512/90
perigosas, entre os quais o Projeto
(Deputado F~bi? Feldmann)
n9
de minha autoria.
Solicita informações ao Poder Execu· .. Sala das Sessões, 4 de abril de 1990. Deputado Fábio Feldmann.
. tivo Federal quanto ao cumprimento da
Resolução Conama n· 6/88, que determi·
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
nou o inventário de residuos sólidos in·
N·
,DE 1990
dustriais.
Senhor Presidente, requeiro, nos termos
dó art. 50 parágrfo 2., da Comtituição Federal e na forma prevista pelo ar.t. n5,. I;: do
Regimento Interno, sejam solicitadas- as seguil).tes informações ao Poder Executivo;
através da Secretaria Nacional de Meio Am- ,
.biente, sobre o'cumprimentodas disposições'
da resolução Conama n. 6/88:
1- informações quanto ao atendimento
pelo Ibama - Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
bem como demais órgãos do Sisnama da Resolução Conama, n" 6/88, de 15-6-88, especialmente quanto a:
.
1.1 - cumprimento do parágrafo único,
artigo segundo da referida resolução;
1.2 - número de indústrias, por categoria
e tipo de atividade (química, metalúrgica;
etc...), por estado, que geram resíduos perigosos;
.
.
1.3 -.:.:.. número de indústrias que dispõe de
tr!itamento e disposição final autorizadas pelo Ibam1! ou por órgãos integrantes do.Sisnama para seus residuos perigosos;.
1.4 - idem, para.sistemas não autorizados
ou em desacordo com padrões ambientais;
1.5 - atendimento do artigo terceiro da re- I
ferida resolucão;
. 1.6 - atendimento do artigo quartó da re.ferida resolução;
1.7 -número e tipo de instalações·autori-'
zadas- pelo Ibama ou por órgãos integraJ;ltes
do Sisnama para tratamento e disposição de
residuos industriais (perigosos ou não) gerados por terceirOS;
2-cópia de eventuais relatórios sobre re- .
síduos indl;lstriais para todas as regições por
Estado.
.
.

(O Deputado

~ábio

Feldmaann)

. Solicita informações à Secretária de
Meio Ambiente da Presidência da República sobrea a elaboração anual do RQ~
MA·Relatório de qualidade do Meio Ambiente.
Sr. Presidente, nos termos do que dispõe
o art. 50, § 2. da Constituição Federal e os
arts. ~15 e 116 do Regimento Interno da Çâmara dos .Deputados, requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
à Secretaria de Meio Ambiente 9a Presidên-_'
cia da República as seguintes informações:
1- O RQMA:-Relatório de Qualidade d~
Meio Ambiente relativo a 1989 foi elaborado? Caso afirmativo, qual a data de sua'conclusão e publicação;
2 - Quais as providências tomadas para
tornar público o documento a que se refere
Ó item 1;
3 - qU:;lis as providências tomadas para a
elaboração do RQMA relativo a 1990, qual
o setor responsável por'sua elaboração e
quais os prazos previstos para sua conclusão
e publicação.
Justificação
A Lei 7.804, de 18 de julho de 1989, que
alterou a lei n" 6.938/81, 'que dispõe sobre
a Política Nacional do Meio Ambiente, deter·
minou a elaboração do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente a ser divulgado
anualm~nte pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Tal Relatório éonstitui instrumento de fundamentai importância,
.
. pois fornece os dados

.
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indispen.sáveis para a implementação da Política do Meio Ambiente em nosso país. Além
disso, possibilita a: realização do diagnóstico
dos principais problemas ambientais do país,
seus possíveis prognósticos e portanto, as bases para seu equacionamento.
Até o momento, no entanto, não foi divulgado o referido RQMA-Relatório de Qualidade do Meio Ambiente referente a 1989 e
não temos informações, até o momento, sobre as providências que vêm sendo tomadas
para a sua divulgação.
.
Assim, este requerimento tem a finalidade
de solicitar as informações necessárias ao devido acompanhamento do assunto parte do
Congresso Nacional.
Essa é a razão do nosso pedido.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. Deputado Fábio Feldmann.'
REQUERlMEY'[O RJ;: INF'ORMAÇÃO
N' 535, DE 1990
(Deputado.Fábio Feldmann)
Solicita informações à Secretaria de
Meio Ambiente da Presidência da República de como está sendo realizada a fisca·
lização do registro, porte e uso de motos"
serras, conforme determina a Lei n'
7.803, de 18 de julho de 1989.
Sr. Presidente,
Nos termos do disposto no art. 50, § 2'
da Constituição Federal e os arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ás Secretaria
de Meio Ambiente da Presidência da República as seguintes informações:
1- quais os procedimentos adotados pelo
Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos nàturais Renováveis
para o registro, licença de porte e uso de
motosserras, em cumprimento ao que determina a Lei n' 7.803, de 18 de julho de 1989;
2 -listagem dos registros concedidos a
partir de 20 de julho de 1989 até o presente;
3 - quais os procedimentos adotados para
a fiscalização e a companhamento da impressão de numeração seqüencial nas motosserras
por parte dos fabricantes e seu registro no
Ibama;
.
4 - Quantos foram os casos de motosserras apreendidas pelo não cumprimento da Lei
nO 7.803/89. Solicito cópias dos processos administrativos e penais referentes a esses ca·
sos.
.
A Lei n' 7.803, de 18 de julho de 1989,
que alterou a redação da Lei n' 4.771/65, determinou que cabe ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e-dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, controle para o porte,
uso e a 'comercialização de inotosserras.
O Brasil, em função de sua extensão territorial e grande IÍqueza de ecossistemas, poso
sui uma flora de valor inestimável. Destacam-se, nesse contexto, a Mata Atlântica e
Floresta Amazônica que, entre outras, possuem espécies de grande valor ecológico e
eçonôrtlico:' O ritmo de devastação na Mata

Atlântica vem se acentuando cada vez mais
e estima-se que, caso não sejam tomadas providências, desaparecerá em 10 (dez) anos.
A Amazônia é a mais extensa floresta tropical úmida contínua do mundo, e representa, em termos de área ocupada por vegetação,
58,9% do território nacional. Sua ocupação
vem sendo feita de maneira irracional e desenfreada, sendo removidos em torno de 10
milhões de hectares por ano de florestas, a
cada ano em ritmo crescente.
A Lei n" 7.803/89 representa um mecanismo legal que permite. às autoridades competentes exercerem um controle quanto ao uso
e comercialização de motosserra, principal
instrumento utilizado na devastação de nossas florestas. Seu uso vem trazendo sérios
problemas ambientais e econômicos ao País,
como por exemplo as tragédias recentes ocorridas no Rio de Janeiro, com enchentes, mortes, doenças, e milhares de pessoas desabrigadas.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. Deputado Fábio Feldmann.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' "DE 1990
(Deputado Fábio Feldmann) ,
Solicita informações ao Ministro da
Marinha, ao Secretário da CIRM - Comissão Interministerial para os Recursos
do Mar e Secretário de Meio Ambiente
sobre posicionamento do Brasil com rela·
. .
ção à pesc~ da baleia.
Sr. Presidente,
Nos termos do que dispõe. o ·art. 50,§ 2'
da Constituição federal e os· arts. 11~ e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro da
Marinha, ao Secretário.da Comissão Interministerial para os Recursos dO.Mar e ao Secretário do Meio Ambiente, as seguintes informações:
1- se o Ministério da Marinha, através
da Secrim -Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, está envolvido em algum projeto ou discussões, em foros internos ou internacionilis, de restauração
da caça à baleia na Costa brasileira. Caso
afirmativo, solicito cópias das atas e memó. rias das .reuniões, nomes dos participantes
e representantes brasileiros, cópias dos projetos e outros documentos.
2 - se a CIRM, através da Secrim, está
promovendo consultas aos órgãos científicos
e conservacionistas governamentais e não·govemamentais brasileiros envolvidos na'questão? Caso afirmativo, solicito cópias dos documentos.
3 - se a delegação brasileira à próxima
reunião da . Comissão lritermicional para a
pesca da baleia terá orientações específicas
a respeito de solicitaçã%btenção de cotas
de captura de baleias para o Brasil;
4 ~ se o assunto está sendo discutido ou
será proposto para discussão nas próximas
reuniões daCIRM;
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5 - Solicito ainda posicionamento oficial
da Secirm e Secretaria de Meio Ambiente
sobre o assunto.
Justificação
Em dezembro de 1987 foi aprovada, no
Congresso Naciónal, lei que "proíbe a pesca,
ou qualquer forma de molestamento internacional de toda espécie de cetáceo nas águas
jurisdicionais brasileiras", protegendo as baleias, golfinhos, leões-marinhos, focas.
Desde os tempos de colônia, temos uma
tradição de massacre de baleias no Brasil.
Os caçadores chegavam ao requinte de crueldade de primeiro matar os filhotes (sabendo
que as mães não sairiam de perto) para, depois, matar as fêmeas (sabendo que os machos não as abandonam por nada). Com o
tempo, os barcos ganharam canhões, e o massacre se tornou industrial. A- baleias foram
desaparecendo. As empresas caçadoras também. Restou uma única, a Copesbra, no litoral da Paraíba, filial da japonesa Nippon Reizo KK. A empresa foi autorizada a matar
cerca de 600 baleias minke por ano, basicamente para fornecer carne ao mercado japonês. O Brasil começou a reconhecer o absurdo, primeiramente através das organizações
ecológicas que passaram a exigir o fim do
massacre. A partir de 1985, a situação se precipitou. O Deputado Gastone Righi, de São
Paulo, foi convidado a participarde uma caçada como um "programa turístico". Voltou
da caçada e redigiu o projeto de lei que .proibüLa caça e qualquer tipo de molestamento
a .mamíferos marinhos no litoral brasileiro.
Com muito esforço a proposta foi aprovada
na Câmara dos Deputados. Nesse meio tempo, a imprensa e as entidades ambientalistas,
através de enorme pressão conseguiram que
o então Presidente José Sarney decretasse
uma moratória de 5 anos na caça à baleia
nas costas brasileiras.
Finalmente, em 1987, o projeto foi apro'vado e as baleias protegidas nas costas brasileiras.
.
.
Temos informações'de que na 41' Reunião
dll Comissão Internacional da Baleia - cm,
realizada em julho de 1989 na Califórnia USA, iniciou-se discussão de reestabelecimento de cota de captura para o Brasil, a
partir de posições relativas aos problemas
criados com a atual cota zero de captura.
Essas posições deverão ser definidas na próxima reunião da cm, a ser realizada em junho
. .
na Holanda. .
·Portanto, as informações que ora solicitamos são de fundamental importância ao
acompanhamento à- implementação da lei de
proteção àbaleia, duramente conquistada pelo movimento ambientalista brasileiro.
Saladas Sessões,
de .
de 1990.
- Deputado Fábio Feldmann.

o SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PDT -CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.Presidente, Srs: Deputados, o Governo Collor
promove grande arrocho salarial, e suas Lideranças no Congresso Nacional resistem a
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qualquer entendimento que permita a votação de uma lei que restitua as perdas salariais
e impeça a erosão dos salários. Dados confiá·
veis indicam que a inflação já anda por volta
de 10% ao mês. A área econômica do Governo resiste à indexação dos salários, mesmo
os mais baixos. Ora, tal procedimento signi·
fica pelo menos a falta de confiança do plano
de estabilização econômica, uma vez que não
admite a persistência da inflação. Por outro
lado, a economia está indexada em vários
itens (impostos, aluguéis etc), mas o Governo
massacra os trabalhadpres quando nega a
preservação dos salários situados nas faixas
mais baixas.
Fica aqui o nosso protesto contra essa política governamental, já claramente identificada, bem como nossa repulsa à atuação dos
partidos de sustentação do Governo no Con·
gresso, co·responsáveis por essa iniqüidade.
O SR. ASSIS CANUTO (PTR - RO. Pro-,
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden·'
te, Srt' e Srs. Deputados, solicito especial
atenção desta Casa para os documentos que
passarei a ler, cuja transcrição nos Anais desta Casa solicito, pela sua atualidade e impOltância.
Refiro-me a um ofício de minha autoria
dirigido ao Exm9 SI. Ministro da Saúde, eminente Deputado Alceni Guerra, que acompanha documento recebido da Associação
dos Servidores da Sucam em Rondônia Assuron, onde é colocada com toda a honestidade e realidade a situação da Sucam, com
relação aos trabalhos prestados à comunida·
de e às estatísticas lá existentes no que concer·
ne à malária.
É mais do que justo defendermos os funcionários que realmente trabalham e se dedicam
ao combate do mal endêmico que mais víti·
mas fatais tem feito em nosso Estado.
Voltarei ao assunto!

. OFicIO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
Of. n9 019/9Q·GPAC
Brasília, 11 de junho de 1990.
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tios, das margens dos rios e igarapés, dos
bairros, dos gariinpos e etc.
Portanto julgo oportuno atender o preito
da Associação dos Servidores da Sucam em
Rondônia, Assuron, Diretório Municipal de
Porto Velho, conforme documento em ane-

xo.
Atenciosamente, Deputado Assis Canuto.
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DASUCAM-RO
Diretoria Municipal de Porto Velho
OfíciolAssuron/PVN/n9 015/90
, - 31 de maio de 1990
Do: Presidente da Assuron-RO
Ao: Exm9 Sr. Deputado Federal Assis Canuto
Assunto: Documento (Envia)
Consciente da sensibilidade e comprometimento de V. S', com os problemas sociais
que afligem o nosso Estado, e principalmente
no tocante as endemias que afetam a popu·
lação de Rondônia, em especial, a Malária,
e na eminência dos servidores da Sucam serem demitidos, estamos encaminhando em
anexo, documento relatando a real situação
de nossa Instituição, p~ra que V. S' tenha.
subsídio para'intervir junto ao Ministério da
Saúde a favor dos valorosos servidores que
prestam grandiosos serviços a comunidade de
nosso Estado.
Confiante de Vossas providências agradecemos.
Atenciosamente, - Vilzimar Joviniano
Freire.
É grande a preocupação por parte da Associação dos servidores da Sucam-RO, diante
da constante ameaça de demissão sofrida nos
últimos 60 dias por aqueles que tem menos
de 5 anos, conforme redação da Constituição
Federal promulgada em 5 de outubro de
1988.
Conscientes da situação real em que se eneontra nosso País e da busca feita pelo Governo Federal para atingir o equilíbrio econô'
mico, possibilitando com isto, melhores con·
dições de vida para nosso povo. Somos fayaráveis aos cortes das despesas, que deverão
estar adequadamente distribuídas de acordo
com a receita, fazendo com que nosso. Pa~
venha a se tornar administrativamente viável
e llconomicamente sustentável.
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Entretanto, para que não ocorram injus'
tiças, falhas irreparáveis na condução das de·
missões que por ventura venham a ocorrer,
cumprimos com nosso dever de informar a
V. Ex', algumas particularidades que reves·
tem nossa Instituição e nossa Equipe de Tra·
balho do amplo, total e irrestrito respeito da
população a qual servimos.
Em nosso quadro de pessoal, não existem
funcionários fantasmas, marájas e nem ocio·
sos. Existem sim, verdadeiros soldados comprometidos e imbuídos de um espírito de abnegação, enfrentando todas as dificuldades
encontradas nas suas atividades diárias, muitas vezes prestando assistência às populações
nas mais distantes e difíceis localidades do
nosso Estado.
Todos os servidores da Sucam, nos dife·
rentes níveis de atuação foram devidamente
treinados para atuarem conscientes de suas
responsabilidades e dos objetivos e metas a
serem alcançadas. Para isso, foi investido ele·
vada soma de recursos financeiros e tempo
que agora não podem deixar de ser considerado como um grande patrimônio da União
a ser preservado.
Queremos ressaltar que o percentual elevado de casos de malária está diretamente relacionado com os assentamentos desordenados
da população (abertura de garimpos, proje.
tos de colonização e periferia das cidades)
e com isso a agressão ao habitat dos vetores
que, com a facilidade dos criadouros naturais
(imensas e variadas coleções d'agua) resulta
em elevadas densidades anofélicas. E como
essas agressões continuam todos os dias, acarretam com isto o incremento na densidade
anofélica e conseqüentemente o aumento dos
casos de malária e outras endemias.
Diante desta situação enfrentada pela Instituição e com o número insuficiente de peso
soai existente (veja quadro abaixo), alerta·
mos sobre o descontrole (aumento dos casos
de malária) que ocorrerá caso haja demissões, além do que, futuramente com a rever·
são do quadro de controle atual, haverá ne·
cessidade de novas contratações, o que acarretará perdas financeiras com as demissões
atuais,e com.treinamento para o novo pessoal
contratado.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Alcenir Guerra
DD. Ministro da Saúde
'Brasília - DF.
QllAmUl (:ImAI. UE I'I~SSIlAI:J
Senhor Ministro,
1Novamente volto à presença de V. Ex' para
,.' 'I'••h ••"ermlln.
Tot.al
'l'ah. Eme"I;t.
defender os funcionários da Sucam/RO e soli'111
f'llllt' i u
li
117
citar. especial atenção com relação à situação ,,':'c<n I ("(I N v f
:()IIJ
~IU
1.411
funcional dos mesmos!
Nível JIl(.(~'·lIIcdi;',·lu
, Sou testemunho do árduo e profícuo traba' N!vel Auxllitlr
146
229
lho prestado pela Sucam em Rondônia e da
dedicação messiânica de seus funcionários, ~tal
966
1.657
~1
via de regra mal remunerados e sem condi·
o Estado de Rondônia é responsável por parasitária, apresentando 46,81% dos cas?s
ções ideais de trabalho.
44, 86% do total de casos de malária registra. ' da P;.Falcipl,lrum, quando nos aoos antena·
Estes fatores nunca foram obstáculos na
dos na Amazônia legal em 1989 e 51,29%
res a média era em torno de 55%.
execução de suas missões e via de regra fazem
O último resultado disponível (abriI/90) reem 1988.
mais do que o dever determina, e agem como
gistramos 33,12% dos casos de malária causaDos Estados' de maior incidência (Rondô~
verdadeiros elos de ligação entre o governo
nia, Pará e Mato Grosso) que juntos 'Somam
da por P. Falciparl,lm o
e a' comunidade pois são os únicos funcioResponsávéis diretos por este sucesso é o
77~24% do total de casos: Rondônií!- foi o
nários que estão em permanente contato eom
'único que em 1989 conseguiu inverter a forma
tratamento .diferenciado para cada estrato
o~ habitantes das li~has, das glebas, dos sí·

r o,

'o 'o
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No período 85/88, a tendência ascencional
da malária em Rondônia era em média
16,6%, ultrapassando a margem de 20,0%
em 1987. No ano passado com as novas estratégias adotadas, conseguimos uma redução
de 14,4% o que em termos reais representa
100.104 casos que deixaram de ocorrer considerando que esperávamos o registro de
338.374 casos para 1989 (ver quadro abaixo)

epidemio)6gico obitido com base na estratificação epidemiol6gica que em muito tem auxiliado, na tomada de novas estratégias de
ação, como microzonagem, aplicação especial de inseticidas em UBV e termonebulização, em locais onde a densidade anofélica
e a incidência de casos justifiquem tais medidas.

ANO'
1986
1987
Ú88
1989
1990

.

L~IINAS

POSITIVAS

'

ESPERADO
187·488
214·494
275·775
338.374
203·959

VARIAÇ,XO .nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden2~498

14.365
2·!J93

(100.104)

CASAS
248.430
217.989
238.684
356.082

~2

1-9S9

~41.88.g

Cobertura realizada nos 1· e 2. ciclos das,
OperaçÕes de inseticida.
Todos esses índices foram alcançados com
um número reduzido de funcionários existente na diretoria da Sucam em Rondônia.
Pois todos trabálham dobrado.

Nota-se que dos 'fiincionários existentes
42% não tem êstabilidade de emprego (passível de demissão com a reforma administrativa do Governo Federal). (Veja quadro
abaixo).

TAnELA EHERGENCIAL
Té,~nico NS
Guarda de Endemias
Aux.Administrativo
Microscopista
Aux.Laboratório

Aux.Man.Veicu10
Motorista
Mestre Lancha
Condu t:01' J,anchól
, .

Aux.Estatistica
Cartográro

Div~1g.Sanitário

Além do combate à Malária desenvolvemos no Estado, o controle da Febre Amarola
com vigilância nos portos, aeroportos, rodoviárias e áreas de fronteiras, vacinação anti-amarílica constante, bem como combate a
Ieishmaniose e participação nas campanhas
de vacinação realizadas pela Secretaria.de Estado de Saúde.
Como pode haver demissões de servidores
em um orgão que presta relevantes serviçps

o

Diante do exposto acima, apelamos a V.
Ex', que avalie todos os dados e compare
a relação servidor/trabalho e verá que caso
haja demissões, a população será bastante
afetada, além do que, fatalmente ocorrerá
injustiça social.
"Estamos defendendo nossos empregos,
afim de que a população não venha a ser
prejudicada. "
Associação dos Servidores da Sucam Rondônia.
O SR. JOSÉ GUEDES (PSDB - RO. Pro-

REGIS'l'RADO
189.986
228.859
278.268
238.270

ANO
1985
1986
,1987
1988
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07
517
31
40
18
03
50
06
08
03
03
05
'691

apopuhição de um modo geral e que já possui
déficit em seu quadro de pessoal, para melhor
desenvolvimento das suas atividades, chegando esse déficit a aproximadamente 25% do
pessoal de ponta. Nem por isso n6s servidores
deixamos de cumprir com nosso dever, mesm9 tendo que dobrar nossas atividades. (Para
melhor ilustrar nossa preocupações quanto
as demissões, anexamos c6pia do Qlanejamenta da S~cam em Rondônia para 1990)

te, Sr' e Srs. Deputados, hoje, vota-se mais
um Projeto de Lei definindo nova política
salarial.
O objetivo de todos nós é buscar uma alternativa que evite maiores prejuízos aos traba. Ihadores. E é nesta direção que as li.deranças
partidárias vêm desenvolvendo grandes esforços.
Sr. Presidente, ouço, neste Casa, diariamente, os apelos de inúmeros colegas denunciando o fato de o salário mínimo ser pouco
mais que um simbólico valor.
E é verdadeira esta afirmação, ao tempo
em que até este valor simbólico seja negado
a grande parte dos brasileiros:relegados ao
, total abandono.
Diante deste quadro, não é pequena a indignação da população, ao constatar as imensas distâncias de oportunidades entre as diversas classes sociais.
Isto faz com que acreditemos que este ano
será um ano de ajustes de contas do eleitor
com o candidato, e é esta expectativa que
anima aqueles que buscaram a defesa dos
interesses populares.'
O SR. FERNANDO LYRA (PDT - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, caiu definitiva·
mente a máscara do Governo Collor.
A cortina de fumaça do discurso mentiroso
e do marketing fabricado já não esconde a
verdadeira face antipopular e antidemocrática do Governo.
Sob a falsa alegação de enxugar a máquina
estatal e reduzir as despesas, através da demissão em massa de funcionários públicos,
o Governo não apenas implantou o terror
entre os servidores; pior do que isto, na verdade o SI. Collor está promovendo um verda-.
deiro expurgo ideológico, um pogrom tão violento como nem a ditadura mili~ar ousou empreender.
A análise de qualquer lista de servidores
demitidos ou postos em disponibilidade revela que existe um critério seguido rigorosamente: o da perseguição ideológica.
Vejamos o caso da Sudene.
Quase todos os serVidores cassados pela
ditadura e readmitidos pela anistia foram postos em disponibilidade. Entre eles: Antonio
Carneiro Leão (ex-Superintendente Administrativo); Milton Coelho da Graça; Abelardo Baltar da Rocha; Abelardo Caminha;
Clemente Rosas; Rosa Maria Farias; Antonio Othon Rolim (1. presidente da Associação dos Servidores da Sude~e); Inácio Farias;
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Fernando de Barros Correia; Nailton Santos;
A inflação, mesmo manipulada com expurRiva'dávia de Oliveira; Ulrich Hoffman.
gos, alteração de datas para pesquisa, muDo Sindicato dos,Servidores Públicos Fedança de índices e tuClo mais, registra etn
derais em Pernambuco foram incluídos: Jujunho o percentual de 9,61%. Nesses cem
randir Liberal, atual Presidente do Sindicato
dias de governo, nenhum instituto deixou de
e Presidente da Associação dos Servidores
registrar aumento de preços, embora o goverem dois mandatos; César Garcia; Délio Menno chegasse ao cúmulo de prefixar em zero
des; Marialva Alcântara; Odilon Rufino.
, os índices inflacionários de abril e maio. Também nesses cem dias de governo, os salários
Poucos ocupantes de cargo de confiança
foram atingidos. Todos eles têm militância
permaneceram congelados, o desemprego
política ou reconhecidas posições progressiscresceu e nem por isto a inflação foi'debdada.
tas. É o caso de Ana Luíza Limeira (Diretora
Pelo contrá.rio, volta com força, prenunciande Recursos.Humanos eleita pelos servidores
do atingir a casa dos 15% já em julho. Esse
em 1986 e ex-presidente da Associação dos
quadro joga por terra qualquer argumentação que teime em responsabilizar os salários
Servidores); Bartolomeu Accioli (Diretor
Adjunto de Recursos Hurilanos e ex-presipelo aumento inflacionário.
dente da Associação dos Servidores); MaTambém como conseqüência desse plano
rieta Koike (candidata a presidente da Assoeconômico criminoso, o desemprego registra
ciação dos Servidores nas últimas eleições);
índices alarmantes, retomando aos mesmos
Célia Barbosa e Giovanni Bosco, de reconhepatamares de 1985, período de clara recessão.
cidas posições progre~sistas.
Alheio a esta triste realidade, o Governo
Foram incluídos quase todos os ex-inteCollor insiste em continuar e aprofundar a
grantes das diretorias e conselhos deliberasua política de arrocho dos salários. Primeiro
tivos das çhapas progressistas da Associação
propaga a adoção da chamada livre negociadQs Servidores, entre os quais Fábio Neves;
ção salarial que, num período recessivo como
Geraldo Casado; Ivoneide Anacleto,Porto;
o que atravessamos, significa institucionalizar
Wilson Aradjo de Souza; Sílvio Belém; Ala explorflção do trabalhador brasileiro e concincta Oliveira; Maria Helena Duarte; Paulo
dená-lo ao crescente empobrecimento. AgoReynaldo Alves; Paulo Fernando Bareto; Joril, cem o pretexto de garantir a regulamensé de Arruda Raposo; Zélia de" Farias; Matação das perdas salariais, o Governo baixa
rieta. Koike; Marralva Alcântara; José Frannova medida provisória, que é contraditória
cisco Filho; Odilon Rufino; Alcindo Rufino
com a sua política de livre negociação e pro-de Aráújo; Franc~co Coelho de'Oliveira; Jo"
move um brutal confisco dos salários já achasé Trajano Filho; Aldir Gomes Costa; Mirian
tados do trabalhador.
Gama Vieira; Maria José Guerra Costa; Délia Mendes; Ercílio Vasconcelos; Maria das
Com a Medida Provisória n' 193 o Governo
Gi-aças Duarte; Aurean Martins; José Mário
quer impôr a volta da semestralidade dos reaRodrigues; Abel MeneseS'Filho; Miriam Porjustes salariais, um verdadeiro absurdo, já
tela.
que a inflação dos três últimos meses vem
Nenhum integrante da cjiretoria e conselho
crescendo, e indica uma inflação anual de
da atual 'diretoria da AssoCiação dos Servi- 150%. Em 1979 a semestralidade foi adotada
dores, de 'nítid~s posições reaciónárias, foi
porque. a inflação anual ameaçava atingir a
incluído na lista. Como se tudo isto não basçasa dos 80%. Está claro, portanto, que o
tasst;., o principal organizador da lista "foi o Governo quer impôr uma completa degraSr. ,Antonio Castro, chefe tia Assessotia de' dação nas condições de vida do trabalhador,
Segurança e Informações durante a ditadura
promovendo o maior arrocho salarial de toda
militar e que estava ocioso desde 1985, tendo
a História do País.
voltado agora como Assessor de Assuntos
Na Medida Provisória n' 193 estão incluíEstratégicos.
das inúmeras artimanhas, montadas' pelos
Isto tudo é muito grave. Precisamos estar
téénicos do Governo, para prejudicar o traba, atentos e VIgilantes, para que a liberdade tão
lhador e beneficiar, mais uma vez, os patrões.
duramente conquistada não venha a sucum- A base para o cálculo do salário real do trababir ante a vocação ditatorial de um Presidente
lhador passa a ser a data do pagamento, enda República que, todo dia, desrespeita" a
quanto a data para estipular o valor real de
Constituição que jurou solenemente respei- qualquer serviço prestado é a data de sua
tar.
pactuação, ou seja, o início do mês. Com
esse artifício, o Governo empurra para mais
baixo ainda o cálculo do salário médio do
o SR, ALDO ARANTES (PC do B - GO. trabalhador.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.'PresiUma das questões principais da medida
dente, Sr~ e Srs. Deputados, ~ balanço dos 'provisória imposta pelo Governo consiste em
cem primeiros dias do Governo Collor consimpedir a conquista da reposição das perdas
tata 'o fracasso -de seu plano econôl]lico, adosalariais pelos trabalhadores e perpetuar o
tado com' o pretexto de combat.er a inflação
salário achatado:que recebem. Assim, o cále conter o déficit'público, mas que na verdade
culo anual das perdas será feito pela média
dos salários "efetivos", e não conforme o satem por objetivo promover um brutal arrocho
dos salários, d~semprego em massa e demislário real do início do acordo de trabalho.
sões .indiscrimtnadas de servic;lores, públicos,
Desta forma, uma categoria que tenha dataalém da venda das empresas estatai~ ao granbase em julho terá, pela medida provis6riíl,
uma reposição de' 51 %, enquanto que, pela
de capital nacional e estrangeiro.
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lei anterior (pelo IPe), esse reajuste seria
de 257%.
'
Não satisfeito com a perseguição que promove contra os servidores públicos e com
o arrocho dos vencimentos dos aposentados,
o Doverno Collor ,excetua esses segmentos
das categorias abrangidas pela medida provisória que, segundo sua equipe e seus seguidores, pretende repor perdas salariais. Esta
exceção, além de inconstitucional, coloca o
destino dos servidores públicos e aposentados
nas mãos do Governo, que, como já deu provas, lhes imporá um arrocho mais brutal ainda. .
Demonstrando que não se cansa de afrontar a Constituição brasileira, o Governo Collor inclui na medida provis6ria mais uma ileg.nidade ao anular qualquer decisão de acordo coletivo, contrário à medida.
Com esta medida provis6ria o Governo
Collor pretende impôr o mais brutal e selvagem arrocho salarial de toda a História do
País, beneficiando como nunca os patrões e
levando os trabalhadores a um quadro de
completa miséria.
Nessa empreitada, o Governo conta com
o apoio dos mesmos políticos que apoiavam
o desastrado Governo Sarney em troca de
favores e se organizaram no famigerado Centrão. Desse grupo, lamentavelmente, faz parte a imensa maioria da bancada de Parlamentares goianos que, aqui no Congresso, ajuda
Collor em todas as suas investidas contra o
trabalhador e; em campanha eleitoral pelo
Estado, se coloca demagogicamente a favor
das reivindicações do povo.
Essa' bancada governista atua 'no Congresso de forma desleal e covarde. Embora seja
maioria e tenha, portanto, condições de aprovar todas as medidas provis6rias propostas
pelo Governo, busca obstruir os trabalhos
e impedir que o Congresso delibere sobre
esses temas, para não s~r desmascarada perante a opinião pública. E plenamente a (avor
da política entteguista, de arrocho salarial
e desemprego ado.tada por Collor, m,as busca
esconder suas posições governistas, abandonando o plenário nos momentos de votações
e ajudando o Governo com sua premeditada
omissão.
Mas as derrotas' do Governo Collor aos
poucos vão-se ~orIJando e aos poucos sepultandQ seu sonhe;> de eleier a maioria dos Gov<:;madores e farjamentares nas eleições que
se avizinham. Os'institutos de pesquisas registram uma crescente queda na popularidade
do Governo e do Presidente, numa clara demonstração de que o povo não se deixa enganar pelas teatrais exibiçõés narcisistas de Collor, nem dá ouvidos às inentiras globais, di~ulgadas com ~starc;Ialhaço.
O fudiciário, por sua vez, dá seu grito de
independência e, através do Supremo Tribunal Federal, impõe duas fragorosas derrotas
ao 'Governo, exigindo o cumprimento da
Constituição.
Os trabalhadores brasileiros, de Norte a
Sul do País, mobilizam-se em campanhas salariais, fazem greves, exigindo a reposição
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integral de suas perdas salariais e a criação
de mecanismos mensais de recomposição dos
salários. Mas é'necessário ir além. É necessário somar às campanhas salariais uma campanha de denúncias dos crimes do Governo
Collor, praticados contra o povo e o patrimônio público. Da mesma forma, é necessário desmascarar os políticos que apoiam esse Governo em suas medidas criminosas, elaborar listas em cada sindicato, em cada associação, mostrando aos eleitore~ aqueles que
não merecem o seu voto, pois jamais votou
a seu favor. O momento eleitoral faz com
que as denúncias feitas pelos sindicatos repercutam dentro do Congresso Nacional e cliem
condições para que o Governo seja derrotado
em seus objetivos de prejudicar os trabalhadores brasileiros e beneficiar os patrões e as
multinacionais.
Nós, do Partido Comunista do Brasil, repudiamos a política de arrocho salarial, desemprego e entreguismo adotada pelo Governo
Collor e estaremos' sempre à frente na luta
contra a venda do patrimônio público, em
defesa de uma remuneração digna e do emprego do trabalhador brasileiro.

o SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.)'- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a trabalhador
brasileiro, em decorrência das 'constantes
perdas do seu poder aquisitivo, vem clamando por uma lei salarial elaborada e aprovada
pelo Congresso Nacional, que, por certo, terá
'legitimidade' para assim proceder, haja vista
ser o órgão do Poder Legislativo capaz de
'exprimir as aspirações de todos os segmentos
da sociedade.
O clamor dos trabalhadores nos tem sensibilizaqo para agirmos de ,maneira cabal, a
fim de propiciar aos trabalhadores brasileiros
não apenas uma lei justa. masque também
assegure a reposição salarial éni decorrência
das perdas 'pI0vocadas wm o Plano Verão
e o Plano,Collor.·
Nós, da Comissão do Trabalho de Administração'e Serviço Público; tomamos algumas providêneias para tranqüilizar os trabalhadores quanto à despedida imotivada e as
perdas salariais, lutando pela.reposição salarial. Como demonstração àe.que queremos
colaborar para que as leis menCionadas possam ter durabilj(:lade, apresentei indicação à
Comissão do Trabalho para que seja formada
uma subcomissão destinada a ouvir todos os
, segmentos da sociedade Jio âníbito trabalhista, como advogados, juristas" entidades de
classes dos trabalhadores; para a elaboração
de um anteprujeto de Código do Trabalhador
a ser aprovado pelo Congressd Nacional. O
código poderia dar ao trabalhador a segurança e a tranqüilidade de que não teria mais
seus direitos' usurpados ~ é'o caso da lei
salarial e da 'respectiva rep'osição de perdas
.:...... e a garantia da estab1lidàde'no emprego.
Diante do exposto, acredito que todos os
esforços aqui empreendidos só darão às classes trabalhadoras a certeza 'de dias melhores,
com o seu poder aquisitivo'recuperado.

É tão-somente o que queremos e desejamos para os trabalhadores brasileiros.
O SR. VILSON SOUZA (PSDB -SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, constitui um absurdo a atitude do Governo de submeter os assalariados a sacrifícios adicionais, após uma já
prolongada indefinição da política salarial.
Inicialmente, o Governo determinou a indexação. Em seguida, aboliu a decisão anterior, acenando com a idéia da livre negociação. Agora, retorna à indexação, determinando a redução dos salários pela média e
a obediência a uma livre negociação - entre
aspas - ainda mais incerta, em função da
série de restrições impostas pelá Medida Provisória n 9 193.
Nesse ínterim, chegou-se até o ponto de,
em flagrante desrespeito à Constituição, tentar impedir reposições salariais, barrando-se
a ação do Poder Judiciário. Como se não
bastasse, mesmo depois de derrubada pe;;lo
Congresso a Medida Provisória n9 185, o Executivo a reeditou sob o número 190, cometendo mais uma afronta ao texto constitucional.
Trata-se, no mínimo, de artifícios eficazes
para se ganhar tempo. Enquanto o Governo
procura, por todos os meios, evitar que o
Judiciário ,exerça sua função reparadora, inclusive mantendo por longo período a suspensão das sentenças dos tribunais regionais de
trabalho por aumentos salariais, a política salarial tem·permanecido indefinida:
Muito embora.o Governo acuse os reajustes salariais como a principal ameaça ao
~ucesso do plano econômico, os salários dos
trabalhadores, na verdade, já se constituem
nas grandes vítimas indefesas das decisões
ou indecisões governamentais.
Ao contrário das medidas provisórias, alguns setores mais sensíveis compreenderam,
no entaJitb, a 'inevitabilidade e' a justiça de
se procédet ,à càrieção dos salários.
Com efeito, as perdas salariais acumuladas
são enormes, e someJite a não-incorporação
dos 84,32% <io IPC de março e dos 44% do
lPC de abril já representam uma defasagem
de 166%. para a qual se exige reposição imediata. Mas não só a totalidade das perdas
precisa ser-corretamente calculada e reposta,
como também há que se discutir outras questões como a estabilidade no emprego. .
Quanto à livre negociação;sobretudo limitada como se encontra por força da Medida
Provisória n9 193, pode-se afirmar que não
tem como funcionar no estágio atual do País,
a exemplo mesmo do que já ocorreu no Plano
Verão. Vale dizer que os trabalhadores, em
sua grande maioria, ainda não estão organizados em sindicatos, faltando-lhes, assim,
maior poder de pressão para negociação dos
reajustes da forma mais conveniente. De fato, mesmo,sob todas as circunstâncias precedentes à Medida Provisória n9 193, a livre
negociação já corresponderia ao entendimento entre a guilhotina e a cabeça, com inegáveis prejuízos para os trabalhadores, sempre,
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e em especial, na ordem atual, reduzidõs a
uma condição de extrema inferioridade.
O funcionalismo público também não pode
ser esquecido e vive, por seu turno, uma situação particularmente grave, atingido ainda
pelas demissões em massa.
Dados a esse respeito também devem ser
obrigatoriamente considerados, quando a
equipe econômica do Governo resolver debruçar-se sobre os cálculos do poder aquisitivo dos trabalhadores antes e depois do
Plano Collor. Pergunto: que poder aquisitivo
tem o trabalhador demitido?
E~sa ausência' ci~ ;q~iIÍbrio e justiçase verifica inclusive pelo fato de a maioria dos preços estar liberado.
Como se vê, o desrespeito pelas garantias
mínimas devidas ao trabalhador, a falta da
reposição automática da inflação para os assalariados, o descontrole dos preços, a questão das demissões, o recrudescimento das
greves e demais injunções corroboradas pela
insensibilidade, pelo despreparo, pela prepotência e pelo arbítrio do Governo compõem
em quadro de autêntica balbúrdia no País.
O Congresso mésmo tem sido alvo da pressão"desigual de interesses do Governo, do
empresariado e da classe trabalhadora, Sobretudo, as situações de embaraço criadas
pelo próprio Governo vêm dificultando ao
extremo o papel ~o Legislativo.
Lamentavelmente, após mais de cem dias
de atuação do atual Governo, após uma longa
inçlefinição da política salarial, surge o Executivo com a Medida Provisória n 9 193, que
se limita a confirmar a imposição de perdas
reais para os trabalhadores, instituindo o Fator de Recomposição Salarial (FltS), qtle,
na prática, equivale à retomada dos sistema
de reajustes anuais, extinto há mais de dez
anos no País. Por obra qe uma solução drac.oniana, a reposição não será feita com bãse
no salário real do último acordo coletivo, mas
na média salarial obtida nos doze meses que
separam um acordo do ,outro. A nova política
salarial proposta pelo Governo despreza, assim, os 166% do IPC acumulado de março
'
e abril.
Contudo, não se pode admitir, em hipótese
alguma, que o Governo pretenda alcançar
a estabilização econômica à custa de mais
sacrifícios sobre o saláno do trabalhador.
Portanto, para concluir, reitero as críticas'
formuladas contra o tortuoso caminho escolhido pelo Governo, insistindo em legislar por
intermédio de decretos e medidas provisórias
e interpondo uma série de obstáculos ao tra:
balho do Legislativo e do Judiciário, bem como fnistrando as legítimas aspirações da
maioria da sociedade. Ao mesmo tempo,
aproveito para reclamar o posicionamento
firme e irretorquível do Congresso, ao lado
da classe trabalhadora, na luta pela defirução
urgente de uma polítiea salarial justa, sem
o engodo da livre negociação ou do sistema
do Fator de Recomposição Salarial (FRS)
mas, sim, com a devida reposição das perdas
acumuladas.
Era o que tínhamos a dizer.
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o SR. RUBERVAL PILOTO (PDS - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, com a decisão
de extinguir a Sudesul, o Governo Federal
pretendeu o enxugamento da máquina governamental sem medir, em toda a sua extensão,
as conseqüências que isso poderia acarretar
em setores importantes de sua área de ação.
Tradicional impulsora do desenvolvimento
dos Estados Sulinos, A Sudesul mantinha em
planejamento diversas obras de significativo
interesse da região, notadamente no extremo
sul catarinense.
Algumas dessas obras, principalmente as
de construção de barragens destinadas a solucionar o abastecimento de água em cidades
industrializadas como Criciúma, Urussanga,
Araranguá e outras, enfrentam, por conta
da decisão do Governo Federal, solução de
continuidade.
Preocupados com o impasse decorrente
dos fatos citados, reuniram-se os Presidentes
dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais da
Amesc - Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Araranguá, solicitando
nossas providências no sentido de sensibilizar
a esfera federal da vitlüimpottância do prosseguimento dessas obras e também no iníCio
de outras já planejadas.
Trataram, ainda, na mesma reunião, da
necessidade de tombamento das encostas da
serra que circunda os municípios daquela microrregião, sob pena.de sucumbirem à desmedida exploração' das madeireiras que lá concentram suas atividades' extrativas, comprometendo a preservação da flora e da fauna:
Justas ·as reivindicações 'dos presidentes'de
sindicatos, corroborada por .expressivo número de empresários do sul catarinense, através de sua associação comercial e industrial,
merecem do Governo Federal atenção especial e tratamento imediato.
'A questão do abastecimento de água em
muitos municípios do sulcatarinense é particularmente delicada, já que o atual, sistema
encontra-se à beira de um colapso total, por
não comportar a demanda, de consumo que
.
cresce .à.cada dia.
. ,
Não menos importante, contudo, o meio
ambiente nas encostas da serra precisa ser
fiscalizado com maior rigor e atenção, objetivando coibir os abusos que se tenta cometer
em nome do progresso regional.
Assim, as forças vivas da comunidade do
sul catarinense, aguardam ansiosamente um
.p,Osiç:ipnamento das autoridades federais que
.Ihe~ .c<;>nt~mple, pelo menos, com.a solução
destes graves pI;oblem,as.

.O

.SR. 'ONOFRE CORRÊA (PMDB MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente Sr" e Srs_ Deputados, no momento em que o Presidehte da República destina
recursos para a construção de duzentª,s mil
casas para a população de baixa renda, que
deverão ser constn. ;das até o final deste ano,
é nqsso dexer il).fpr lar à Nação O destino
dadq aos recursos qe um programa semelhante, implantado pela SEAC, na gestão do Sr.
.Nelson Proença.

Na ocasião, anunciou-se que em curto espaço de tempo seriam construídas quinhentas
mil casas para a população mais carente. E
o que assistimos foram os prefeitos utilizarem
o dinheiro do programa para financiar suas
campanhas eleitorais. Só na minha cidade o
prefeito deu sumiço ao equivalente a mil casas. Na minha região, o correspondente a
cinco mil casas evaporou-se.
E o pior, Sr. Presidente, é que fiz inúmeras
denúncias e vários requerimentos, inclusive
por intermédio da Mesa Diretora desta Casa,
ao então titular da Seac, Dr. Nelson Proença.
O resultado é que não recebemos nenhuma
resposta ou notícia.
Sr. Presidente, a indiferença do Dr. Nelson
Proença, encarregado de tão alta responsabilidade, me preocupou, obrigando-me a ir
fundo na investigação, dado o tamanho desmazelo com a coisa pública.
Consta que as somas vultosas que passavam pelas mãos do Dr. Nelson deixavam vários Ministérios em posição inferior. Indo
mais fundo, tive notícias de que S. S' estava
acumulando desvairadamente recursos para
se candidatar ao Governo do Estado do Rio
Grande.
Na ceteza da impunidade, o Dr. Nelson
abocanhou somas imensas, compartilhando
da roubalheira da SEAC na maioria dos Estados brasileiros. O programa do leite gratuito,
destinado aos filhos dos mais humildes, quase
fracassou, não fora a injeção de inúmeros
recursos do Tesouro.
O Dr. Proença terá de. vir. a esta Casa dizer
à Nação porque.a SEAC foi fechada; deverá
dizer.o que foi feito da expansão do Programa
<\0 Leite e, .aindçr mais, dizer como ele, um
. simpl~s.funcionário de cargo de confiança no
Goverqo passado, conseguiu recursos para
comprar uma cadeia de e.missoras de rádio
em seu Estado, bem como a origem dos recursos de sua milionária e ostensiva campanha
paraDeputado pelo Rio Gr?nde,
.' No momepto em. qu.e. vamos votar a lei
salarial, em que toda Nação se prepara para
um arrocho visando aos pas&os seguintes de
pr:ogresso e de cre~cimento, e~pero que o programa de construção das duzentas mil casas
.lançado pelo Governo, visando a- amenizar
o-problema de moràdiada população de baixa renda, não vá tomar o mesmo destino dado
às quinhentas mil casas lançadas pela Seac
na gestão de Nelson Proença.
. Ontem,. encaminhei, com mais de 200 assinaturas, pedido de.constituição de uma CPI
para apurar irregularidades na Seac.
.Espero que a Mesa encaminhe a proposta
às Lideranças, o mais urgente possível, e propicie meios para a instalação da CPI, pois
a Nação cobra uma posição clara. Talvez ele
seja o primeiro. marajá a ir parar na cadeia,
conforme. promessa do Presidente.
Era O que tinha a dizer.
O SR. AGASSIZ ALMEIDA (PMDB PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, nos passos
que empreendemos pela vida pública, carregada de vicissitúdes e imprevistas adversida-
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des, entrecortada também por momentos de
sensibilidade e gestos gratificantes, quando,
no retrospecto dos anos, remontamos o que
fizemos e as causas pelas quais lutamos, honra-nos, decerto, o reencontro com a centenária Associação Comercial da Paraíba,
atualmente dirigida pelo dinâmico empresário e homem público Josélio Paulo Neto. Nesta personalidade define-se o homem temperado nas árduas lutas as quais é chamado
a abraçar, quaisquer que sejam os desafios
que lhe imponham.
Assim é Josélio Paulo Neto. Por suas mãos
retornei ao templo dos comerciantes, a Associação Comercial da Paraíba, quando há trinta anos - envaidece-me aquele momento histórico - empunhei, juntamente com centenas de micro e pequenos empresários, a destemida resistência contra o tributo Senha da
Sorte - S. S' lançado arbitrariamente como
arrocho fiscal sobre o comércio da Paraíba.
Resistir foi nosso lema. Em 22 de setembro
de 1960, estimulamos o fechamento de todo
o comércio de João Pessoa. A partir dessa
data, o então Governador da Paraíba, Pedro
Gondim, por pressão de milhares de pequenos empresários de todo o Estado, decretou
a revogação do imposto Senha da Sorte, que
denominamos Senha do Satanás.
Dos destemidos pequenos comerciantes
que resistiram com altivez ao arrocho fiscal
desfechado pelo Governador de então recebi
fortes lições e exemplos de coesão e solidariedade classistas, que nortearam minhas lutas
políticas pela vida afora. Neste reencontro,
ainda carregando comigo a têmpera de resistência do jovem de 1960, deparo-me com as
inquietações de Josélio Paulo Neto e de tan·
tos milhares e milhares de pequenos e microempresários paraibanos, atordoados e esmagados pela inconstitucional e ilegal cobrança antecipada do ICMS, verdadeiro estelionato fiscal praticado pelo atual Governo
do Estado, Sr. Tarcísio Burity.
A Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e a Constituição estadual são
taxativas na conceituação do que seja fato
gerador. A Carta Magna paraibaqa explicita
com clareza, vedando qualquer outra forma
interpretativa, no seu ,art. 156, § 5.:
"É vedada a imposição de que a obrigação tributária principal se antecipe à
ocorrência do fato gerador."
Apesar dos postulados constitucionais,
tanto federal como estadual, e a legislação
ordinária correlata, o atual Governador do
Estado, insensível à gr.ave situação em que
se debate a economia paraibana, mergulhada
em sucessivas crises, agravada pela conjuntura nacional, persiste na prática dessa extorsão fiscal que é, sem dúvida, a cobrança ante_cipada do ICMS.
No contexto desse sistema de cobrança ano
tecipada de tributo avultam inconstitucionalidades flagrantes, destacadamente a fixação
da base de cálculo do ICMS e a definição
de contribuinte mediante a ediç~o de simples
portarias editadas pela Secretarià'das Finanças. Todo um cipoal de violentas ilegalidades
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tributárias são manipuladas e elaboradas nos
cida nos dias atuais pela fibra de Josélio Paulo '
, labirintos burocráticos do Governo Estadual,
Neto.
que esmaga e asfixia o comércio paraibano,
. O DOCUMENTO A QUE SE REFEagravado, ademais, pela atual conjuntura
RE O ORADOR FOI RETIRADO PAeconômico-financeira em que vive o País,
RA
SER SUBMETIDO A APRECIAsem rumos e diretrizes por parte do Governo
çÃO DA PRESIDÊNCIA.
Federal.
'
, Em face desse quadro fiscal, o contribuinte
O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDBparaibano está sendo levlldo à descapitaliGO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr,
zação e conseqüentemente ao desespero prov,cicado pelo arrocho fiscal desfechado por . Presidente, Srs. Deputados, a educação desperta as potencialidades latentes na personaesta extorsiva cobrança antecipada do ICMS.
lidade humana e propicia o seu adequado
O mais grave nesta cobrança antecipada
desenvolvimento nas diversas atividades em
é que ofato gerador não aconteceu, e o contribuinte fica à mercê de imprevistos como , que se 'produzem as condições da existência
humana, na família, no trabalho, nas instituiroubo" furto, deterioração ou desgaste da
ções de ensino; na educação infantil, na formercadoria ou p.or qualquer circunstância de
mação. profissional, n'a p~squisa, nas relações
que resulte impossibilidade da, sáide do profamiliares, nas manifestações culturais e no
duto, como incêndio, calamidade; podendo
também sobrevir o retardamento da venda , contato com os meios de comunicação social.
Como Vice-.Presidénte da Comissão de
por circunstâncias naturais de riú:rcado.
Educação, Cultura e Desporto, çoncluímos
Nesse cO,ntex.to de arrocho fiscal em que
ontem, na referida Comissão, a Lei de Direse debate 'a Paraíba, provocado pelo atual
trizes e Bases da Educação Nacional.
Governo do Estado, agrava-se, decerto, coDepois de muito diálogo entre as diferentes
. mo gritante injustiça, o que este mecanismo
correntes ideol6gicas, chegamos ao entenditributário encerra, obrigando o contribuinte
mento ideal, para a votação e aprovação dos
a antecipar um recolhimento que a lei detervinte capítulos que integram a Lei de Diremina para, um período posterior, sacrificando
trizes e Bases.
,.seu capital ~e giro ein 30 dias cOl:ridos, ou
Defendi o ensino religioso como princípio
em caso de saldo credor, até 65 dias, ou ex- ,
constitucional, de maneira facultativa, res.
cepciop.almente, até 95 dias.
peitando o,credo do aluno ou de seus responEsse é, sem dúvi,da, ém linhas gerais, o
sáveis, ensino religioso confessional e inte,quadro de terror fiscal em que se acha merguconfessional nas escolas públicas de ensino
lhada a economia paraibana, brutalmente
fundamental, sendo credenciados os profesagravada por uma política fiscal desastrada,
sores pelas entidades e.igrejas religiosas orgapela qual se objetiva apenas um fim mesmo
nizadas.
ilegal: cç'brar imposto~, sejam quais forem
Assim, democraticamente, aprovamos a
as circunstâncias.
LDB para o pleno Qesenvolviinento do ser
Nesta oportunidade; ·SI. Presidente, Sr" e
humano e seu aperfeiçoamento contínuo nos
Srs. Deputados, da' tribuna da Câmara dos
princípios de justiça, liberdade, democracia,
Deputados, denuncio à Nação a sitilaçã0 -in~~s'peito às leis, aos valores éticos, amor ao
suportável :em que se debatem os micro e
pr6ximo e solidariedade humana.
pequenos empresários da Paraíba, asfixiados
por essa extorsiva forma de arrecadação triA SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ.
butária' que é a cobrança antecipada do' . Pronuncia 'o seguinte discurso.) -SI. Presi- .
.ICMS.
:
dente, Sr" e Srs. Deputados, os trabalhadores
Se a estupidez e a avidez do Governo do
da Companhia Siderúrgiça Nacional de Volta
Estado são irrefreáveis na extorsiva cobrança
Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, resisde impostos, que se faça presente na reparatem bravamente à ameaça oe perderem seus
ção dessas injustiças a Justiça de meu Estado
empregos e do pr6prio fechamento da empre;
e.a decisão final da instânCia sl,Iprema do País.
sa, através do acampamento da resistência,
Pela verdade.dos fatos, já dizia ~eu estimaforma de luta encontrada pelos funcionários,
do mestre Paulo Bezerril, em aulas magistrais ·que já dura 28 dias, para pressionar a atual
na FaculdadB de Direito: "Fale a Justiça!"
diretoria a voltar atrás e suspender as medi·
Nesta oportunidade, réquei~~ a V. Ex', SI.
das arbitrárias até agora tomadas, como, por'
Presidente, que, seja inserido nos Anais da
exemplo, as demissões, que vieram prejudi. Câmara dós Deputados o documento anexo,
car os trabalhadores.
. Nesta semana fizeram manifestação neste
.encaminhado pela Associação Comercial da
Congresso Nacional, peciíndo apoio dos ParParaíba ao SI. :Governador do Estado, no
qual são articuiadas as razÕes jurídicas e ecolamentares ao movimento de resistência.
nômicas que embasam a urgente revogaçãO'
Desde a primeira hora engajei-me na luta
do arbitrário sistema fiscal da cobrança apte- . dos metalúrgicos de Volta Redonda, defencipada do ICMS.
dendo a reintegração e estabilidade dos operários demitidos através do Plano Collor e
'Nesta oportmiidade" patenteio ao amigo
também da retirada da CSN da lista das eme dinâmico presidente da Associação Comercial da Panuba, Josélio Paulo NetO', meu ges- 'presas a serem privatizadas. Esta é uma exito de sensibilidade peJo títulQ que me cçlOcegência não s6 da comunidade de Volta Redeu de s6cio benemérito ,daquela entidade,
donda, mas de todo o povo brasileiro, uma
cuja 'hist6ria,de lutas, me ensinoú grandes livez que a CSN representa um piltrimôpio his.cõ,es de civismo ,e determinação; engrandetórico da luta dos trabalhadore's, além de sig-
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nificar um dos símbolos da industrialização
e do patrimônio nacional que agora, com esse
Governo "coBorido", está para ser "rifada"
entre os representantes do capital privado.
Durante anos e anos o dinheiro do povo investido da Companhia Siderúrgica Nacional
de Volta Redonda foi utilizado em mordomias e "maracutaias". Agora, querem obrigar os trabalhadores apagar,' com seus ,em'
pregos e salários, um prejuízo financeiro para
o qual eles' não colaboraram, calculado em
milhões de d6lares. Portanto, a luta dos seus
empregados pela permanência do funciona·
mento da companhia, que é a garantia' de
seus empregos, é a luta de todos n6s pela
soberania e dignidade nacional.
SI. Presidente,' em outras oportunidades
já manifestei esse meu posicionamento, sempre ao lado dos funcionários. Mas o que me
traz a esta tribuna hoje é a necessidade de
reclamar às autoridades do Governo Federal
atenção especial para a situação do complexo
do Sistema de Assistêncifl Integral à Saúde,
do Hospital da CSN, que o Governo quer
transformar em fundação.
São fatos concretos os benefícios levados
aos funcionários da CSN pelo funcionamento
desse Hospital. O Hospital da Companhia
está aparelhado convenientemente e hoje,
dentro do panorama médico-hospitalar, é
considerado de padrão bem mais elevado que
Os hospitais públicos do Estado dQ Rio de
Janeiro. Para funcionar, dispõe de recursos
materiais e pessoais, e seu Sistema de Saúde
compreende: Hospital Geral, com capacidade para 150 leitos, distribuídos em Clínicas
Médica, Cirúrgica, Hemat.ológica, Nefroló,gica, Pediátrica, Ginecol6gica, Obstetrícia e
Centro de Tratamento Intensivo.
'Oispõe de Centto Cirúrgico, Centro Obstétrico, Postos de Saúde com equipe de 6
. médicos por plantão, Laborat6rio de Análíses Clínicas.
Ressaltamos, também, especialmente, a
parte de Medicina Preventiva, na qual se destacam projetos especiais como: Controle de
Hipert.ensão Arterial, Controle e Tratamento
do AlcoolismÇl na CSN, Prevenção e Tratamento de Diabetes, Controle e Prevenção
'
do Absentéísmo por causa médica.
O Hospital dispõe ainda de Creche, de
Centto de Saúde Oral cuja Clínic.a do Bebê
é' a segunda do País, Centro de Saúde da
Mulher, Centro de Saúd'e da Criança, Am):m- '
latório Geral, Fisioterapia e Serviço de Assistência Social. No Hospital funciona ainda
uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, uma Comissão de Ética Médica e
urna Enfermaria especial para pacientes de
doenças infecto-contagiosas, incluindo aí os
portadores do vírus da AIDS.
.
SI. Presidente, em vista do que foi aqui
exposto, fica provado que os serviços presta-o
dos à comunidade e aos operários são de alto
níve)", dentro do contexto de saúde e controlados pelo Estado. É de vital importância que
tal sistema de saúde seja mantido na maneira
em que está, pois acreditamos que esta é a
única forma de a prestação de serv'iço satisfazer em qualidade e preço.
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Portanto, chamamos a atenção do Ministro
da Saúde para o fato de que manter tal sistema funcionando é altamente coerente com
os princípios das técnicas de administração
do sistema de saúde, que visam a proporcionar saúde melhor a menor custo, além de
ser coerente com a própria política do Governo Federal de melhoria das condições de
saúde em nosso País.

o SR. NELTON FRIEDRICH (PDT PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o desenvolvimento da agricultura constitui um dos setores mais complexos da vida humana, umavez que a alimentação do homem baseia-se
na produção agrícola e na criação de animais.
Isso se torna particularmente verdadeiro
em um país como o nosso, no qual boa parte
da população padece de graves carências nu:
tricionais, responsáveis por danos irreparáveis em seu desenvolvimento físico e, sobretudo, mental. A introdução de novas técnicas
agropecuárias que permitam obter maiores
produções e a valorização do trabalhador rural são de vital importância para países, como
o nosso, que sofrem ainda oJlagelo da fome.
É bastante óbvio que, independentemente
do valor do solo e dos recursos naturais, possuímos recursos humanos que devem e precisam ser mobilizados com gastos públicos, de
modo a consolidar a base do desenvolvimento
agrícola, o que nos leva a concluir que, cada
vez mais, se ligam política agrária e política
econômica. Assim, os que trabalham nas atividades agropecuárias devem ser encaradas
como prioridade máxima, quando mais não
fosse porque é neles que se baseia em grande
parte o desenvolvimento econômico e social
esperado para o País.
Embora o Brasil tenha sido considerado
um país esencialmcnte agrícola, o que se observa é um afluxo cada vez maior da população rural para as cidades, em busca das
facilidades ali oferecidas. Efetivamente, a população empregada na agricultura vem diminuindo de forma drástica, até atingir, em certos casos, menos de 10% da mão-de-obra ativa.
Para isso contribuíram, de maneira decisiva, a falta de condições para o homem do
campo desenvolver suas atividades, pela inexistência de apoio oficial, quer sob a forma
de crédíto, de assistência técnica, ou outras,
e de qualquer tipo de infra-estrutura, como
escolas, hospitais, saneamento ou assistência
previdenciária, além da impossibiHdade de
seu acesso à terra.
O Estatuto do Trabalhador Rural marca,
teoricamente, o início propriamente dito da
preocupação da lei brasileira com o homem
do campo, no setor da previdência e da assistência social. Até O Estatuto, apesar da larga
margem de visão social proporcionada pela
Carta de 1946, o trabalhador da terra permanecia, quase sempre, ora segregado dos textos legais, ora relegado ao campo de uma
legislação especial, cuja elaboração se costumava deixar para depois, ora contemplado

por um pequeno número de medidas a ele
entendidas, quase à guisa de liberalidade.
Como se não viessem do campo mais de
30% da produção brasileira, sem contar que
no passado o açúcar foi o suporte da economia dQ País; que durante o século XVIII a
mineração contou com a força do trabalhador
agrícola deslocado do campo para as ininas;
e que o café, regado pelo suor do homem
do campo, constitui, até a Segunda Guerra
Mundial, nosso principal produto de exportação.
Não obstante se terem seguido ao· Estatuto
leis, atos administrativos, decretos, tendo em
vista a concretização das normas previstas nos
textos legais, permaneciam ainda as gritantes
distorções entre o tratamento concedido ao
trabalhador rural e o urbano, contribuindo
para o agravamento do êxodo rural.
Em 1970,.0 então Presidente da Cooperativa do Açúcar e do Álcool do Estado de
São Paulo já manifestava suas apreensões ante o problema:

"O fortalecimento do setor agrícola,
de forma a capacitá-lo a responder positivamente aos elevados encargos q1!e lhe
são atribuídos, depende, deI1tre outras
causas, da possibilidade de se oferecer
condições para que o homem se fixe no
campo. E dentre vários fatores que cemtribuem para isto, um sistema de assistência e previdência rural condizentes se
coloca como fator de fundamental im.portância.
.
A previdência social deve desenvolver
esforços para evitar os fluxos de migração rumo às cidades, e deve se antecipar
a ela, não esperando que ela ocorra, mas
estando aparelhada para recebê-Ia".
Tal apelo somente foi encontrar eco con-.
creto na Carta de 1988, quando, finalmente,
foram igualados os direitos dos trabalhadores
rurais aos dos urbanos·.
No entanto, longo, ainda, é o caminho a
se percorrer, a partir da regulamentação da
matéria referente ao assunto, passando-se,
necessariamente, pela dignificação do trabalho daqueTa gente que, do amanho da terra
e da pecuária, retira alimentos que abastecem
o País e ainda lhe geram riquezas, sob a forma
de excedentes exportáveis.
Enquanto "não for facultado ao camponês
o acesso à terr~ e os meios para cultivá-Ia,
enquanto re~lmente não lhe forem oferecidos
os direitos já gozados há tanto tempo pelas
populações urbanas, a possibilidade de um
padrão de vida mais humano, enfim, enquanto não cessarem as relações quase feudais
ainda hoje existente no Brasil, não teremos
resgatado a imensa dívida social contraída
com esses inCansáveis homens, e mulheres
que, injustamente, vivem marginalizados
tanto dos benefícios de uma sociedade urbana, quanto das vantagens de um campo modernizado e produtivo.
Devíamos, pelo exposto; ter bem comemorado o Dia do Trabalhador Rural. Ao tempo
em que rendemos homenagens a todos os
brasileiros que com a força de seus braços,
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e o suor de seus corpos são r.esponsáveis pela
produção de alimentos no País, conelamamos
os nobre Pares a dedicarem especial atenção
à legIslação previdenciária, que 9ferecerá
àqueles trabalhadores benefícios que sempre
lhes foram negados.
ConcIamamos-os, também, a uma reflexão
sobre a questão da reforma agrária, selp:,a
qual jamais haverá paz nos campos, continuando a persistir os graves conflitos fundiários, responsáveis pela violência que dizima
anualmente tantos camponeses.
Somente através de medidas eficazes e con-'
eretas que garantam ao trabalhador rural os
meios condizentes com a nobreza de sua atividade e condições para desenvolvê-Ia, inserindo-o no contexto de uma agricultura moderna, estaremos, realmente, reconhecendo. seu
trabalho e homenageando-o, não só num dia
que lhe é dedicado, mas em todos os dias
do ano.

o SR. GANDI JAMIL (PDT - MS, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Parlamentares, enquanto dois
terços do ensino universitário brasileiro são
ministrados por estabelecimentos particulares, descontado o ensino·normal, a cargo preferencialmente dos Estados, mais de 80% das
escolas de ensino médio estão confiados à
iniciativa privada.
Por isso mesmo, o art. 213 da Constituição
dedicou atenção especial ao auxílio prestado
pelo Poder Público, em todo o País, às escolas
comunitárias, filantrópicas ou confessionais,
cujos estatutos asseguram a gratuidade dos
serviços prestados pelo respectivo corpo direcionai, assegurada a destinação do seu património, se encerrados as suas atividades, a
um estabelecimento congênere.
Ao apresentar projeto de lei disciplinando
e regulamentado esse dispositivo constitucio,
nal, para que lhe seja assegurada plena eficácia, dispomos que as escolas beneficiárias da
ajuda da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devam cómprovar sua
finalidade não-lucrativa e a aplicação de seus
excedentes financeiros em educação.
Prevê-se, ademais, a' destinação de recursos públicos para bolsas de estudos do ensinofundamental e médio; comprovada a insuficiência de recursos dos alunos e inexistência
de vagas nas escolas públicas da sua residên·
cia, prevendo-se examês de habilitação, elassificatórios, diante da insuficiência de vagas.
Merecerão, por· igual, subvenções do Poder Piíblico as atividades universitárias de
pesquisa e exten.são, no ensino privado, destinados 20% dos recursos orçamentários propostos para a educação na União, nos Estaâos'e nos Municípios ao cumprimento dessa
ajuda ao.ensino privado.
Não podemos adiar por mais tempo'a regu·
lamentação do art. 213 da Constituiçãó;ensejando à União, aos Estàdos, ao Distrito Federa} e aos Municípios a oportunidade de amo
pliar a rede do ensino, destinando-lhes recursos orçamentários e atrain<l9 a colaboração
da comunidade.
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Outro assunto, SI. Presidente, SI"" e Srs.
Deputados.
A proteção ao patrimônio cultural, em todas as suas formas, ecol6gico, paisagístico,
artístico, científico, folcl6rico, tecnol6gico,
hist6rico, arqueológico, paleontológico, nas
mais variadas formas' de criação e expressão,
é prevista no art. 216 da Constituição, dependendo de lei ordinária a punição dos que con·
tra ele atentarem, bem como a definição dos
incentivos do Poder Público e da responsabilidade pela sua preservação, com a colaboraç,ão da comunidade.
O Brasil vem desenvolvendo, ultimamente, uma consciência ecol6gica e paisagística,
cada vez mais integrando o povo na luta pela
preservação do meio ambiente, em defesa
da flora e da fauna.
Mas, concomitantemente, não se vem desenvolvendo, na mesma proporção, uma
consciência no sentido da preservação cultural, ocorrendo muito raramente, no interior
do País, a defesa do patrimônio histórico e
geogr~fico, o culto às tradições, o inventário
dos bens imateriais e das tradições que configurama personalidade nacional.
Ao' apresentar projeto de' lei regulamentando o art. 216 da Constituição, na parte
em que trata da defesa e preservação desse
patrimônio, assinalamos dois aspectos principais: o agravamento das penalidades previstas no art. 165 do C6digo Penal, para os danos
e ameaças ao patrimônio cultural, prevendo
que a multa impJltada ao infrator seja de valor
capaz .de ,garantir'o ressarcimento do dano
prbduzido. Propomos, ainda, o amparo do
Poder Público às iniciativas individuais e comunitárias, que agem no sentido do enriqueciIll:~nt.o e da defé:sa do patrimônio cultural.
Trata-se de uma preocupação que, existindo há cinqüenta anos, quando da elaboração
do Código Penal por Nélson Hungria, não
tinha, até então, conseguido hierarquia constitucional, impondo-se, no entanto, com urgência, a regulamentação da matéria, a fim
de 'que obtenha
a plemtude
da sua eficácia.
"
,
SI. Presidente, S!'" e Srs. Parlamentares,
desejo ainda tratar a decisão do Supremo Tribunal Federal que assegurou aos funcionários
em disponibilidade o pagamento integral dos
vencimentos, cujo significado político é importante'. De um'ládo, cria obstáculos à intenção do Gdverno de 'demitir e colocar em disponíbilidade 350 mil funcionários públicos e,
de outro,móstra que a Corte SJlprema não
pretende ser tolerante com as agressões do
ExecútíVo' à Constituição Fede~al.
A conces,são de liminar à ação direta de
inconstitucionalidade movida pelo l'DT antecipa o julgamento do mérito, pois para sua
concessão há necessidãde de evidência daquilo que os juristas chamam de o bom direito,
além do perigo da mora.
Com a liminar, 'o Tribunal acÍhmta a prestação jurisdicional pedida, aceitando o direito
invocado pelo autor e reconhecendo a possibílídade objetiva de lesão, caso demore a decisão final.

O Supremo reafinnou, com essa decisão,
na condição de guardião da Constituição, como previsto no art. 102 da pr6pria Carta Magna. O teor do' voto proferido na sessão do
STF entremostra a descrença dos Ministros
no sucesso do Plano Collor, sentímento que
cada vez mais assalta a sociedade no momento em que os índices oficiais de inflação atingem 9.61 % e os juros do over sobem para
18,5% ao mês.
Afinal, SI. Presidente, é de se indagar se
teria compensado o confisco das poupanças
populares e as sucessivas agressões à Constituição para se obter apenas uma trégua de
três meses na espiral inflacionária.
Os pífios resultados do Plano Collor poderiam ser obtidos por outras medidas menos
traumáticas, preservando, por exemplo, a caderneta de poupança, instituição essencial
para a captação das economias populares.
Não houvesse a crescente erosão na confiança da sociedade no êxito do plano de atualização, outra seria a decisão do Supremo
Tribunal Federal. A liminar seria rejeitada,
sob o fundamento de que não ocorreria lesão
objetiva na demorada decisão de mérito. Numa conjJlntura inflacionária de dois dígitos,
e com sinais evidentes de recessão e desem: prego, outra não poderia ser a postJlra da
, SUp'rema Corte.
E interessante ressaltar que a sentença foi
dada na ação interposta pelo PDT, partido
que mais bateu às portas do Supremo com
ações de inconstitucionalidade desde a promulgação da Constituição.
O Governo perde ainda, gradativamente,
o crédito de confiança que a sociedade lhe
outorgara nas eleições presidenciais. Parece,
no entanto, que a lição do Supremo ainda
não foi apreendida pelo Governo, que ao editar a Medida Provisqria n>193, tenta impor
um arrocho salarial aos trabalhadores jamais
experimentado pela sociedade brasileira na
Hist6ria deste País.
, Era o que tinha a dizer.'

o SR. CHAGAS NETO (PTB - RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, é com muita honra
que retorno à tribuna desta Casa para dedicai
minhas palavras a um dos mais preeminentes
sertanejos, um verdadeiro desbravador das
caatingas, por quem em tenho imensa admiração, respeito e grande amizade. SI. Presidente, desejo comemoraros 60 anos de árduo
trabalho e competente dedicação dd cearense
de Sobral, Luís Saboya de Albuquerque, cuja
vida e carreira profissional de engenheiro civil foram dedicados na busca de soluções com'
vistas a amenizar os problemas cruciais do
Nordeste.
Como profundo admirador e conterrâneo
de Luís Saboya, não poderia nunca deixar
de registrar, também, os seus 85.anos de vida,
boa parte desse tempo tendo ao, seu lado a
companheira e amiga Isabel Coelho Saboya
de Albuquerque, e, como fruto dessa união,
a companhia dos seis filhos do casal.
.
Formado em 1931 pela Escola Politécnica
do Estado do Rio, de Janeiro, Luís Saboya
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de Albuquerque é reconhecidamente um dos
mais respeitados engenheiros civis do Brasil,
com muitas obras projetadas e construídas
por ele e por seus sucessores e que hoje representam sinônimo de progresso e de desenvolvimento do sertão nordestino.
Luís Saboya foi tão perspicaz na sua visão
de futuro que projetos criados por ele há 40
anos, por muitos considerados ilusórios e desproporcionais.. para a época, ainda hoje são
executados. E o caso, por exemplo, da Avenida Beira Rio, em Sobral, obra que vem
sendo tocada com recursos do Tesouro Nacional. Saboya foi também o primeiro empreiteiro do Estado do Ceará, e como tal
construiu trechos da BR-222, entre Fortaleza
e Sobral, bem como parte das estradas de
Fortaleza e Canindé e de Ladeira Grande
a Tapebuçu. É dele também o projeto e a
construção da estrada de ferro de Mossoro
e diversas outras obras contratadas pela antiga Rede de Viação Cearense, hoje Rede Ferroviária Federal.
Se fôssemos reunir e detalhar todas as
obras projetadas e construídas pelo eminente
engenheiro e amigo Luís Saboya, certamente
essa empreitada levaria horas. No entanto,
não poderia deixar de proclamar aqui, em
alto e bom som, a çompetência e seriedade
com que procurou desenvolver suas funções
e enfrentar os desafios do serviço públíco.
Em 1945, Luís Saboya ingressou no DNOCS
e ali deixou marcada sua passagem através
do planejamento e construção de grandes e
ímportantes obras, como os açudes de Arara,
Várzea do Boi, Poço da Pedra, entre outras.
Contudo, um dos maiores desafios desse co-o
rajoso sobralense foi o projeto e a construção
da Barragem do Açude de Or6s, a maior
da região Nordeste e do Brasil.
Luís Saboya tanto impressionou o então
Presidente da República Juscelino Kubitschek com sua pujança e determinação para
o trabalho que em 1958, por recomendação
expressa de JK, foi nomeado Chefe da Comissão do Vale do Jaguaribe, quando o Diretor do DNOCS à época, era o DI. José Cândido de Paula. Então, a extensa folha de serviços prestados ao serviço público foi réforçada mais ainda pelos estudos dos recursos
hídricos do Sistema Vale do Jaguaribe encetados por Luís Saboya, dos quais constavam
23 barragens e a instalação de 14 usinas hidrelétricas destinadas ao atendimento da área
rural do, sertão nordestino. A' confiança de
JK em Luís Saboya era tanta que s6 no fim
do seu governo foram arquivados os proces·
sos e extinta a Comissão do Vale do Jaguaribe. Mas, a esta altura, Luís Saboya já era
uÍn nome respeitado como criador e executor
de obras. E, para reforçar essa imagem, Saboya foi nomeado novamente para mais um
cargo no serviço público. Desta vez para a
direção da Divisão de Energia Elétrica do
DNOCS, até sua demissão, a bem do serviço
público. Demissão, por sinal, injusta e maquiavelicamente perpetrada pelo Governo
revolucionário, em setembro de 1964. Mas,
como as injustiças nunca prevalecem, depois
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dê anos de luta, os tribunais reconheceram
sua inocência e a.injustiça da demissão, reintegrando-o imediatamente ao serviço público, na mesma repartição de origem, de onde,
por força' cfa idade, solicitou aposentadoria.
Esta, portanto, é a trajetória de um grande
homem, conterrâneo que ora homenageio
por admirá-lo e respeitá-lo, acima de tudo
porque nunca se esquivou de lutar pela causa
do Nordeste e de seu povo.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. JOSÉ VIANA (PL- RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'"
e Srs. Deputados, todos DÓS sabemos, pois
é de conhecimento público, que o Estado de
Rondônia vem tendo, há quase três décadas,
um processo de ocupação totalmente desordenado, o que leva a uma utilização predatória dos seus recursos naturais renováveis.
Rondônia experimentou, neste últimos 20
anos, intenso processo de ocupação territorial, expressando num formidável crescimento demográfico bruto médio de 14,83% ao
ano, fruto das migrações provenientes de todas as regiões do País. Nesse período instalaram-se no Estado cerca de 100 mil famDias
oriundas das camadas rurais de mais baixa
renda dos Estados do Sul e do Nordeste do
Brasil, que ocuparam cerca de 4 dos 6 milhões
de hectares que atualmente compõem o patri·
mônio fundiário privado.
Estive, na tarde ontem, acompanhado pelo
Sr. Prefeito Paulo Nóbrega, do M.lmicípio de
São Miguel do Guaporé, em audiência com
Diret~res do lncra, aqui em Brasília, para
me inteirar da situação atual da ação fundiária desenvolvida por aquele 6rgão em Rondônia. Obtive a explicação, por parte dos Srs.
Diretores, de que nas 4Çcadas de 70/80 o ór·
gão criou cinco projetos integrados de colonização, permitindo o assentament.o de 17.351
famílias; dois projetos de assentamento diri· ,
gido, nos quais foram assentadas 6.307 famílias; 21 projetos de assentamento i:ápido com
11.139 famílias e três projetos implantados
com a participação do Finsocial, abrangendo
1.435 famílias, perfazendo um total de 41.132
famílias, sendo que, pelo processo de regularização fundi~ria, 34.689 famílias foram beneficiadas.
Podemos notar, Srs. Deputados, que o lncra funcionou muito bem, desenvolvendo
SUllS obrigações ·até há bem pouco tempo;
a partir daí, vem sofrendo uma série de irregularidades e desmandos, até que na última
semana, com a visita do Presidente da República ao Projeto Cujubim, em Rondônia, vieram à tona todas as irregularidades desenvolvidas por aquele 6rgão.
Quero dizer aos Srs. Deputados que o Projeto Cujubim, criado em 19~4, numà área
total de 50.000 hectares, não é o único aban··
donado pelo lncra. Temos outras,áreas mais·
críticas, como por exemplo: o Projeto Rio
Alto Buritis, em Ariquemes, com 1.000 fámílias abandonadas; a gleba Riberalta em Cabixi e Cerejeiras, que foi desapropriada, e
lá se encontram passando fome cerca de 50
famílias em total abandono.

O abandono do Projeto Vit6ria da União,
em Colorado, é outro descalabro na colonização frustrada pelo lncra.
Desde 1987 não houve qualquer novo PiIOjeto de Colonização no Estado de Rondônia,
voltando-se o' Incra exclusivamente para as
ações de regularização, e o Governo do Estado começou a influir no processo de ocupação
do seu Território, ainda que com poucos recursos, e vem dando suporte e apoio flS colonÍzações iniciadas pelo Governo Federal através 'do lncra, e que até então se vem negando
a apoiar financeiramente.
Esperamos que a nova administração do
Incra, com a nomeação do novo Superintendente Regional em Rondônia, possa solucionar os fatos e corrigir os erro&., e com isto,
minimizar o sofrimento dos nóssos colonos,
proporcionando-lhes uma vida condigna e
respeitada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio OliveLl)
- Vai-se passar à Ordem do Dia.

Presentes mais os seguintes Srs. Deputados:
Acre
Amilcar Queiroz - PDS; Geraldo Fleming
-PMDB.
Amazonas
Carrel Benevides -PTB; José Fernandes
-PST.
.
.
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Pernambuco

Cristina Tavares - PDT; Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Fernando LyraPDT; José Carlos Vasconcelos -PRN; José
Jorge - PFL; José Tinoco - PFL; Maun1io
Ferreira Lima - PMDB; Ricardo FiuzaPFL; Roberto Freire - PCB; Salatiel Carvalho - PFL; Wilson Campos - PMDB.
Alagoas
Eduardo Bonfim - PC do B; Geraldo Bulhões - PSC; José Costa - PSDB; Renan
Calheiros - PRN; Roberto Torres - PTB.
Sergipe
Acival Gomes - PSDB; Messias Góis PFL.
Bahia
Ângelo Magalhães - PFL; Benito Gama
- PFL; Carlos Sant'Anna - PMDB; Domingos Leonelli - PSB; Francisco Pinto PMDB; Haroldo Lima - PC do B; Leur
Lomanto - PFL; Lídice da Mata - PC do
B; Luiz Eduardo - PFL; Manoel Castro PFL; Milton Barbosa - PFL; Prisco Viana
-PMDB.
Espírito Santo
Hélio'Manhães -'PMDB; Rose de Freitas
-PSDB.

, Rondônia

Rio de Janeiro

Arnaldo ,Martins - PSDB; Assis Canuto
- PTR; Chagas Neto - PTB; José Viana
- PL; Raquel Cânêlido - PDT.
Pará

Álvaro VaUe - PL; Brandão Monteiro PDT; Edmilson Valentim - PC do B; Jorge
Gama""":' PMDB; Lysâneas Maciel - PDT;
Márcio Braga - PDT; Miro Teixeira -:
PDT; Osmar Leitão - PFL; Oswaldo Almei·
da - PL; Roberto Augusto - PTB; Sandra
Cavalcanti - PFL; Vivaldo Barbosa - PDT;
Vladimir Palmeira - PT.

Aloysio Chaves - PFL; Asdrubal Bentes
- PMDB; Gerson Peres - PDS; Paulo Ro..
. ..
berto -PL.
Tocantins.
Leomar Quintanilha: - PDC; Paulo Mourão-PDC.
. Maranhão'
Cid Carvalho - PMDB; Costa Ferreira'
- PFL; Eurico Ribeiro - PRN; Haroldo'
Sab6ia ~ PDT; Onofre Corrêa - PMDB;:
Freita~ Neto - PDT; Wagner Lago - PDT.
Piauí

Minas Gerais
Carlos' Cátia - PSDB; Humberto Souto
- PFL; Mil!on Reis - PTB; Paulo Delgado
- PT; Ronaldo Carvalho - PSDB; Ronaro
Corrêa -PFL; Virgílio Guimarães - PT;
Ziza Valadares - PSDB.
São Paulo

Airton Sandoval- PMDB; Bete Mendes
Átila Ura -'-PFL; Jesus Tàjra,- PFL;' - PSDB; Del Bosco Amaral- PMDB; Dirce Tutu Quadros - PMDB; Irma Passoni
José Luiz Maia' -'- PDS; 'Mánu'el Domingos'
~ PC do B; Mussa Demés - PFL.·
. - PT; João Rezek - PMDB; Koyu lha PSDB; LuisJnácio Lula da Silva - PT; MaCeará
luly Neto -,.- PFL; Manoel Moreira Aécio de Borba - PDS; Bezerra de Melá. PMDB; Ricardo Izar - PL; Robson Marinho
-,.- PMDB; José Lins - PFL; Moema São" - PSDB; Theodoro Mendes - PMDB;
Thiago - PSDB; Osmundo' Rebouças ~.
Ulysses Guimarães - PMDB.
PMDB; Paes de Andrade - PMDB.
.Rio Grande,do,Norte

Henrique Eduardo Alves - PMDB; Mar",'
cos Formiga-,.- PST.

Goi~s

Aldo Arantes - PC do B; Pedro Canedo
- PRN; T~rzan de Castro - PDT.

Paraíba

Distrito Federal

Agassiz Almeida -PMDB; Antonio Mariz - PMDB; Francisco Rolim - PSC:
",o

Augusto Carvalho - PCB; Maria de Lourdes Abadia - PSDB.
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Mato Grosso
Antero de Barros - PT; Joaquim Sucena
- PTB; Júlio Campos - PEL; Ubiratan Spinellí-PDS.
Mato Grosso do Sul
Gandi Jamil - PDT; Ivo Cersósimo PMDB; José Elias - PTB; Levy Dias PST; Plínio Martins - PSDB; Rosário Congro Neto - PSDB; Saulo Queiroz - PSDB.
Paraná
Airton Cordeiro - PFL; Alarico Abib PMDB; Darcy Deitos- PSDB; Dionísio Dal
Prá - PFL; Hélio Duque - PDT; José Tavares - PMDB; Jovanni Masini - PMIDB;
Matheus Iensen - PTB; Maurício FruetPSDB; Maurício Nasser'-- PllB'; Nelton Friedrich - PDT; Renato Bernardi - PMJi).6.
Santa Catarina
Artenir Werner - PDS; Cláudio ÁvilaPFL; Luiz Henrique ::- PMDB; Paulo Macarini - PMDB; Victor Fontana - PFL; Vilson Souza -,- PSDB; Walmor de LucaPMDB.
Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta
- PDS; Amaury Müller - PDT' Antônio
Britto - PMDB; Arnaldo Priet~ -.PFL;
Carlos Cardinal - PDT; Darcy Pozza PDS; Floriceno Paixão '- PDT Hermes Zan~ti - PSDB; Hilário Braun --.:.. PMDB; Ibsen Pinheiro -PMDB' Ivo Lech -PMDB'
João de Deus Antunes '- PDS; Júlio Costa~
milan - PMDB; Luís Roberto Ponte PMDB; Nelson Jobim - PMDB; Paulo Mincarone - PTB; Paulo Paim - PT; Rospide
Netto--:PMDB; Ruy Nedel-PSDB' Telmo
Kirst - PDS; Vicente Bogo - PSDB: Victor
Faccioni - PDS.
'
Amapá
Raquel Capiberibe :- PSB.
Roraima
Chagas Duarte - PDT.

. VII - ORDEM DO DIA
O S~. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
--:- A lIsta de presença registra o comparecimento de 249 Senhores Deputados.

Apresentação de Proposições
~s .Senhores Deputados que tenham proposlçoes a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÓES OS SENHORES:
JORGE HAGE - Projeto de Lei que cria
uma Cota de Contribuição sobre as exportações de cacau e dá outras providências.
GONZAGA PATRIOTA -,- Projeto de
Lei que concede propriedade para a obra que
especifica.
- Projeto de Lei que fuclui no Piano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n' 5.917,
de 10 de setembro de 1973, a Ligação rodoviária que especifica.

DARCY DEITOS - Requerimento de lnfonnações ao Banco Central sobre pagamento do Proagro na região que especifica.
VICTOR FACCIONI - Requerimento
de Informações à Ministra da Economia, Fazenda e Planejamellto sobre a origem e resultado dos Atos Declaratórios Normativos n'"
24 e 25, da Secretaria da Receita Federal,
publicados no Diário Oficial da União de 14
de dezembro de 1989.
IVO CERSÓSIMO - Projeto de Lei que
dispõe sobre direitos trabalhistas de servidores colocados em disponibilidade, e determina outras providências.
- Projeto de Lei que dispõe sobre proibição de fumar nos estabelecimentos que menciona, e determina outras providências.
- Projeto de Lei que dispõe sobre nova
redação ao art. 474 da CLT e determma outras providências.
- Projeto de Lei que dispõe sobre condições do limite de idade para aposentadoria
quando requerida pelo 'empregador, e deter~
mina outras providências.
- Projeto de Lei que dispõe sobre remuneração extra aos ferroviários, nas condições
que especifica, e detennina outras providências.
- Projeto de Lei que dispõe sobre o valor
mínimo de pensões e aposentadorias, e determina outras proviQências.
GERALDO BULlIÕES - Projeto de lei
que dá nova redaçãoáo item.III do art_ 8.,
da Lei n9 5·.107, de 13 de setembro de 1966
-Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
- Projeto de lei que dá nova redação ao
§. 19 do art. 59, da Consolidação das Leis·
do Trabalho.
- Projeto de lei que dá nova redação ao
art. 76, da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Projeto de lei -que dá nova redação ao
item III do art.. 59, da Lei n9 6.903, de 30
de abril de 1981.
'
- Projeto de lei que dá nova red'ação ao'
caput do art. 3", da Lei n" 5.107, de -13 de
setembro de 1966 - Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço:
- Projeto de Lei que dá nova redação
ao art. \9, da· Lei n. 4.266, de 3 de outubro
de 1963, que instituiu o salário-família do trabalhador.
- Projeto de Lei que dispõe sobre a inclusão, no currículo das Faculdades de Direito,
d~ disciplina Direito Prevídenciáríó.
, - Projeto de Lei que dispõe sobre o acréscimo de parágrafo ao art. 3. da Lei n95.890,
de 8 de junho de 1973, que alterou a Lei
Orgânica da Previdência Social.
- Projeto de Lei qüe dispõe sobre a con-'
cessão de passes pelas empresas de transportes coletivos.
. - Projeto de Lei que dispõe sobre a aposentadoria e pensão do ex-combatente.
. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
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- Projeto de Lei que dispõe sobre revogação do Decreto-Lei n9 2.345, de 23 de julho
de 1987, e dá outras providências.
- Projeto ~ Lei que dispõe sobre revogação de artigos que especifica, do Decreto-Lei
n" 2.463, de 30 de a~ost6 de 1988.
- Projeto de Lei que dispõe sobre a filiação prwvídenciária da dona-de-casa.
- Projeto de Lei que dispõe sobre o piso
salarial em função da extensão e complexidade do trabalho.
-Projeto de Lei que díspõe sobre~9 acréscimo de § 3' ao art. 2' da Consolidação das
Leis do Trabalho.
- Projeto de Lei que dispõe sobre a venda
de veículos em ferro-velho.
- Projeto de Lei-que introduz alterações
no Código Civil.
- .Projeto de Lei que introduz alteração
~o art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Projeto de Lei que introduz alteração
no art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho.
.;.... Projeto de Lei que introduz alteração
no art. 489 da Consolidação das Leis do.Trabalho.
- Projeto de Lei que isenta do recolhimento do IPI a aquisição de ambulâncias pelas enti~ades que_especifica.
- Projeto de Lei que isenta os locadores
dos imóveis residenciais que especifica, do
pagamento do Imposto de Renda.
- Projeto de Lei que institui a Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no Municíro de Maceió, 'Estado de Alagoas.
- Projeto de Lei que ihtroduz alteração
no art. 23 da bi n' 7.498/de 25 de julho
de 1986, que regula o exercício da enfermagem.
- Projeto de Lei que introduz alteração
no art. 69 do Código de Processo Civil.
- Projeto de Lei que introduz alteração
no art. 64 da Lei Orgânica da Previdência
Social (Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 1969).
- Projeto de Lei que estende as normas
do art. 48 da Lei n' 6.649, de 16 de maio
de 1979, às locações que especifica.
- Projeto de Lei que introduz alteração
no Decreto-Lei n' 911, de I' de outubro de
W~

.

- Projeto de Lei q~e ~6tende oS~li'I:;JfciGs,
da Lei n' 1.782, de 24 de dezembto de'1952,
aos integrantes da FEB.
..:.. Projeto de Lei que concede aposentadoria-especial aos Técnicos de Enfermagem,
Auxiliares de Enfermagem e Atendentes de
.Enfermagem.
- Projeto de Lei que considera crime os
atos decorrentes de preconceito racial, e dá
outras providências.
- Projeto de Lei que considera crime de
responsabilidade o descumprimento ao art.
194 da Constituição Federal.
- Projeto de Lei que altera a redação do
art. 30 da Lei n' 6.697, de 10 de outubro
de 1979.
- Projeto de Lei que altera a redação do
art. 15 do Código Civil.
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- Projeto de Lei que regula o disposto
no § 49 do art. 220 da Constituição Federal.
- Projeto de Lei que regula o disposto
no inciso XI do art. 79 da Constituição Federal.
- Projeto de Lei que regula o disposto
no inciso XXXIII do art. 59 da Constituição
Federal.
- Ptojeto de Lei que regula o disposto.
no inciso I do art. 79 da Constituição.
Projeto de Lei que regula o disposto no
inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal.
- Projeto de Lei que regula o disposto
no inciso XIX do art. 7· da Constituição Federal, sobre a liçenca-paternidade.
- Projeto de Lei que estabelece critério
para a quebra de sigilo nas comunicações telefônicas.
Projeto de Lei que estabelece critério para
a remessa de valores, no caso de bolsa de
estudos.
- Projeto de Lei que fixa critério para
cálculo do décimo-terceiro salário.
- Projeto de Lei que autoriza a redução
no valor das prestações dos mutuários do
SFH que especifica.
- Projeto de Lei que assegura aos trabalhadores presidentes de sindicatos ou associações de classe um dia de folga por mês.
- Projeto de Lei que acrescenta parágrafo
ao art. 145 do Código Penal.
- Projeto de Lei que acrescenta parágrafo
ao art. 880 da Consolidação das Leis do TrabaJho.
- Projeto de Lei que assegura o direito
à aposentadoria especial aos empregados em
hospitais e congêneres.
- Projeto de Lei que acrescenta parágrafo
único ao art.51O da Consolidação das Leis
<10 Trabalho.
MAURÍCIO NASSER - Projeto de Lei que
regulamenta o artigo 12 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, e dá outras
providências.
- Projeto de Lei complementar que regulamenta os incisos VI, VII e VIII do artigo
5· e o parágrafo 19 do artigo 210, combinado
com o caput do artigo 213 e incisos I e II
da Constituição Federal de 5 de outubro de
1988, e dá outras providências.
LUIS ROBERtO PONTE - Projeto de
Lei que dispõe sobre a compensação, com
impostos federais e contribuições previdenciárias, dos créditos de pessoas jurídicas de"
direito privado, oriundos de condenações judiciais contra a União e suas autarquias.
- Projeto de Lei que assegura a liberdade
para o funcionamento do comércio e dá outras providências.
CRISTINA TAVARES - Requerimento
à Mesa da Câmara dos Deputados, de convocação do Ministro do Exército, para esclarecimentos sobre posição do Exército a respeito
da preservação do meio ambiente e sua correspondência com o documento "Estruturas
do Poder Nacional para o Ano 2001", elaborado pela Escola Superior de Guerra.

o SR. PRESIDENTE (Inoc'êncio Oliveira)
- Vai-se passar à votação da matéria constante da Ordem do Dia.
-1-

PROJETO DE LEI
N· 5.340, DE 1990
(Do Sr. Ibsen Pinheiro
e outros 9 Líderes)
Votação, em discussão única do Projeto de Lei n· 5.340, de 1990, que estabelece a Política Nacional de Salários e dá
outras providências, tendo pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e
de Redação; de Economia, Indústria e
Comércio, e de Finanças e Tributação,
pela aprovação. Pendente de parecer às
emenas de Plenário, exceto a de n° 1
(em votação as emendas de Plenário, visto que o Projeto foi aprovado).
O Sr. José Lins - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de contar com a atenção de V. Ex', porque
o esclarecimento de que necessito é funda,
mental.
Sabemos que, se a LDO não for votada,
o Congresso Nacional não poderá entrar em
recesso. Pergunto a V. Ex' se se entende por
Congresso Nacional a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, podendo, portanto,
haver sessões das duas Casas, ou se, de segunda-feira em diante, só poderá haver sessão
do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Só poderá haver sessão do Congresso Nacional e exclusivamente para votar a LDO,
a não ser que o Congresso Nacional seja convocado extraordinariamente.
O SR. JOSÉ LINS fundamental.

Esta informação é

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Já conversei com o Presidente do Congresso Nacional, e do Senado Federal, Nelson Carneiro, a respeito.
O Sr. Afif Domingos.,..- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. AFIF DOMINGOS (PL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria, na presença de todos os companheiros,
de dizer que ontem, neste plenário, apresentamos uma emenda para que houvesse enten"
dimento e não para que fosse utilizada como
matéria de obstrução do processo de votação.
Tratava-se de uma matéria com a qual nós
estávamos de acordo, pois fomos subscritores
da proposta da lei sal~rial.
Como, infelizmente, não foi possível esse
entendimento, retiramos a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência defere o pedido de V. Ex"
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porque a emenda é de sua autoria, com o
apoiamento dos demais. V. Ex', como autor,
põde"retirá-la em qualquer fase do processõ
de votação.
O Sr. Aldo Arantes -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
respondendo a uma questão de ordem do Deputado José Lins, V. Ex' deu um parecer
acerca da natureza da sessão do Congresso
Nacional. Quero dizer a V. Ex' que, em nome
do PC do B, apresentei questão de ordem
acerca da natureza da matéria que deveria
ser objeto de apreciação do Congresso Nacional.
Portanto, essa matéria, deveria ser objeto
de deliberação da Mesa do Congresso Nacional e não da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa que a emenda do
nobre Deputado Afif Domingos é a de n.
5. Está deferida a retirada da emenda.
O Sr. Paulo Paim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra V. Ex'
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT apresentou quatro emendas. E~tou retirandocas,
agora, para agilizar os tabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Fica deferida a retirada das quatro emendas. (Palmas.)
O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O.SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra V. Ex'
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se
da questão de ordem levantada pelo Deputado José Lins.
V. Ex' observou que a prorrogação das
trabalhos do Congresso Nacional não implica
a continuação dos trabalhos da Câmara dos
Deputados.
Tendo em vista o prosseguimento dos trabalhos do Congresso Nacional, requeiro a
continuação dos trabalhos da Câmara dos
Deputados, sem ônus, sem ajuda de custo
para os Deputados, a fim de que a votação
da lei salarial não seja interrompida.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa ao nobre Deputado
Miro Teixeira, respondendo à questão de ordem, que não pode deferi sua questão de
ordem. Constitucionalmente, a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal só podem continuar seus trabalhos durante o recesso se
convocados extraordinariamente. A continuidade dos trabalhos, caso' não seja votada
a LDO, destina-se única e exclusivamente
à votação dessa matéria. Tanto é assim que,
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já está convoçado, para a próxima terça-feira,
o Congresso Nacional para votar o LDO.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Então, Sr. Presidente, requeiro que a Câmara dos Deputados seja convocada extraordinariamente,
no caso de não concluirmos hoje a votação
da lei salarial.
.
Estaremos trabalhando durante o recesso
sem ônus para a Casa. O Regimento existe
para facilitar os trabalhos e defender os interesses do povo.
Talvez V. Ex' não possa decidir, agora,
essa questão de ordem, mas peço que a responda até o final desta sessão.
O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. ALDO ARANTES (PC do B-GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
formulei uma questão de ordem na sessão
de ontem do Congresso Nacional que deverá
ser submetida à Mesa. Portanto, essa interpretação de que a sessão vai analisar somente
a LDO é de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- E do Presidente Nelson Carneiro.
O SR. ALDO ARANTES - Mas o Presidente Nelson Carneiro tem de submeter essa
matéria à deliberação do Plenário, porque
há controvérsias acerca da convocação do
Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Questões de ordem o Presidente tem de
deferi-Ias na sessão em que as mesmas ocorrerem. Quando a questão envolve matéria de
cunho constitucional e quando há recurso,
a decisão cabe à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.
O Sr. Cid Carvalho- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. CID CARVALHO (PMDB -MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
quero aproveitar a presença de V. Ex' para
alertar, na qualidade de Presidente da Comissão de Orçamento, o Plenário para matérias'
da mais alta relevância e gravidade. Uma delas se refere ao crédito para realização das
eleições. Se não votarmos esta matéria, poderemos ter o impasse institucional e amanhã
o Congresso ser responsabilizado por isso.
Não sei se está prevista a convocação do Congresso para votar a abertura desses créditos
suplementares. Temos também os créditos
para o Plano SOS Rodovia, para merenda
escolar, para o programa do leite e vários
outros, votados em regime de urgência pela
Comissão. Temo muito esta interpretação sobre a LDO.
Como sou membro da Câmara, peço que
discuta com o Presidente do Congresso Nacional as matérias graves que aqui estão, vindas da Comissão de Orçamento, votadas em
regime de urgência, para que se tenha a cau-

tci:la de, amanhã, não permitir que caia sobre
o Congresso grave responsabilidade institucional.
É o apelo que faço a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência já deu a solução, baseada
em decisões anteriores. Poderão ser consul·
tadas todas as notas taquigráficas. Quando
o autor não está presente; considera-se prejudicada a emenda. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
. - A Presidência informa ao nobre Deputado
Cid Carvalho que o Congresso Nacional está
convocado para as 14h30min. Na pauta dessa
sessão estarão incluídas duas medidas provisórias, que, se não forem votadas hoje, terão'
de ser reeditadas, e todos aqueles créditos
suplementares aprovados na Comissão de
Orçamento.

O SR. JOSÉLINS~Sr. Presidente, ontem
esta emenda entrou em votação com'a presença do Líder Ricardo Fiúza, que a assinou.
Gostaria de contar com sua atenção, porque V. Ex' se refere, com muita propriedade,
à ausência do autor da emenda no momento
em que esta entra em votação.

O Sr. José Lins - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ LINS (PFL-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, pedi a palavra
para um esclarecimento fundamental.
Sabe V. Ex' que o Deputado Afif Domingos retirou uma de suas emendas. V. Ex'
, an~nciou, se não me engano, a de número
5. E preciso esclarecer que a emenda na qual
estamos interessados é a do Deputado Ricardo Fiúza, Líder do PFL. Refiro-me à Emenda
o" 1, e, pelo que sei, o Deputado Ricardo
Fiúza talvez pudesse retirá-la, já que a votação dessa matéria foi iniciada ontem.
Quero dar esse esclarecimento, para que
todos se conscientizem da verdadeira situação da votação da lei da política salarial.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Gostaria de consultar o nobre Deputado
Afif Domingos para ~aber se a emenda é pe
sua autoria, com o apoiamento dos nobres
Líderes Ricardo Fiúza e Gastone Righi, ou
se é de autoria do nobre Deputado Ricardo
Fiúza com o apoiamento. dos nobres Deputados Gastone Righi e Afif Doming.1s. Se
a emenda for de autoria do nobre Deputado
Afif Domingos, S. Ex' poderá retirá-la em
qualquer fase do processo, porque é um direito que lhe assiste. O Regimento é claro.
O SR. JOSÉ LINS - Sr. Presidente, V.
EX' ouviu ontem - se me permite - o Líder
~icardo Fiúza, ~nllnciando a sua emenda.
E verdade que há apoiamento de outros líderes. A assinatura doSr. Afif Domingos é
a última a constar do texto que está em suas
mãos, e pediriá que V. Ex' verificasse. Tenho
o maior respeito pelo Deputado Afif Domingos. S. Ex' tem todo o direito de manejar
suas emendas. Mas, no caso, tenho a impressão de que V. Ex' poderá confirmá-lo, 'regimentalmente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Quero esclarecer ao Plenário que, regimentalmente, mesmo que essa emenda seja
qe autoria do Deputado Ricardo Fiaúza, se
S. Ex' não estiver presente quando ela for
anunciada, a matéria estará prejudicada.
Sempre foi'essa a decisão da Mesa.
O SR. JOSÉ LINS - Mas, Sr. Presidente,
a votação dessa emenda foi iniciada ontem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nobre Deputado José Lins, a votação a
que V. Ex' se refere foi realizada na sessão
de ontem. Hoje, temos uma nova sessão. Se
fosse uma continuidade de sessão, não restaria dúvida, mas trata-se de outra. (Palmas.)
O SR. JOSÉ LINS 162, inciso XIII, diz:

O Capítulo X, art.

"Considerar-se-á insubsistente o destaque se, anunciada a votação de dispositivo ou emenda destacada, o Autor do
requerimento não pedir a palavra para
encaminhá-la, voltando a matéria ao texto ou grupo a que pertencia".
Isto se refere ao destaque e não à emencfa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência tem sido equânime e para
mostrar a lisura com que sempre se porta
e a maneira como está conduzindo este processo, e pede aos Srs. Deputados que, se tiverem dúvidas de sua palavra, consultem as notas taquigráficas. Ontem, disse o seguinte:
"Por se tratar de medida diferente,
nunca utilizada, porque quando se faz
a emenda ela tem de sair para publicação, e as emendas funcionariam como
destaque e nesse caso teria concedido".
Foram essas as minhas palavras textuais.
(Palmas.)
O SR. JOSÉ LINS - Sr. Presidente, se
V. Ex' me permite, recorro ao Plenário da
decisão de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência nega o pedido de V. Ex',
porque não é regimental. O Regimento Interno é claro.
O SR. JOSÉ LINS - Neste caso, Sr. Presidente, peço verificação de quorum antes da
votação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedida a verificação, porque é regimental.
O Sr. Brandão Monteiro - Sr. Presidente,
peço a. palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)'
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. BRANDÃO ~ONTEIRO (PDT-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em nome da Liderança do PDT, solicito a
V. Ex' a retirada das Emendas n'" 3, 9, 10,
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11 e 12, de autoria do Deputado Carlos Alberto Caó, que se encontra enfermo, e a
emenda de autoria dos Deputados Vivaldo
Barbosa e Floriceno Paixão.
O SR. PRESIDENTE (Incêncio Oliveira)
- V. Ex' será atendido, nobre Deputado.
Ficam retiradas todas as emendas do PDT.
O Sr. Ary Valadão - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Ary Valadão.
O SR. ARY VALADÃO (PDS - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de saber de V. Ex' se a lei salarial foi
aprovada ou não.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A lei salarial foi aprovada, ressalvadas as
15 emendas que estão sendo retiradas pelos
líderes hoje.
O SR. ARY VALADÃO - Sr. Presidente,
minha posição hoje aqui é para cumprir meu
dever. Vejo, com tristeza, que nem o PpdrT
Executivo nem o Poder Legislativo estão
cumprindo seu dever. Já podíamos estar, desde ontem, com essas leis aprovadas. Até hoje
n~o sabemos ainda o que discutir e o que
aprovar. (Pausa.)
Creio que devemos assumir as nossas responsabilidades, assim como o Executivo as
suas. Não é possível chegarmos ao fim do
período legislativo sem saber ainda o que
aprovaremos e o que estamos votando. É preciso, repito, que cada um assuma sua responsabilidade - tanto o Congresso Nacional como o Poder Executivo. Não se pode deixar
para, no apagar das luzes, aprovar matérias
importantes como a lei salarial, que aliás já
foi aprovada, mas ainda se discutem emendas. Parece que cada um quer resguardar o
seu quinhão, a sua fatia eleitoral. Devemos
vir para cá conscientes da nossa responsabilidade e cumprir nosso dever.
Eram as nossas considerações, Sr. Presidente.
O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
uma vez que o episódio do item 1 da pauta
está encerrado, não quero no entanto, deixar
de consignar o respeito da Casa a V. Ex'
e o respeito de quem, muitas vezes, tem suas
postulações indeferidas por V. Ex', mas sempre com a retidão que caracteriza a isenção
desta Presidência exercida por V. Ex'
Vamos passar, seguindo a ordem natural,
ao item 2 da pauta. Apenas aguardamos'que
V. Ex', encerrando o item 1, o encaminhe
à deliberação do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa que Assessoria.da
Mesa me esclarece que foram retirados todos

os destaques; inclusive há unia matéria destacada e subscrita pelo nobre Deputado Gastone Righi, que não está presente à sessão
assim como o Deputado Ricardo Fiúza. O
Deputado Afif Domingos, um dos subscritores, está presente. V. Ex' retirou também
os destaques?
O Sr. Afif Domingos - Sim, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Então, nada mais há a votar em relação
a esta matéria. (Palmas.)
O SR. mSEN PINHEIRO - Sr. Presidente, a matéria vai ao Senado Federal?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Todos os destaques foram retirados. Não
há mais o que votar.
O SR. IBSEN PINHEIRO - Então, ~r.
Presidente, proclame que a matéria irá à
apreciação do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Todos os destaques foram retirados.
Como o projeto foi apensado na sessão
de ontem, estão prejudicados os Projetos n9S
952/88, 1.655/89, 1.910/89, 2.247/89,
2.336/89, 2.592/89, 2.627/89, 2.804"89,
3.235/89, 3.352/89, 4.185/89, 4.603/90,
4.615/90, 4.653/90" 4.686/90, 4.705/90,
4.730/90, 4.854/90, 4.922/90, 4.923/90,
4.942/90, 4.957/90, 4.958/90, 5.059/90,
5.076/90, 5.144/90, 5.170/90, 5.171/90
5.176/90, 5.185/90, 5.186/90, 5.188/90,
5.240/90, 5.309/90, 5.335/90, 5.351/90 e
5.352/90.
, A matéria vai ao Senado Federal. (Muito
bem. Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
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deveria ter colocado _~m_votação a redaçã~
final e não o fez. A votação da matéria não
foi concluída. Peço a V. Ex' que coloque em
v()tação a redação finalEa m.J1!é~ia.
O SR. ,PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Como não houve emendas, tendo sido todas elas retiradas, a presidência é dispensada
de colocar a lPatéria em votação. (Palmas.)
O SR. JOSÉ LINS-Se V. Ex' me permite,
quero dizer-lhe que a votação da matéria foi
conduzida de modo errôneo. A votação começou ontem, como a presença do líder, não
havia, pois, mais possibilidade de essa emenda ser retirada, como, aliás, o próprio líder
declarou. Assim, considero uma violência à
norma regimental.
Quero deixar o meu protesto, porque penso que a votação da matéria foi conduzida
erroneamente.
O SR. ,PRESIDENTE (Inoc:êncio Oliveira)
- A presidência esclarece que se tratava da
votação de matéria importantíssima. Assim,
os autores dos destaques e das emendas deve·~
riam estar presentes. O único que aqui se
encontrava retirou a emenda. A presiqência
nada mais podia fazer, a não ser, regimentalmente, conceder a definição da matéria,
porque não havia mais nada a ser votado.
Havia sido votado na sessão de ontem.
Minha consciência e minha posição de sempre agir com eqüidade impediriam q\.je eu
tomasse outra posição diferente da que, tomei. (Palmas.)
O Sr. Gàndi Jamil - SI. Presidente, pela
ordem.
'
O SR; PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

-'2O SR. GANDi JÀMIL,(PDT - MS. Sem
,PROJETO DE LEI ,
revisão do orador.) - Sr.. Presidente, peço
, N" 5.330,.DE 1990
a V. Ex' que registre minha presença neste
(Do Poder Executivo)
.
Discussão única do Projeto de Le,i Plenário: .
n9 5.330, de 1990, que dispõe sobre a'
O SR. PRESIDENTE (Inocênció Oliveira)
extinção do "selo-pedágio" e a instituição de mecanismo de financiamento pa- - Concedo a palavra ao nobre Deputado
ra o setor rodoviário. Pendente de pare- Benito Gama, para proferir o parecer.
ceres das Comissões: de Constituição
O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem
Justiça.e de Redflção,de Fin'anças e Tributação, e de Viação e Tiahsportes, De- revisão do orador.) - 'Sr. Presidente, Sr",
e Srs. Deputados, oriundo do PodeI'Execusenvolvimento Urbano eInti;rior.
9
(Urgênçia aprovada na fdrina do ari:'. tivo, o Projeto de Lei n 5.330 extingue o
155 do RI.)
, selo-pedágio e dispõe que dentro de 120 (c~n"
to e vinte) dias o Governo Federal encamiO SR. PRESIDENTE (Ino~ê~cio Oliveir~)' nhará ao ·Poder Legislativo projeto de lei
- Co~cedo a palavra ao nobre Deputado criando alternativas de financiamento para
Benedito Gama para, na qualidade de relator recuperação e construção de estradas.
?esignado pela Mesa, proferir parecer ao proEncontram-se na Cas~ dois projetos de lei
Jeto em substituição à Comissão de Finanças do mesmo teor: o de n9 4.445, do noore Depu-"
e Tributação.
. . tado Samir Achôa, que ora' apenso ao, presente projeto, e o de n9 5.361, do Deputado
O Sr. ..José Lins - SI. Presidente, peço
;. Leonel Júlio, também do mesmo teor que
a palavra para uma ,questão de ordem.
está aneX0 ao presente projeto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)'
O projeto apresenta a juridicidade devida
- Tem V. Ex' a palavra.
' . '. e boa técnica legislativ<l.. Diante do equívocc,
O SR. JOSÉ LINS (PFL ~ CE. Sem revi- que foi a criafão do selo-pedágio no País,
são do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex'; ~QU favorável à sua eliminação.
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o SR. PRÉSIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Nelson Jobim, na qualidade de relator designado pela Mesa para proferir parecer ao projeto em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. .
o SR.

NELSON JOBIM (PMDB - RS.
Sem revisão do oràdor.) - Sr. Presiden!e,
SI" e Srs. Deputados, a Mensagem n' 46:?,
de 1990, consubstanciada 900 Projeto de Lei
n' 5.330, de 1990, do Executivo, dispõe sobre
a extinção do selo-pedágio e a instituição de
mecanismo de financiamento para o setor rodoviário.
Examinando o projeto, que se compõe de
quatro artigos, e em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, teIldo
todos os pressupostos de constitucionalidade
e boa técnica legislativa, o nosso parecer é
pela aprovação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
José Luiz Maia para, na qualidade de relator
designado pela Mesa, proferir parecer ao projeto em substituição à Comissão de Viação
e Transportes, Desenvolvimento Urbano e
Interior.
O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, na qualidade de relator
designado pela Mesa, entendo que o parecer
apresentado conclui pela aprovação do projeto. Portanto, a minha posição é de ratificação.
ao parecer prolatado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo óradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o
PROJETO DE LEI
N' 5.330, DE 1990

O Congrelso Nacional decreta:
Art. I' É extinta a cobrança de pedágio
pela utilização de rodovias federais, através
do selo pedágio, de que trata a Lei n' 7.712,
de 22 de dezembro de 1988.
Art. 2' Fica o Poder Executivo autori·zado a baixar ai normas complementares que
se fizerem necessárias ao cumprimento do
disposto no art. l' desta lei.
Art. 3' O Poder Executivo proporá, em
prazo não superior a 1'20 dias, projeto de
lei dispondo sobre mecanismo de financiamento para a construção e manutenção de
rodovias.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogada a Lei n' 7.712,
de 22 de dezembro de 1988.
O SR. PRESIDENTE (InOcêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como estão.. ·(Pausa.)
Aorovado.

Fica prejudicado o Pi"ojeto n' 4.445/89,
apensado.
O S·R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte .redação final:
PROJETO DE LEI
N' 5.330-A, DE 1990
Dispõe sobre a extinção do "Selo Pedágio" e a instituição de mecanismos de
financiamento para o setor rodoviário.
O Congresso Nacional decreta:
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Saulo Queiroz para, na qualidade de Relator
designado pela Mesa, proferir parecer ao
Projeto em substituição à Comissão de Finanças e Tributação.
O SR, SAULO QUEIROZ (PSDB - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Projeto de Lei n' 5.402, de 1990, do Poder
Executivo, autoriza a concessão de pensão
especial à Senhora Maria Reginalda Vieir~
Raduan.

Relatório
Art. I' Fica extinta a cobrança de pedáO
Projeto
de
Lei
n' 5.402 autoriza o Poder
gio pela utilização d.e rodovias federais, atraExecutivo a conceder pensão especial à Sevés do selo pedágio, de que trata a Lei n'
.nhora Maria Reginalda Vieira Raduan. Tra7.712; de 22 de dezembro de 1988.
ta-se da viúva do Sr. José Eduardo Vieira
Art. 2' Fica o Poder Executivo autoriRaduan,'falecido em acidente aéreo, em plezado a baixar as normas complementares que
no exercício das suas funções, como Presise. fizerem necessárias ao cumprimento do
dente do Incra.
dispgsto no art. l' desta lei.
É oportuno lembrar que pensão especial
Art. 3' O poder Executivo proporá, em
prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias,' foi aprovada e concedida.à Sr' Maria Carolina
Vasconcelos Freire, vitiva do ex-Ministro
projeto de lei dispondo sobre mecanismo de
Marcos Freire, falecido 1).0 mesmo acidente.
financiamento para a construção e manutenVoto
tão de rodovias.
.
Art. 4. Esta lei entra em vigor na data
Como as despesas resultantes da pensão
de sua publicação, revogada a Lei n' 7.712,
proposta podem ser suportadas peto Tesouro
de 22 de dezembro de 1988.
Nacional e os encargos previdenciários pela
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990. União, a proposta, não se choca com a Lei
Bete Mendes, Relatora.
de Diretrizes Orçamentárias, e .0 nosso voto
.O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveié pela sua aprova!ão.
ra) - Os Srs. que a aprovam queiram permaO SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
ne~~!: como lê,stãó. (Pausa.)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
.Aprovado..
Tidei de Lima, para, na qualidade de Relator
Vai ao Senado Federal.
designlldo pela Mesa, proferir parecer ao
Projeto em substituição.à Comissão de TrllO SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
balho, de Administração e Serviço Público.
~3

PROJETO DE LEI
N' 5.402, DE 1990
(Do Poder Executivo)
Discussão única do Projeto de Lei n1
5.402, de 1990, que autoriza o Poder
Executivo a conceder pensão especial à
Senhora Maria Reginalda Vieira Raduan. Pendente de pareceres das Comis~
sões de Constituição e Justiça e de Redação, de Finanças e Tributação, e de Trabalho, ·de Administração e Serviço PÚblico.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Nelson Jobim, para, na qualidade de Relator
designado pela Mesa, proferir parecer ao
Projeto em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
O SR.. NELSON JOBIM (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
refiro-me ao Projeto de Lei n' 5.402/90, que
autoriza o Poder Exequtivo a conceder pensão especial à SI' Maria Reginalda Vieira Raduan.
O processo está vazado na boa técnica legislaiiva e nele nada há que fira a constitucionalidade. Somos, portanto, pela sua aprovação...

O SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputlldos, o Projeto de Lei n'
5.402/90, do Poder Executivo, trllz no seu
fulcro autorização parll o Poder Executivo
conceder pensão especial à SI' MlIria Reginalda Vieira Raduan..
Já foi dado o parecer dll Comissão de Constituição e Justiçll e Redllção, dll Comissão
de Finllnçlls e Tributação e dll Comissão de
Trablllho. O mérito é, sem dúvida, louvável
e, certamente, nlldll há li contestar. Pelo contrário, lIpenlls a louvar, repito.
Somos pelll lIprovllção do mérito do Projeto de Lei n' 5.402, de 1990.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não hllvendo oradores inscritos, declaro
encerradll li discussão.
VlIi-se pllssllr à votllção da matérill.
O SR. PRESIDENTE (fnocêncià Oliveira)
,...- Vou submeter a votos o
PROJETO DE LEI
N' 5.402, DE i/J90
O Congresso NlIcionlll decreta:
Art. l' Ficll o Poder Executivo lIutorizlldo li conceder pensão especial, no vl\lor
correspondente a Cr$ 35.183,00 (trinta e.cin-
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co mil, cento e oitenta e três cruzeiros), no
mês de junho de 1990, à Senhora Maria Reginalda Vieira Raduan, progenitora do ex-Presidente do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (lncra), falecido em conseqüência de acidente, no desempenho de
suas funções.
Parágrafo único. A pensão de que trata
este artigo é vitalícia e-reversível, conforme
o disposto na Lei n' 3.373, de 12 de março
de 1958, e será reajustada segundo os índices
adotados par~ as demais pensões pagas pelo
GoveJno Federal.
Art. 2' É vedada a acumulação deste benefício com quaisquer outros recebidos dos
.cofres públicos, resguardando o direito de
opção.
Art. 3' A despesa decorrente desta lei
correrá à conta de Encargos Previdenciários
d~ União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE '(Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovaqp.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte ledaçãb final:
-

PROJEl:0 DE LEI
N' 5.402·A, DE 1990
Autoriza o Poder Executivo a conceder
pensão especiaÍ à Senhorá Maria Reginaldl! Vieira Raduan.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especi~l, no' valor
correspondente a Cr$ 35.183,00 (trinta e cinco mil, cento e oitenta e três cruzeiros), no
mês de junho de 1990, à Senhora. Maria Reginalda Vieira Raduan, progenitora do ex-Presidente do Instituto Nacional de Colonização
e Re,.forma Agrária - Incra, falecido em conseqüência de acidente, no desempenho de
suas funções.
Parágrafo único. A pensão de que trata
este artigo é vitalícia e reversível, conforme
o disposto na Lei n' 3.373, de 12 de março
de 1958, e será reajustada segundo os índices
adotados para as demais pensões pagas pelo
Governo Federal.
Art: 2" é vedada a acmulação deste benefício com quaisquer ontros recebidos dos
cofres públicos, resguardado o direito de op-ção.
Árt. 3" A despesa decorrente desta lei _
correrá à conta de Encargos PrevidenCiários
da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de· sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1990. Bete Mendes, Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma:
necer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inócêncio Oliveira)
- Antes de encerrar os trabalhos, em nome
da Presidência da Mesa, gostaria de prestar
homenagem a um funcionário dedicado desta
Casa que, por trinta anos, aqui esteve prestando serviços, sobretudo em nosso plenário .
Trata-se do Sr. Clodoaldo Abreu da Silveira,
que hoje pediu aposentadoria.

e

O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Ibsen Pinheiro.
O SR. mSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero associar-me, em nome do meu partido,
a esta homenagem ao funcionário Clodoaldo"
exemplar, eficiente, discreto e talentoso. E
bom que se registre que é um funcionário
talentoso, porque sua modéstia e sua discrição muitas vezes escondem a sua imensa capacidade de trabalho. Imagino que expresso,
nesse cumprimento um sentimento de todos
os partidos e de todos os funcionários desta
Casa.
Não quero encerrar minhas palavras sem
antes registrar nesta sessão histórica uma homenagem a V. Ex', que é homem de partido,
mas é também homem de instituição, que
decide com isenção, com clareza e firmeza.
V. Ex' adotou hoje uma posição talvez muito
difícil; porque, repito, sendo V. Ex' um homem de partido, foi, acima de tudo, um homem de instituição e honrou esta Casa.
O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR; PRESIDENTE (Inocêncio Oli,:eira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado.
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a melhor maneira de se defender a instituição. Na'sessão de hoje, V. Ex' se comportou
como Um magistrado e Presidente do Poder
Legislativo. Não podia deixar de registrar esta nossa homenagem a V. Ex' (Palmas.)
O Sr. Paes Landim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex' pela ordem.
O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Sem
revisão do orador.).- Sr. Presidente, em nome do PFL quero 'registrar, também, o nosso
reconhecimento ao extraordinário funcionário Clod'oaldo, que sé aposenta hoje, nesta
Casa. Homem discreto, eficiente, trabalhador, é profundo conhecedor do Regimento
da Casa. Tem sido um amigo dos parlamentares, esclarecendo suas dúvidas e, sobretudo
um homem que honra a instituição.
O Ministro Delfim Netto costuma dizer
que o Brasil não tem muita tradição nas insti- ,
tuições e que elas depende.m muito das pessoas. Clodoaldo é dessas pessoas que, durante trinta anos, ajudou a carregar esta instituição. Daí a nossa homenagem.
Muito obrigado. (Palmas.)
O Sr. Fernando Gasparian - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex' pela ordem.
O SR. FERNANDO GASPARIAN (PMDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, associo-me a todos os Deputados que,
nesta hora, prestam homenagem a Clodoaldo
Abreu da Silveira. Ao mesmo tempo, quero
elogiar a atitude de V. Ex' no que toca' à
votação da política salarial.
Sr. Presidente, quero deixar registrada minha estranheza pelo fato de não ter sido colocado, na Orde!fl do Dia de hoje, em~ora hau"
vesse tempo para discuti-lo, o Projeto de Lei
de Usura. Mais uma vez., a Mesa impede que
os DeIfutados avàncem com relação a esse
projeto. Teríamos uma hora para discuti-lo,
a fim de que ficasse mais perto da votação.
Peço à Presidência que me honre com uma
resposta, porque gostaria de saber' o critério
pelo qual esse projeto não foi incluído na
Ordem do D.ia de hoje, pois podéríamos,
após discuti-lo, ~andar as emendas para serem relatadas, porque os inimigos do projeto
- embora poucos nesta Casa - têm conseguido Impedir sua caminhada.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do _orador.) - Sr. Presidente, nós,
do Partido dos Trabalhadores, conhecemos
o funcionário Clodoaldo, que 'agora está se
aposentando, desde 1983, quando aqui estive
pela primeira vez. Não poderia deixar de re-gistrar o nosso apoio' a este ato da Mesa.
OBR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
É importante deixar bem claro que quando
- A Presidência, em resposta ao nobre De~
discutimos a necessidade de uma reforma
puti(ldo Fernando Oasparian, esclareclJ, que
nesta Casa estamos exaltando a capacidade
V. Ex' tem razão. Foram apresentados outros
do seu corpo de funcionários. Clodoaldo,
projetos, pelo art. 155 do Regimento Interno,
com sua competência, sempre deu um trataou seja"em regime de urgência urgentíssima.
mento equilibrado, sem qualquer discrimiO de V. Ex' estava no regime de urgência,
nação, a tbdos os Parlamentares e partidos . apenils, .do art. 152 do mesmo Regimento,
nesta Casa.
e os primeiros prevalecem sobre o segundo.
Quando encerrarmos a sessão ontem, quaA outra questão é que não podíamos encerrar esta sessão sem registrar o respeito a V. . se de maarugada, resolvemos que seriam sub'metidos à sessão extraordinária de hoje os
Ex' pela sessão de ontem, quando .decidiu
projetos que estivessem em regime de urgênque iríamos' votara política salarial. Esta é
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cia urgentíssima e o de V. Éx' não estava
neste caso. Por esta razão, não existe demérito ao excelente trabalho que V. Ex' desenvolve nesta Casa e ao anseio nacional pela
regulamentação dessa matéria. São essas as
razões pelas quais a Presidência não pôde
incluí-lo, mas assumo o compromisso de fazêlo na próxima sessão.
COncedo a palavra ao nobre Deputado José Lins.
O SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
palavra para cumprimentar V. Ex' e os fimcionários da Casa pela realização dos trabalhos durante este semestre.
Sr. Presidente, devo incluir também nesta
homenagem, nesta referência, os Líderes de
todos os partidos. Foi uma convivência, embora dura, agradável e proveitosa. Muito tenho aprendido nesta Casa e sei, Sr. Presidente, que cada um guarda a sua convicção
de respeito às leis e às normas, e, sobretudo
a convicção do patriotismo, do amor a esta
terra.
Sr. Presidente, receba V. Ex' os meus cumprimentos pela maneira com que se houve
durante este semestre. Leve também as minhas congratulações ao Presidente Paes de
Andrade.
Cumprimento também todos os servidores
e os meus colegas, porque sendo esta a última
sessão da Câmara neste semestre, certamente
vamos deixar de nos ver durante alguns dias,
a não ser nas sessões do Congresso. Portanto,
meus cumprimentos e meus agradecimentos
aos Líderes que conosco conviveram durante
todos esses meses.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Líder Assis
Canuto.

O SR. ASSIS CANiJTO (PTR ~ RO. Sem
revi~ão do orador.) -Sr. Presidente, queremos inicialmente congratular-I).os c()ql o funcionárip Clodoaldo, porque, sob essa aparente cristalina humildade, sempre escondeu
muito talento, muita sabedoria e vontade de
ajudar os Deputados e colaborar com a Mesa
ecom a Câmara dos Deputados, enfim, com
o Poder Legislativo de maneira geral. Queremos também despedir-nos de V. Ex', da Mesa
e dos funcionários da Casa, esperando que
todos tenhamos um recesso tranqüilo. Que
cada um vá atrás de seu objetivo, nos Estados, e que, no mês de agosto, estejamos todos
juntos novamente para continuar os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Victor Faccioni.
O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS.
Sem revisão do o!ador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, as justas homenagens
que estão sendo tributadas ao funcionário
Clodoaldo Abreu da Silveira não poderiam
ficar sem a nossa manifestação, até porque,
também no nosso partido, sempre enxergamos, no atendimento zeloso, inteligente e

atencioso do Clodoaldo, um exemplo de funcionário dedicado. No serviço público há funcionários displicentes, como em todas as atividades. Em contrapartida, existem aqueles
que são eficientes, e carregam o serviço público nas suas costas.
Na política também é assim. É V. Ex' é
um exemplo de político zeloso e eficiente.
Existem, quiçá, outros que não o são. Procuramos também esmerar-nos, Sr. Presidente,
dando o máximo de nós,em função do interesse maior de nosso País. Não poderíamos,
por isso, deixar de registrar um bom exemplo,
dentre outros tantos que temos nesta Casa,
quando se faz a justa homenagem ao funcionário Clodoaldo em razão de sua aposentadoria. Lamentamos que ele se aposente, pois
é o tipo de funcionário que deveria ser reconvocado, o que esperamos que aconteça.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa que o Congresso
Nacional está convocado para às 14h30min.
Concedo a palavra ao nobre Deputado
Leur Lomanto.
O SR. LEUR LOMANTO (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desejamos cumprimentar V. Ex' pela maneira liberal e democrática com que conduziu
nossos trabalhos. Lembramo-nos de que,
quando disputamos a eleição, no âmbito do
nosso partido, saiu V. Ex' vitorioso. Quando
o cumprimentamos, naquela oportunidade,
tínhamos certeza de que nosso partido estaria
muito bem representado na Primeira VicePresidência da Câmara dos Deputados.
Queremos também cumprimentar a asse,ssoria da Mesa, nas pessoas de Clodoaldo
Abreu da Silveira e de Hélio Dutra, que tão
bem auxiliaram na condução dos trabalhos.
. Meus cumprimentos a V. Ex', e até o retorno da nova sessão legislativa,. no dia 1° de
agosto.
.O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Líder Ricardo
Fiúza.
O SR. RICARDOFIÚZA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero congratular-me com V.
Ex' e com a Casa, em que pese às inúmeras
críticas que temos recebido de pessoas desinformadas e de alguns' setores da imprensa,
que não têm contribuído para o' processo democrático, tentando desvirtuar perante a opinião pública a imagem deste Congresso, que
trabalhou de forma exaustiva e diuturna para
votar medidas provisórias, mormente a mudança de Governo, com programa de moralização tão amplo, envolvendo todos os setores, desde a privatização até o enxugamento
da máquina administrativa.
Quero congratular-me especialmente com
V. Ex' pela maneira digna, correta, coerente,
sensata e sóbria com que se tem havido na
presidência dos trabalhos, o que é uma honra
para esta Casa e parã meu Estado, Pernambuco.
·Com a permissão de V. Ex', quero dar um
pequeno esclarecimento à Casa e à sociedade
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a respeito da posição da emenda retirada por
um dos subscritores, o Deputado Afif Domingos. Devo dizer que meu objetivo com
essa emenda era viabilizar. um acordo que
possibilitasse ao trabalhador não ficar sem
o reajuste de seu salário, procurando, ao mesmo tempo, que não se repetissem tão batidas
formas artificiais de reajustes, que, em última
análise, têm levado infelicidade aos trabalhadores brasileiros e realimentado o processo
inflacionário, com isso empobrecendo o trabalhador. '
É V. Ex' testemunha de que ontem votamos essa emenda. Hoje, pela manhã, já me
encontrava na Casa quando verifiquei que
não adiantou fazer a votação, nem a minha
presença em plenário, porque ela foi colocada em pauta exclusivamente para não perder o prazo regimental, atendendo a requerimento assinado por mim e pelos Deputados
Gastone Righi e Afif Domingos. É V. Ex'
testemunha do esforço que fizemos, prorrogando a sessão e propondo uma forma de
reajuste automático mensal toda vez que a
inflação ultrapassasse 5%
Lilmentavelmente, alguns setores da oposição não concordaram, porque pensam que
a bandeira do salário deve ser mantida até
mais próximo das eleições. Por essa razão,
foi retirada pelo Deputado Afif Domingos,
mas não porque eu assim quisesse. Na medida
em que sabia que o Presidente da República
possivelmente será levado a vetar a matéria,
não me interessei mais pela votação d!l minha
emenda, cujo objetivo havia desaparecido na
negociação. Seria objeto de derrota em Plenário ou, numa hipótese absurda, do veto
presidencial. Assim agi para que, amanhã,
não se dêem versões maledicentes sobre ow
meu desinteresse pela emenda.. Perdeu a mesma, a razão de ser, ou seja, seria uma ponte
para tornar viável a reposição salarial do trabalhador brasileiro. Por intransigência da
Oposição, não pôde atingir seu objetivo.
O Sr. Nelton Friedrich - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. NELTON FRIEDRICH (PDT ~
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, mais uma vez
fica caracterizado no episódio dos salários a
vontade de grande parte da sociedade brasileira de ter uma legislação pelo menos razoável. Na verdade, quando dez partidos políticos se unem objetivando contemplar uma lei
salarial para o País, não se há que ignorar
esse sentimento. É preciso que o Governo
não dê as c,ostas para o País, mas venha ao
encontro da sociedade. A Câmara dos Depu-'
tados cumpriu seu compromisso, apesar dos
q!1ase trinta dias de negociação e da sessão
de ontem, que se prolongou por mais de oito
horas.
SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, apelo
para·que o Senado Federal, que, por interferência do Governo, vai ficar devendo a aprovação da lei referente à Previdência Social,

r
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votando hoje diga se está ou não de acordo
com a proposta.
O Sr. Aluízio Campos - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. ALUÍZIO CAMPOS (PMDfI.-PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desejo apenas dar os parabéns a '1;. Ex' e
ao Presidente da Casa, Deputado Paes de
Andrade.
O Sr. Asdrubal Bentes - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
I
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo associar-me às manifestações
de carinho e apreço ao nosso companheiro,
funcionário da Casa, Clodoaldo Abreu da Silveira, que, a partir de hoje, passa a usufruir
de sua aposentadoria, justo prêmio aos longos anos de dedicação, trabalho, competência, dignidade e honradez a serviço da Câmani dos Deputados.
Sr. Presidente, há poucos minutos, o Deputado Adelllir Andrade, do PSB, egresso
das hosteg.'· do PMDB, dos tempos em que
'b no~so partido nadava de braçadas no cená-.
,rjo político nacional, por força do Plano Cruzado, acusou a bancada do PMDB nesta Casa
de não seguir a orientação de sua liderança.
Queremos dizer que continuamos no PMDB,
mas S. Ex', infelizmente, não soube ficar no
partido quando o barco começou a fazer
água. Pulou fora, levado pelo medo de enfrentar as dificuldades político-eleitorais,
porque S. Ex' só pensa em eleição, não pensa
no bem-estar do seu Estado, que o adotou
como filho, já que não é paraense. Quero
dizer-lhe que não aceitamos, em hipótese alguma, policiamento ideológico. Isso cabe
muito bem no partido em que S. Ex' está
hoje, mas não no PMDB, onde isso não existe. Esperamos que o Deputado Ademir Andrade cuide do seu partido e dos interesses
do Estado que o elegeu e o adotou como
filho, deixando de fazer demagogia barata
às custas do PMDB, que sabe o que quer
e o que faz e não precisa do seu policiamento
ou do de quem quer que seja.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Jesus Tajra - Peço a palavra pela
ordem, SI. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra' ao nobre Deputado
Jesus Tajra.
.
O SR. JESUS TAJRA (PFL - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar a minha satisfação por mais um período de trabalho 8JQriosamente vencido, em
que pese às suspeita~acusações .que se~pre
assacam contra este
r, que e o maIs Importante de todos, por e nesta Casa sobretudo se debatem as idéias que conflitam, di-

vergem e convergem. Esta a importância do
Poder Legislativo.
Muitos que lá fora estão mal-informados
fazem sempre uma idéia ruim do Poder Legislativo, através dos seus membros que hoje
enfrentam dificuldades até de serem respeitados por onde andam. É preciso cada vez
mais realçar nossa função e a atuação de cada
um dos seus membros, para que se faça justiça a esse trabalho que nós hoje estamos vencendo mais uma vez. Não importa o que cada
um de nós representa em termos pessoais,
mas em termos de idéia e de representação
popular. O valor maior do Poder Legislativo
está exatamente nessa tarefa.
Não poderia deixar de, nesta oportunidade
em que se encerra mais um período de trabalho do Poder Legislativo, congratular-me
com os companheiros, que no dia-a-dia deram a sua contribuição com a Mesa com V.
Ex', Deputado Inocêncio Oliveira, que tem
sido constante no comando das sessões com
os funcionários e com a imprensa, que nos
dá cobertura e muitas vezes resvala nas informações, embora seja importante o seu papel
associado ao desempenho de cada um de nós.
Parabenizo todos, deixandó esta manifestação de fé arraigada no destino democrático
do País, onde este Poder tem um papel importante a cumprir cada vez mais.
Durante o discurso do Sr. Jesus Tajra
o Sr. Inocêncio Oliveira, ]" Vice-Presidente deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Paes de Andrade, Presidente.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. HUMBERTO SOUTO (PFL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Liderança do Governo deseja cumprimentar seus companheiros e colegas da Câmara
dos Deputados pelo trabalho desenvolvido
neste período de sessão legislativa e a Mesa
pela lisura e pelo zelo com que se vem conduzindo na direção dos trabalhos, mas principalmente, ao reconhecer o trabalho laborioso
dos Srs. Deputados e da Mesa da Câmara
dos Deputados, quer aproveitar a oportunidade para relatar em poucas palavras o que
aconteceu com a negociação da política sala.rial, agora aprovada no plenário da Câmara
dos Deputados.
Durante mais de um mês a Liderança çlo
Governo esteve presente, buscando um entendimento para que pudéssemos votar a política salarial sem que isso viesse comprometer o plano de estabilidade e de modernização
da economia brasileira.
Ocorre que ainda ontem, durante onze horas de negociação, das quais três horas trabalhando juntamente com a área econômica do
Governo, chegou-se à conclusão de que nesta
primeira etapa deveríamos permitir a recomposição dos salários através de.llm abono para
os trabalhadores que ganhassem até três salários mínimos, para que pudéssemos, numa
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oportunidade posterior, na negociação da
Medida Provisória n" 193, estudar detalhadamente as possibilidades de todas essas modificações, sem o comprometimente do plano
de estabilidade econômica.
Esta preocupação deve-se ao fato de ser
considerado pelo Governo que a maior inimiga dos trabalhadores e do País é a inflação.
Ao longo de vinte anos, Sr. Presidente,
a indexação dos salários aos custos e aos preços permitiram uma defasagem do poder de
compra dos trabalhadores, a qual somente
no ano passado foi de mais de 20%, quando
a lei salarial que tínhamos apr~vado previa
somente um ganho de 40%. E enganoso,
pois, enteder que, indexando a economia a
preços e salários, poderíamos ajudar os trabalhadores. Esta é, sem dúvida, a iniciativa mais
penosa e danosa para o trabalhador brasileiro, como ficou demonstrado nos últimos
vinte anos.
Encontrando uma fórmula que pudesse
conciliar o combate à 'inflação aos interesses
dos trabalhadores de baixa renda, principalmente, até três salários mínimos, entedemos
que poderíamos chegar a um acordo com as
demais lideranças desta Casa.
Qual não foi a surpresa, Sr. Presidente:
as lideranças fixãram-se nos altos salários,
-impedindo, assim, que os trabalhadores de
. baixa renda pudessem ter ontem, mediante
acordo, com a sanção do Sr. Presidente da
República, um projeto de lei que efetivamente viabilizaria estes ganhos.
Ocorre que, sendo aprovada uma lei que
considerava os trabalhadores que recebem
até dez salários mínimos, como ocorreu hoje,
naturalmente irá ao Senado e à sanção do
Presidente da República. Não podemos garantir com consciência que o Sr. Presidente
da República irá san'1ionar este projeto, porque, nos debates, nos estudos e nas demonstrações feitas pela área econômica, o Governo entende que neste momento poderia ocorrer um desnível entre a proposta do Governo,
que pretende acabar com a inflação, e a daqueles que' pensam que, em v.ésperas de eleições, deveríamos atender a todas as ·faixas
salariais brasileiras. É preciso compreender
a gravidade do momento. Um país que estaria, sem dúvida nenhuma, beirando hoje uma
inflação de 1.500% ao mês tem de ter presente que a maior inimiga do trabalhador é
a inflação. De nada vale continuarmos na
ilusão de que, fazendo a indexação de salários
e preços, estaríamos ajudando o trabalhador:
Assim, Sr. Presidente, se não chegamos ontem a um acordo entre todas as lideranças,
do Governo e desta Casa, foi pelo radicalismo, pela imprudência de entederem que
o Governo não pode governar, que não tem
o direito de mostrar à Nação aquilo que'é
melhor para o trabalhador e para o País, e
deve seguir a orientação daqueles que estão
buscando o voto fácil, a palavra enganosa,
tradicional nos demagogos brasileiros.
O Sr. Átila Lira - Sr. Presidente, peçá
a palavra pela onfem.

8340 Sábado 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Tem V. Ex' a palavra.
O SR. ÁTILA LIRA (PFL - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero aproveitar o encerramento dos
trabalhos da Câmara para registrar a conclusão dos trabalhos da Comissão de Educação
relativos à Lei de Diretrizes e Bases. Elaborou-se um documento moderno, em termos
de proposta educacional, que contou com a
'colaboração de todas as entidades vinculadas
ao magistério, públicas e privadas, entidades
ligadas à própria categoria profissional em
todos os níveis, contou com a participação
de pessoas renomadas e, sobretudo, com a
dedicação das membros da Comissão. Essa
importante lei, que irá reorientar todo o ensino nacional, teve a colaboração direta do seu
Relator, Deputado Jorge Hage, cujo trabalho e dedicação reconhecemos.
Sr. Presidente, presto homenagem, ainda,
a V. Ex', na direção desta Casa, como também ao Deputado Inocêncio Oliveira e a toda
a Mesa, que procura dignificar esta Casa, fazendo com que o Legislativo, neste período
democrático sobretudo, dê novo rumo e novo
sentido à sociedade brasileira.
'Encerramos nossos trabalhos, hoje, aprovando nesta Casa a lei da política salarial,
mG'téria pertinente a todos os partidos. Trata-se de uma questão sobretudo política, mas
que deve ser tratada com responsabilidade.
A preocupação de todos nós é ter uma política salarial com ganhos reais para o trabalhador e cujo encaminhamento a sociedade
possa administrar. Portanto, fica o 'registro
de um grande trabalho desta Casa.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
-Tem V. Ex' a palavra.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PDC - TO. Sem revisão do orador.- Sr.
Presidente, queria também, já que hoje se
encerram os trabalhos deste período legislativo, congratular-me com todos os bravos
companheiros que aqui permaneceram, mesmo em prejuízo de suas campanhas eleitorais,
cumprindo a sua obrigação.
Cumprimento a Mesa pela direção dos trabalhos.
'Quero deixar um agradecimento especial
ao Ministro da Aeronáutica pela indicação
de meu nome para recebimento da condecoração "Ordem ao Mérito Santos Dumont".
Na Comissão de Orçamento, no ano passado, lutei duramente para que fossem aprovadas verbas para a melhoria das condições
dos' aeroportos de toda a região amazômica,
especialmente para a cidade de Araguaína.
Orgulhoso desta comenda, congratulo-me
com a cidade de Arag"~.ína pelo grande benefício que será a dotaçãc aQ aeroporto daquela
cidade de iluminação e e'luipamentos de proteção ao vôo.
Meus agradecimentos ao Ministro da Aeronáutica e a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- A Presidência, nesta última sessão dos trabalhos legislativos do semestre, confraterniza
com os Srs. Deputados que tiveram uma postura altiva e exemplar no cumprimento de
seus deveres. Confraterniza com os servidores da Casa, especialmente' com o extraordinário funcionário Clodoaldo Abreu da Silveira, um devoto no serviço da administração
da Casa, que acaba de aposentar-se. Confraterniza com a imprensa, que acompanha os
nossos trabalhos e divulga a imagem desta
Casa, projetando-a perante a opinião nacional.
O Poder Legislativo, ao longo de vinte e
dois anos de regime discricionário, foi transformado num subpoder, numa casa homologatória. Mas, com a Constituição de 1988,
todas aquelas prerrogativas que haviam sido
usurpadas foram restauradas e hoje o Poder
Legislativo, fortalecido, coloca-se no centro
das decisões nacionais. Neste semestre, ó trabalho foi fecundo.
Aprovámos 75 projetos de lei, 2 projetos
de lei complementar, 39 projetos de decreto
legislativo, 1projeto de resolução e 1 parecer.
Foram aprovadas 118 proposituras no plenário desta Casa e nas comissões técnicas; rejeitadas 26 proposições, e prejudicadas 64.
Nesta semana foram aprovados projetos
da maior importância, cuja cobrança era permanecer por parte da sociedade.
Já foram enviados ao Senado Federal os
projetos de lei de defesa do consumidor, do
Estatuto do Menor e do Adolescente, de defesa contra o crimeorganizado, contra o seqüestro, o Plano de Benefícios e Custeio da
Previdência Social, a matéria relativa à política salarial e a indicação dos nomes para
a Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização. Nas comissões, os projetos do Estatuto dos Servidores Públicos e o
Plano de Carreira.
Foi, indiscutivelmente, uma fase fecunda,
de muito trabalho, nas tarefas legiferantes
desta Casa do Congresso Nacional.
O Poder Legislativo tem sido, Srs. Deputados, alvo de críticas duras, acerbas, e também
de críticas injustas. Quando a crítica é contundente, áspera, dura, mas se respalda na
verdade, quando aponta erros, nós a recebemos como críticas realmente construtivas.
Rechaçamos, porém, com veemência o indignação aqueles críticas e agressões que não
têm respaldo na verdade e procuram atingir
a instituição parlamentar.
Quanto custa ao povo o Poder Legislativo?
Esta pergunta deve ser posta para ser respondida. Apenas 0,12% do Orçamento da
União. E, invertendo este questionamento,
quanto custaria ao povobrasileiro um Parlamento abolido e mutilado? Quanto custaria
a esta Nação a não-existência do Poder Legislativo? Só os exilados, os banidos, a imprensa
censurada e os violentados nos direitos humanos poderiam responder. O preço é alto, incomensurável.
Tenho afirmáao que Parlamento e imprensa têm destinos comuns, e a História nos ensi-
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na isto., Parlamento mutilado significa imprensa censurada, e até mais do que isso,
a degradação das instituições livres.
Parlamento independente, Parlamento soberano significa imprensa livre, criativa, participando da construção de uma sociedade
pluralista. Ao terminar este período, quero
dizer que imprensa e Parlamento devem andar juntos, porque os seus destinos estão interligados.
Ao encerrar, quero, em meu nome, em
nome da Mesa Diretora, em nome do VicePresidente, Inocêncio Oliveira - um Deputado correto, altivo, exemplar no exercício
da atividade parlamentar - agradecer as manifestações de solidariedade que nos tocaram
fundo e que, na verdade, constituem estímulo
para que esta Mesa possa continuar na sua
ação de moralização, na ação de austeridade
que marca todos os atos praticados pela Mesa
Diretora da Câmara.
Aos funcionários, a imprensa, aos Srs. Deputados, aos integrantes das comissões técnicas, aos Presidentes e Vice-Presidentes dessas comissões o nosso abraço, as nossas congratulações. (Palmas.)

IX - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Acre
Maria Lúcia - PMDB.
Rondônia
Francisco Sales - PRN.
Maranhão
Edivaldo Holanda - PFL.
Ceará
Firmo de Castro - PSDB; - Flávio Marcílio-PDS.
Paraíba
Lucia Braga - PDT.
Pernambuco
Gonzaga Patriota - PDT.
Sergipe
Leopoldo Souza - PMDB.
Bahia
Celso Dourado - PSDB.
Espírito Santo
Nelson Aguiar - PDT.
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DEIXAM DE COMPARECER. OS SENHORES:

Acre
José Melo - PMDB; Osmir Lima PMDB; Rubem Branquinho - PL.
Amazonas
Beth Azize - PDT; Eunice Michiles PDC; Ézio Ferreira - PFL; José Dutra PMDB; Sadie Hauache - PFL.
Rondônia
José Guedes PFL.

PSDB; Rita Furtado Pará

Amilcar Moreira - PMDB; Arnaldo Moraes - PMDB; Benedicto Monteiro - PTB;
Carlos Vinagre - PMDB; Dionísio Hage PRN; Domingos Juvenil - PMDB; Fausto
Fernandes - PMDB; Gabriel Guerreiro PSDB; Jorge Arbage - PDS.

Alagoas
Albérico Cordeiro - PFL; Antonio Ferreira - PFL; José Thomaz Nonô - PFL~
Vinicius Cansanção - PFL.
Sergipe
Bosco França - PMDB; Cleonâncio Fonseca - PRN: João Machado RollembergPFL; José Queiroz - PFL.
Bahia
Abigail Feitosa - PSB; Fernando Santana
- PCB; Genebaldo Correia - PMDB; Jairo
Azi - PDC; Jairo Carneiro - PFL; Joaci
Góes - PSDB; João Carlos Bacelar PMDB; Jonival Lucas - PDC; Jorge Medauer - PMDB; Jutahy Júnior - PSDB;
Marcelo Cordeiro - PMDB; Mário Lima PMDB; Miraldo Gomes - PDC; Nestor
Duarte - PMDB; Raul Ferraz - PMDB;
Sérgio Brito - PDC; Uldurico Pinto - PSD;
Virgildásio de Senna - PSDB Waldeck Ornélas-PFL.
Rio de Janeiro

Tocantins
Edmundo Galdino - PSDB; Moisés Avelino-PMDB.
Maranhão
Antonio Gaspar- PSDB; Eliézer Moreira
- PFL; Francisco Coelho - PDC; Jayme
Santana - PSDB; Joaquim Haickel- PTB;
José Carlos Sabóia - PSB;" Nan Souza PFL; Sarney Filho - PFL.
Piauí
Jesualdo Cavalcanti - PFL; Myriam Portella - PSDB; Paulo Silva - PSDB.
Ceará
Carlos Benevides - PMDB; Carlos Virgílio - PDS; César Cals Neto - PSD; Mauro
Sampaio-PSDB; Orlando BCzerra-PFL;
Raimundo Bezerra - PMDB; Ubiratan
Aguiar - PMDB.
Rio Grande do Norte
Flávio Rocha - PRN; Ismael Wanderley
- PTR; Ney Lopes - PFL; Vingt Rosado
-PMDB.
Paraíba
Adauto Pereira - PDS; Edivaldo Motta
- PMDB; Edme Tavares - PFL; Evaldo
Gonçalves - PFL; João Agripino - PRN;
João da Mata - PFL.
Pernambuco
Artur Lima Cavalcanti - PDT; Egídio
Ferreira Lima - PSDB; Gilson MachadoPFL; Harlan 'Gadelha - PMDB; Horácio
Ferraz - PFL; José Mendonça Bezerra PFL; José Moura - PFL; Marcos Queiroz
~ PMDB; Nilson Gibson - PMDB; Osvaldo Coelho - PFL; Oswaldo Lima Filho'PMDB; Paulo Marques - PFL.

Anna Maria Rattes - PSDB; Arolde de
Oliveira -'- PFL; Artuf da Távola - PSDB;
Bocayuval Cunha - PDT; Carlos Alberto
Caó - PDT; César Maia - PDT; Edésio
Frias - PDT; Ernani Boldrim - PMDB;
Fábio Raunheitti - PTB; Feres Nader PTB; Flavio Palmier da Veiga - PRN; Francisco Dornelles - PFL; Jayme Campos PRN; Jorge Leite - PMDB; José Carlos
Coutinho - PDT; José Luiz de Sá - PL;
José Maurício - PDT; Luiz Salomão PDT; Messias Soares - PFL; Nelson Sabrá
- PRN; Paulo Ramos - PDT; Roberto
D'Ávila - PDT; Ronaldo Cezar CoelhoPSDB; Rubem Medina - PRN; Sotero Cunha-I'DC.
Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Aluísio Vasconcelos - PMDB; Álvaro Antônio - PRS;
Bonifácio de Andrada - PDS; Carlos Mosconi - PSDB; Célio de Castro - PSB; Christóvam' Chiaradia - PFL; Elias Murad PSDB; Genésio Bernardino - PMDB; Gil
Cesar - PMDB; Hélio Costa - PRN; Ibrahim Abi-Ackel - PDS; Israel Pinheiro PRS; João Paulo - PT; José Geraldo - PL;
José Santana de Vasconcellos - PFL; José"
Ulísses de Oliveira - PRS; Lael Varella PFL; Leopoldo Bessone - PMDB; Luiz Alberto Rodrigues - PMDB; Marcos LimaPMDB; Mário Assad - PFL; Mário de Oliveira-PRN; Maurício Campos-PL; Mauro Campos - PSDB; Melo Freire --c- PMDB;
Octávio Elísio - PSDB; Oscar Corrêa PFL; Paulo Almada - PRN; Raul Belém
- PRN; Roberto Brant -'- PRS; Roberto
Vital - PRN; Rosa Prata - PRS; Sérgio
Naya - PMDB; Sérgio Werneck - PL; Sílvio Abreu -.PDT.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PRP; Antonio
Carlos Mendes" Thame - PSOB; Antônio
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Perosa - PSDB; Antônio Salim Curiati PDS; Arnaldo Faria de Sá - PRN; Arnold
Fioravante - PDS; Caio Pompeu de Toledo
- PSDB; Cardoso Alves - PTB; Cunha
Bueno - PDS; Delfim Netto - PDS; Doreto
Campanari - PMDB; Farabulini Júnior; PTB; Fausto Rocha - PRN; Florestan Fernandes - PT; Gastone Righi - PTB; Gerson"
Marcondes - PMDB; Gumercindo"Milhomem - PT; Hélio Rosas - PMDB; Jayme
Paliarin - PTB; João Cunha - PMN; João
Herrmann Neto - PSB; José Camargo PFL; José Carlos Grecco - PSDB; José
Egreja - PTB; José Maria Eymael - PDC;
José Serra - PSDB; Mendes Botelho.-'PTB; Michel Temer - PMDB; Nelson Seixas
- PSDB; Paulo Zarzur - PMDB; Samir
Achôa - PMDB; Sólon Borges dos Reis PTB.
Goiás
Délio Braz - PMDB; João Nata\.,..-PMDB; José Freire - PMDB; José Gomes
-PRN; Lúcia Vânia -PMDB; Luiz Soyer
-PMDB; Maguito Vilela-PMDB; Mauro
Miranda-PMDB; Naphtali Alves de Souzà
- PMDB; Roberto Balestra - PDC.
Distrito Federal
Francisco Carneiro - PTR; Geraldo Campos - PSDB; Jofran Frejat - PFL; Márciá
Kubitschek - PRN.
Mato Grosso
Osvaldo Sobrinho - PT~ Percival Muniz
- PMDB; Rodrigues Palm"a - PTB.
"arana
Antônio Ueno - PFL; Basilio Villani PRN; Borges da Silveira - PDC; Ervin Bonkoski-PTB; Euclides Scalco -PSDB; Gilberto Carvalho - PFL; Jacy Scanagatta PFL; José Carlos Martinez - PRN; Mattps
Leão - PRN; Max Rosenmann - PRN; NiIso Sguarezi - PMDB; Osvaldo MacedoPMDB; Paulo Pimentel - PFL; Renato
Johnsson - PRN; Santinho Furtado PMDB; Tadeu França - PDT; Waldyr Pugliesi - PMDB.
.
Santa Catarina
Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio
Carlos Konder Reis - PDS; Eduardo Moreira - PMDB; Henrique Córdova - PDS;
Ivo VanderLlnde - PMDB; Orlando Pacheco
-PFL; Renato Vianna-PMDB; Ruberval
Pilotto - PDS.
Rio Grande do" Sul
Erico Pegoraro - PFL; Irajá Rodrigues
- PMDB; Jorge Uequed - PSDB; Lélio
Souza - PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB;
Osvaldo Bender - PDS; Tarso Genro PT.
Amapá
Annibal Barcellos dade -PFL.

PFL; Eraldo Trin-
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Roraima
Marluce Pinto - PTB; Morazildo Cavalcanti - PFL; Ottomar Pinto - PTB.

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Encerro a sessão, designando para o pr6xi!lio dia 19 de agosto, quarta-feira, às 13h30
min., a seguinte
ORDEM DO DIA
"Trabalho das Comissões"

(Encerra:se a sessão às 12h e 32 minulOS.)

ATADA MESA
4- Reunião da Mesa, realizada
em 18 de abril de 1990
Aos dezoito dias do mês de abril de hum
mil, novecentos e noventa, às 8 horas, reúne-

se, no Gabinete da Presidência, a Mesa da
Câmara dos Deputados, sob a presidência
do Senhor Deputado Paes de Andrade, Presidente, e presentes os Senhores Deputados
Inocêncio Oliveira, 19 Vice-Presidente, Luiz
Henrique, 19 Secretário, Edme Tavares, 2'
Secretário, Carlos Cotta, 39 Secretário e Ruberval Pilotto,' 49 Secretário. Ausente, por
motiv justificado, o Senhor Deputado Wilson
Campos, 29 Vice-Presidente. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos
os'trabalhos. Com a palavra, o Senhor Presidente comunica aos seus colegas de Mesa que
convidou o Senhor Deputado Ademir Andrade para expor a este colegiado sobre a situação de insegurança que se encontra, à vista
das ameaças de morte que vem recebendo.
Lembra o Senhor Presidente que no início
do 29 semestre de 1989 recebeu do Deputado
Ademir Andrade um dossiê sobre as violências de que era vítima na cidade de Itaituba,
no Baixo Amazonas, Estado do Pará. Tão
logo recebeu esse dossiê, encaminhou o mesmo ao Senhor Ministro da Justiça para as
providências cabíveis, bem como, solicitou
dessa autoridade segurança pessoal ao Deputado Ademir Andrade. Posteriormente, o
Deputado Ademir Andrade encaminhou denúncia à Comissão de Defesa dos Direitos
Humanos,.-da União Interparlamentar, e, recentemente, o Deputado Jorge Uequed, integrante da Delegação Brasileira na Conferência Interparlamentar, realizada em Londres,
Inglaterra, foi convidado a prestar esclarecimentos à referida Comissão, dando, posteriormente, ciência a esta Presidência do teor
do pronunciamento feito. Assim, vai conceder a palavra ao Deputado Ademir Andrade
para que Sua Excelência retome o assunto
para que fique consignádo na ata dos nossos
trabalhos. Com a palavra, o Senhor Deputado'Ademir Andrad(:'diz que à reunião deveriam estar presentes, também, os Deputados Paulo Roberto Matos e Jorge Uequed.

Lê, na oportunidade, o relat6rio, nos seguintes termos: "Senhor Presidente. Atendendo
solicitação de Vossa Excelência apresentamos um relat6rio de avaliação sobre as providências tomadas pelos poderes constituídos
na apuração das denúncias que fizemos contra o crime organizado no Baixo Amazonas,
Estado do Pará, mais especialmente no Município de Itaituba. Conforme relat6rio datilografado em 12 laudas, acompanhadas com
mais de 40 páginas de documentos, entregues
ao Presidente desta Casa no início de agosto
de 1989, na cidade de Itaituba não existe poder público e a região é toda dominada pelo
crime origanizado, que lida basicamente com
contrabando de ouro, drogas e armaas, roubo
de autom6veis e caminhões. Estes fatos vêm
ocorrendo há mais de dez anos. Todos os
que ousaram contrariar os interesses dessas
quadrilhas foram sumariamente assassiandos. Nestes últimos três anos, começou a se
formar uma resistência política no município,
sob o nosso comando, com a participação
do povo de Itaituba, que começou a se constituir como força política, denunciando os assassinatos, a violência e as barbaridades. No
dia 6 de dezembro de 1988, foi assassinado
o Deputado Estaduat do PSB, João Carlos
Batista, e tudo leva a crer que a ordem deste
crime partiu de Itaituba. No dia 27 de julho
foi assassinado o suplente de Vereador do
PSB, Raimundo Silva de Souza, o Raimundo
Preto. Foram chamados com urgência à região, pois apenas nos meses de junho e julho
de 1989, 40 pessoas haviam sido assassinadas
somente na sede do município. Em virtude
dessa nossa viagem, foi feito um relat6rio
que foi entregue ao Presidente da Câmara
dos Deputados que, por sua vez, o encaminhou ao Ministro da Justiça, através de Ofício
GP-0-1790/89, de 22 de agosto. Também receberam este relat6rio o Presidente da República, José Sarney, o Superintendente da Polícia Federal, Romeu Tuma, o Presidente do
Tribunal de Justiça do Pará, entre inúmeras
outras autoridades federais e estaduais. Nenhuma providência foi tomada. Em virtude
da omissão e da comprovada cumplicidade
do Governador Hélio Gueiros, o Partidos Socialista Brasileiro deu entrada com um pedido
de intervenção federal, junto ao Supremo
Tribunal Federal, documentação esta cuja
cópia também foi entregue ao Presidente da
Câmara dos Deputados, além de ter sido divulgado na imprensa nacional, com a lista
das outras pessoas que seriam assassinadas.
Quando participamos em Londres, do Congresso da União Interparlamentar, apresentamos àquele Plenário o relatório citado, juntamente com a c6pia da ação que tramita
no STF. Apresentamos estes documentos
também à Anistia Internacional. O Congresputado Paes de Andrade, teve a manifestação
de todas as lideranças partidárias, que exigiam que fossem tomadas providências. Ainda assim, nada foi feito. Continuamos recebendo ameaças por meio de telefonemas, cartas e por emissários, que dão nosso assassinato como fato consumado. Vão c6pias de
ti:ês destas cartas, em anexo. No dia 23 de
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novembro, em pleno centro da cidade de Itaituba, foi morto com dois tiros na cabeça o
secretário do Diretório do PSB local, José
Marcião Ferreira, que exercia o cargo de administrador do Aeroporto. Diante disso, encaminhamos o Ofício n 9 92/89, de 28-11 ao
Deputado Paes de Andrade e a outras autoridades deste País. Desconhecmos se alguma
providência foi tomada. Na semana seguinte
a da morte de José Marcião, os pistoleiros
passaram a agir acintosamente na caça do
Vice-Prefeito de Itaituba Edilson Botelho,
do Vereador Israel Santos, do Presidente do
Diret6rio do PSB, Francisco Rodrigues Filho, do Delegado do Partido, Raimundo José
de Oliveira e do SI. Nivaldo, do Partido dos
Trabalhadores. Os cinco, acompanhados de
mulheres e filhos, ficaram todos juntos na
casa do DI. Botelho, guardados por seguranças. o Governador do Estado, informado
do fato pelo Deputado Estadual Valdir Ganzer, do PT, ao invés de garantir a integridade,
dos ameaçados e suas famílias, no pr6prio
local, fretou um avião Bandeirante e, escoltados pela própria Polícia Militar, os transpor-touem caráter de mudança para Belém. Estas
pessoas não tiveram sequer o direito de votar
no segundo turno das eleições presidenciais.
Devido a completa omissão de todas as autoridades, sejam federais ou estaduais, seis partidos políticos do Estado do Pará e entidades
representativas da sociedade civil resolveram
empreender uma campanha pelo fim dos
massacres na região e imprimiram um cartaz
e manifesto que anexamos a este relatório.
O Governador do Estado do Pará, que durante todo o processo de denúncias, que durou
mais de um ano e meio tratou o assunto fazendo galhofa e piadas, agora começa a admitir
publicamente que Itaituba não pode continuar como está e que ele irá tomar as devidas
providências. Há mais de dois meses ele vem
-afirmando na imprensa do Pará que vai mandar para o município de Itaituba cinco juízes,
cinco promotores e reforço policial, mas até
o presente momento houve apenas um pequeno e insignificante reforço da PM. O exMinistro Saulo Ramos nos afirmou que a única forma de resolver o problema, na região,
seria a implantação do Estado de Defesa e
que ele estaria disposto a decretá-lo, desde
que houvesse antecipadamente a anuência
das lideranças partidárias do Congresso Nacional. Como foi impossível articular este entendimento, nada aconteceu com estas quadrilhas. Informamos à Mesa da Câmára dos
Deputados e ao Deputado Jorge Uequed que
os políticos que têm força e poder de influência sobre os bandidos que atuam na região
são o ex-Ministro Jáder Barbalho e o Governador Hélio Gueiros. Estamos anexando,
ainda, c6pia de toda a documentação referida
no presente ofício, solicitando atenção especial ao Ofício n9 92/89 que dirigimos ao Sr.
Presidente da Câmara, Deputado Paes de
Andrade. Certos de sua atenção, antecipamos sinceros agradecimentos. Atenciosamente, Deputados Ademir Andrade e Paulo
Roberto". O Senhor Presidente informa que
este assunto será retomado na União Inter-
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parlamenar.. em Genebra, e sugere que se
oficie ao Ministro da Justiça, Bernardo Cabral,.bem como ao Presidente da União Parlamentar, em Genebra, o que é aprovado.
O Deputado Ademir Andrade agradece ao
Senhor Presidente e demais membros, reti·
rando-se da reunião. Prosseguindo, o Senhor
19 Vice-Presidente sugere que a Mesa proceda a estudos objetivando a redução dos gastos
da Câmara dos Deputados, dada a ~ituação
por que passa o País. Entre as sugesto,es apresentadas, fixou-se na retirada de ônibus que
atendem aos SenhoIfs Deputados; idem, aos
que atendem ao~ fuftcionários; camionetas de
transporte de parlamentares ao aeroporto e
carros de representação. Debetida a matéria
longamente, a Mesa resolve: a) extinguir a
linha de microônibus que atende ao transporte dos Senhores Deputados (residênciaCâmara e vice-versa); b) manter somente doze carros, com placa branca, para atendimento, em serviço, das Mesa e das Lideranças,
no horário do expediente da Casa. Os veículos serão obrigatoriamente recolhidos, diariamente, à garagem; c) autorizar o Senhor Diretor-Gerai a tomar as seguintes providências: 1) transferência para a ASCADE do
fornecimento de café e água mineral servidos
no "Café do Salão Verde", através de cobrança aos usuários; 2) suspender o atendimento aos reparos internos à manutenção dos
apartamentos funcionais ocupados por Deputados e servidores, cuja re!if'0nsabilidade passa para os respectivos ocupantes; 3) verificar
junto aos órgãos do Governo do Distrito Federal sobre o atendimento de ônibus na Esplanada dos Ministérios no horário noturno,
a fim de ser examinado o cancelamento dos
contratos das 'empresas que atendem ao
transporte dos servidores da Casa; 4) trazer
à Mesa, na próxima reunião, o número de
veículos que deverão ser leiloados. Resolve
a Mesa, ainda, determinar que se comunique
aos Senhores Líderes, Deputados e funcionários as medidas ora tomadas cuja vigência
será a partir do dia 2 de maio próximo. Nada
mais havendo a tratar, às 11 horas, o Senhor
Presidente suspende a reunião por 15 minutos, a'fim de ser lavrada a presente ata. Reaberta a reunião, é a ata lida e aprovada. Eu,
Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata, que após subscrita pelo
Senhor Presidente vai à publicação. - Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

Atas das Comissões
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPÔRTO
14' .Reunião Ordinária, realizada
em 26 de junho de 1990
Aos vinte e seis dias do mês de junho do
ano de mil novecentos e noventa, às dezesseis
horas, na sala quinze do Anexo II da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, presentes os
Senhores Deputados Carlos Sant'Anna, Pre-

sidente; Antonio de Jesus, Vice-Presidente;
Jorge Hage, Hermes Zaneti, Sólon Borges
dos Reis, Lídice da Mata, Octácio Elísio,
Ubiratan Aguiar, Sandra Cavalcant1, Florestan Fernandes, Bezerra de Melo, Doreto
Campanari, Délio Braz, Enoc Vieira, Celso
Dourado, Márcio Braga, Átila Lira, Artur
da Távola, Bete Mendes, Eraldo Tinoco e
Paulo Delgado. Ata: Abertos os trabalhos,
sob a presidência do Deputado Carlos
Sant'Anna, a Secretária procedeu à leitura
da ata da reunião anterior, que foi aprovada
sem restrições. Expediente: O SI. Presidente
deu conhecimento ao plenário de carta da
Presidente da ANI.'AI.' - Associação Nacionai de Pesquisadores em Artes Plásticas solicitando o empenho dá Comissão na revisão imediata do estatuto do !BAC, para a
inclusão de todas as áreas da criação artística
em condição de igualdade com as artes cênicas e o cinema. Em seguida, o SI. Presidente
registrou o pedido de justificação da ausência
da Deputada Anna Maria Rattes, que está
acompanhando seu marido, submetido a uma
intervenção cirúrgica, em São Paulo. Ordem
do Dia: 1) Em regime de urgência, Projeto
de Decreto Legislativo n9 218/90, da Comissão de Relações Exteriores (Mensagem n"
411/90), que"Aprova o texto do acordo sobre
Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Democrática Alemã, em Brasília,
a 7 de março de 1990". Relator: Deputado
Délio Braz. Parecer: Favorável. Em votação,
foi aprovado por unanimidade. Vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 2) Projeto
de Lei n"1.258/88 do SI. Octávio Elísio, que
"fixa diretrizes e bases da Educação Nacional". O SI. Presidente concedeu a palavra
ao SI. Relator, Deputado Jorge Hage, para
que expusesse ao plenário os entendimentos
havidos entre a relatoria e os autores de destaques aos capítulos XIII e XIV. O SI. Relator, esclarecendo que as reuniões foram produtivas e que, resultaram em texto de consenso, não obstante a complexidade do-assunto,
deu conhecimento ao plenário do teor do
acordo, englobando os artigos 64 a 87 do
Substitutivo. A seguir, o SI. Presidente colocou em discussão o texto lido. Fizeram uso
da palavra os Srs. Deputados Hermes Zaneti,
Octávio Elísio, Carlos Sant'Anna, Bezerra
de Melo, Florestan Fernandes e Eraldo Tinoco, que dentre outras considerações, teceram
comentários ao § 6" do art. 69, sobre o credenciamento de instituições como universidades;
incisos V e VII do § 2" do art. 77, sobre
a autonomia administrativa; inciso II do §
3" do mesmo artigo, sobre a autonomia de
gestão financeira e patrimonial; art. 83, sobre
cursos de graduação no período noturno; inciso IV do art. 84, sobre o direito ao exercício
de atribuições administrativas e de cargos eletivos, assegurados aos docentes das instituições públicas de ensino superior; inciso IX
do mesmo artigo, que trata da sua aposentadoria; e art. 80, sobre o registro e validação
.dos diplomas expedidos pelas instituições de
ensino superior, referentes aos cursos de graduação e programa de pós-graduação. Em
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seguida, o SI. Relator, fazendo as considerações finais, declarou-se de acordo com as
alterações propostas. Em votação, aprovado
unanimemente o texto, que passa a integrar
o substitutivo. O SI. Deputado Eraldo Tinoco, pela ordem, solicitou a retirada dos destaques de sua autoria, relativos aos capítulos
13 e 14, retornando ao grupo a que pertenciam os dispositivos destacados. Antes de encerrar a reunião, o Sr. Presidente solicitou
o posicionamento do plenário, a respeito da
visita do SI. Ministro da Educação, marcada
para amanhã, tendo em vista a convocação
do Congresso Nacional também para amanhã, às 10 horas, conforme comunicado da
Secretaria-Geral do Congresso. A SI" Deputada Sandra Cavalcanti sugeriu fosse adiada
a audiência, até porque S. Ex', que merece
a melhor atenção deste Órgão, compreenderá a importância das matérias em votação.
O SI. Deputado Hermes Zanetti sugeriu fosse o encontro antecipado para às 9 horas.
e ponderou acerca das dificuldades sobre. a
alteração no roteiro da visita, já que isto dependeria de uma série de providências administrativas. Definido o adiamento, e, por deliberação do plenário, foi convocada uma próxima reunião para amanhã, às 16 horas e outra, às 10 horas, do dia28, afim de darprosseguimento à discussao do Projeto de Lei n"
1.258/88. Antes de encerrar a reunião, o SI.
Presidente convidou os autores de destaques
aos Capítulois XV a XX do Substitutivo para
uma reunião com a Relatoria, a partir das
9 horas de amanhã, para dar continuidade
aos acordos sobre o texto. As votações, os
debates e as interpelações, com os devidos
esclarecimentos foram gravados e, após taquigrafados, traduzidos e datilografados passarão a fazer parte integrante desta Ata. Encerramento: Às 17h40min, foi encerrada a
reunião e, para constar eu Jussara Maria
Goulart Brasil de Araújo, Secretária, lavrei
a presente ata que, lida, discutida e aprovada,
será assinada pelo SI. Presidente e publicada
no Diário do Congresso Nacional,
15' Reunião Ordinária, realizada'
em 27 de junho de 1990
Aos vinte e sete dias do mês de junho do
ano de mil e novecentos e noventa, às dezesseis horas, na sala quinze do Anexo II da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, presentes os Senhores Deputados Carlos SanrAnna, Presidente; Antônio de Jesus, Vice-Presidente; Délio Braz, Átila Lira, Valter Pereira, Ziza Valadares, Sandra Cavalcanti, Paulo
Delgado, Florestan Fernandes, José Queiroz, Hermes Zaneti, Jorge Hage, Paulo Sidnei, Osvaldo Sobrinho, Rita Camata, Doreto
Campanari, Bezerra de Melo, Artur da Távola e Octávio Elísio. Ata: aberta a reunião,
sob a presidência do Deputado Carlos
Sant'Anna, a Secretária procedeu à leitura
da ata da reunião anterior, que foi aprovada
sem restrições. Ordem do Dia: passando à
Ordem do Dia, destinada à discussão e votação dos Capítulos XV e XVI do Substitutivo;
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à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Sr. Presidente concedeu a palavra
ao Relator, Deputado Jorge Hage, para informar aos presentes o resultado da reunião
com os autores de destaques aos arts. 88 a
93. O Sr. Deputado Jorge Hage, fazendo referências ao acordo, informou que foi objeto
de entendimento o texto que passou a ler.
Em discussão a redação, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Deputados Bezerra de
Melo, para parabenizar a relatoria pelo aprimoramento do texto e para solicitar a substituição da expressão "facilidades" por "vanta-'
gens", constante no art. 93, caput; Florestan
Fernandes, para sugerir a inclusão da expressão "e .de entidades representativas das comunidades indígenas" ao final do parágrafo
único do art. 88; e Osvaldo Sobrinho, para
comentar a redação do art. 92. Feitas as considerações cabíveis, o Sr. Relator acatou as
sugestões propostas. O Sr. Presiqente, diante
do posicionamento do plenário, colocou em
votação o texto, com as alterações, que foi
aprovado por unanimidade e passa a integrar
a redação do Substitutivo. O Sr. Presidente
convidou os autores de destaque aos Capítulos XVII a XX para reunião com a relatoria
e confirmou para amanhã, às 10 horas, a próxima reunião deste Órgão, para continuação
do exame do Projeto de Lei n' 1.258/88. Ai
votações, os debates e as interpelações, com
os devidos esclarecimentos foram gravados
e, após taquigrafos, traduzidos e datilografados passarão a fazer parte integrante desta
Ata. Encerramento: nada mais havendo' a
tratar, às 17:00 horas, foi encerrada a reunião
e, para constar, eu Jussara Maria Goulart
Brasil de Araújo, Secretária, lavrei a presente Ata que, lida, discutida e aprovada,
será assianda pelo Sr. Pre~idente e publicada
Diário do Congresso Nacional.

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA
9' Reunião Ordinária (Audiência Pública)
Convidado / depoente:
Margarida Maria Maia Procópio, Ministra
da Ação Social
Walter Annicchino, Secretário Nacional de
Saneamento
Ramon Arnús Filho, Secretário Nacional
de Habitação
Flora Lys Spolidoro, Secretária Nacional
de Promoção Social
José Ribamar F,erreira Miranda, Secretário
Especial da Defesa Civil
Iolanda Brasil Aguiar, Coordenação de
Orçamento e Finanças.
Data da reunião: 17-5-90
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos desta reunião de
audiência pública da Comissão de Seguridade
Social e Família, convocada para ouvir a SI'
Ministra Margarida Maria Procópio, do Mi'
nistério da Ação Social, cuja exposição será
sobre o tema "A Política a ser Implantada
pelo Ministério da Ação Social":

Aproveito a oportunidade para convidai:
para fazer parte da Mesa o Sr. Josué Setta,
Secretário Executivo do Ministério da Ação
Social.
Antes de passar à Ordem do Dia, esclareço
aos oradores e debatedores' que a reunião
está sendo gravada para posterior transcrição. Por isso, solicito que falem ao microfone.
Para melhor ordenamento dos trabalhos,
submeto ao Plenário os seguintes critérios:
os oradores terão vinte minutos para sua exposição. Embasado no art. 256, § 2', somente
após os oradores terminarem sua eXI5osição
é que passaremos aos debates. Para a apresentação das questões a serem debatidas,
obedeceremos à ordem constante da folha
de inscrições junto à Secretaria. Cada debatedor deverá fazer sua formulação em, no máximo, três minutos. O expositor a quem f<ir
dirigida a questão terá também três minutos
parfL responder ao interlocutor. Serão autorizadas as inscrições de dez debatedores, sendo
que, se um debatedor, ao ser chamado, declinar do seu direito, cede a vez ao imediatamente inscrito.
Dando início à Ordem do Dia, cuja finalidade é a apresentação pela Ministra da Ação
Social da política a ser levada a efeito pelo
seu Ministério, agradecemos à SI' Ministra
a presença na Comissão, atendendo ao con~,
vite dos Srs. Parlamentares para, nesta reunião, obtermos informàções mais precisas sobre o quê vai ser feito pelo_ seu Ministério.
De posse desses subsídios, esta Casa legislativa, através da nossa Comissão, que atende
diretamente aos assuntos ligados à sua Pasta,
terá possibilidade de empreender uma participação efetiva para desenvolver ativamente
a ação social, tão necessária ao País.
Seu Ministério foi criado através dessa reforma administrativa, levada à frente peI.o
Presidente Collor, com todas as dificuldades
inerentes à sua criação, no momentó em que
o País sofre uma transformação muito grande. Estamos todos preocupados exatamente
em saber de que maneira será realizada essa
condução. Na pessoa da Sr' Ministra acredítamos ter esse Ministério, nas suas subdivisões, encontrado mecanismos para compactar a ação social, deixando de lado o clientelismo puro para fazermos com que a justiça
social possa ser levada a todos os cidadãos
do País.
SI' Ministra, nesta Casa, encontrará V. Ex'
companheiros que, no seu dia-a-dia, estarão
dando também as condições legais e legislativas para o melhor andamento e ordenamento do processo, não apenas da criação, mas,
principalmente da afetiva ação social no País.
Agradecendo mais uma vez a V. Ex' pela
presença,' passo a palavra à Ministra Margarida Maria Maia Procópio, para que possa,
então; fazer sua exposição sobre o tema "A
Política a ser implantada pelo Ministério da
Ação Social".
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Exm' Sr"
Presidente da Comissão de Seguridade Sodal
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e Família. Deputado Joaquim Sucena, Exm~
Sr" Deputadas. Exm's Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores. nesta manhã,
aqui, na Comissão de Seguridade Social e
Família, minha primeira palavra é de agradecimento. Agradecimento pelo .convite para
este encontro e pela oportunidade que me
é proporcionada de falar a V. Ex" sobre o
Ministério da..Ação Social.
Ao tempo em que manifesto agradecimento, quero confessar minha satisfação com o
interesse de V. ExC< nas questões pertinent~
ao Ministério.que me cabe dirigir.
Venho para esta reunião com dois propósitos principais em mente. Um é o de discorrer com franqueza sobre as propostas de políticas e programas que o Ministério vem formulando. O segundo é o de colher as observàções, ponderações e críticas de V. Ex" a respeito das propostas referidas. Acredito que
o diálogo será de grande valia para os trabalhos ministeriais.
Permitam-me relembrar alguns aspectos
do Ministério da Ação Social. Trata-se, como
bem disse nosso Presidente, de um órgão novo. Sua criação, pelo Congresso Nacional,
por proposta do Poder Executivo, reflete,
sem dúvida, as preocupações do Governo nos seus ramos Legislativo e Executivo é da sociedade brasileira com a gravidade
dos problemas sociais que ó País enfrenta.
Refleta, ainda. e disto tenho convicção firme,
a vontade nacional de atacar e eliminar as
flagrantes desigualdades que maculam fortemente a sociedade brasileira.
Vejo muito amplas as responsabilidades do
Ministério. Mais amplas do que podem parecer num exame apres~ado dos assuntos que
lhe são explicitamente cometidos: assistência
social; política habitacional e·de saneamento;
e defesa civil.
A grande missão do ~1inistério está expressa em sua designação. E o órgão da adminis·
tração voltado especialmente para o social.
E, assim, entendo que cabe a ele oferecer
subsídios ao Governo que prientem as polí·
ticas dos vários setores, de modo a dar-lhes
ou realçar-lhes o conteúdo social.
Por esta razão, defendo que as políticas
e programas de habitação, saneamento e infra-estrutura urbana não visem unicamente
ao atendimento às demandas ~as populações.
Devem ter como objetivos a geração de emprego e renda e, sobretudo, a promoção socialdas camadas mais pobres da sociedade.
Feitas estas observações iniciais, passo à
apresentação das idéias que o Ministério, nos
seus dois meses de existência. vem desenvolvendo no sentido de articular as políticas que
deverão orientar suas ações.
Começo pela área de habitação.
O Sistema Financeiro da Habitação foi
criado em 1965" com a finalidade de permitir
, às famílias de baixa renda a realização do
sOnho da casa própria.
Até 1988, mais de 24 milhões de famílias
haviam-se beneficiado dos empréstimos promovidos graças aos recursos oriundos do Fun·
do de Garantia e da Caderneta de Poupança.
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o perfil sócio-econômico das famílias detentoras dos financiamentos realizados, porém, acusa uma grave distorção nos objetivos
do sistema: a população de baixa renda foi
preterida, em benefício das classes média e
alta.
Das '4.885.000 moradias financiadas no período compreendido entre 1964 e 1988, 66%
foram destinadas a famílias de renda superior
a oinco salários mínimos. As de renda inferior
a cinco salários mínimos, embora constituindo a população-alvo do Sistema, alacançaram
apenas um terço do total das moradias financiadas.
Tal desequilíbrio na distribuição dos recursos tem causas profundas. O processo de concentração de renda verificado nas últimas d~
cadas e o agravamento da crise do Sistema
Financeiro da Habitação, no início dos anos
80, explicam como o financiamento habitual
foi-se tornando proibitivo para as camadas
sociais economicamente menos favorecidas.
Além disto, a população brasileira apresentou um crescimento vegetativo, na última
década, em torno de 1,7% anual. Este índice
representa um crescimento, eni termos absolutos, superior a 2,5 milhões de habitantes
ao ano. Serão necessárias, portanto, 500 mil
moradias, anualmente, para evitar o aumento
do já elevado déficit habitacional.
Estima-se que a demanda habitacional no
Brasil, hoje, esteja em torno dos 10 milhões
de unidades. Cumpre-nos evitar o crescimento da cifra, desenvolvendo uma política social
que eleve o padrão de vida da população.
Sem paternalismos, mas pelo resgate da cidadania. E, ao invés do centralismo estatal, a
implementação descentralizada, o Governo
Federal apenas normatizando, coordenando
e supervisionando.
Antes de mencionar os programas e as metas da área de habitação, quero dizer a V.
Ex" que entendo a política habitacional como
parte de uma política social maior, que envolve, dentre outros, os setores de saneamento
básico, educação e transporte, sem esquecer
a vinculação estreita da área social com as
questões de política econômica, principal-o
mente porque o problema do emprego ainda
está por ser resolvido em nosso País..
Mas a formulação dos programas concernentes à habitação envolve, também. outras
diretrizes.
O Ministério da Ação Social dará prioridade ao financiamento às famílias de mais
baixa renda. Buscará atuar de maneira conjunta e equilibrada com os Estados e os Municípios, induzindo-os, durante as negociações
que ocorrerão, a articular suas ações com as
do Governo Federal, a incluir em seus orçamentos dotações para aplicação em programas habitacionais e de infra-estrutura.
. No que tange aos critérios para distribuição
dos recursos a Serem aplicados, os programas
levarão em conta variáveis relativas ao processo de urbanização, demanda habitacional,
necessidade de atendimento à população rural e redução das desigualdades sociais pela
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. Incluem-se aqui os sistemas de abasteciinserção das famílias mais pobres na utIlização dos bens e serviços públicos.
mento de água, esgotamento sanitário, dreO Ministério formulou três modalidades
nagem e resíduos sólidos.
de programas, a saber:
.
A meta é beneficiar 58 milhões de pessoas
a) lotes urbanizados e cesta básica de manos próximos 'cinco anos.
teriais de construção ou módulos pré-fabrib) Saneamento para População Urbana
Carente. Destina-se a promover a melhoria
cados. As linhas de crédito foram previstas
das condições sanitárias das populações capara quitação, aquisição ou produção de lotes. O resultado será um embrião de, no mínirentes das áreas urbanas, mediante a ampliamo, 20 metros quadrados de área construída,
ção ou a otimização de serviços básicos de
saneamento. :
produzido em regime de autoconstrução;
b) moradias populares ~ linha de finanInclui o desenvolvimento de tecnologias
apropriadas, que possibilitem a redução de
ciamento pará produção e comercialização
de moradias populares, aproximadamente
custos de implantação, operação e manutenção dos serviços. Prevê a participação comucom 30 metros quadrados de área construída;
c) ação municipal - esta modalidade in- . nitária.
centiva a ação direta das prefeituras municiTem-se como meta beneficiar, no qüinqüêpais, com ênfase nos regimes de autoconsnio, uma população de 15 milhões de' pessoas.
c) Saneamento Rural. O objetivo principal
trução ou administração direta. As linhas de
financiamento prevêem quitação, aquisição
é o de ampliar o atendimento às comunidades
rur.ais de até 5.000 habitantes, de modo a
ou produção de lotes.
reduzir os desníveis de atendimento entre as
A fixação de metas considera dois segmenpopulações urbana e rural.
tos distintos: o popular, para atender famílias
Aqui, a população beneficiária será de 5'
de baixa renda, e o de mercado', para faixas
milhões.
de renda acima de 5 salários mínimos.
.
d) Assistência Técnica. Como parte do esSerão construídas cerca de 800 mil unidaforço de reorganização do setor, será des'endes habitacionais por ano, beneficiando,
volvido uni amplo programa de modernizaaproximadamenté, 20 milhões de pessoas até
ção administrativa, gerencial e técnica de seus
o final deste governo.
agentes promotores.
As famílias de renda abaixo de 5 sa~ários
e) Saneaménto' Ambiental. Os objetivos
mínimos serãocomtempladas com 3.600.000
principais do programa são: a preservação
moradias, ficando o segmento de mercado
dos mananciais; a indução no sentido de as
com o saldo de 400.000. Começa-se, assim,
áreas de preservação serem ocupadas com
a corrigir aquela grave distorção que privileatividades compatíveis; a intens.ificaçãp do
giava a classe média em detrimento dos memanejo integrado de recursos hídricos e' o
nos afortunados.
combate à erosão..
O financiamento das metas apresentadas
f) Programa de Minimização da Vulneraexigirá recursos da ordem de 22 bilhões de . bilidade das Cidades. Enquanto os demais
dólares para o segmento popular e 6 bilhões
programas têm como motivação o desenvol-'
para o de mercado.
..vimento dos sistemas. de saneamento, o de
Para atender a uma situação de emergênmin.imização tem' a ver com a ocorrência dé
cia, no tocante ao problema habitacional, o
eventos incontroláveis como secas, cheias e
Ministério formulou o "Plano de ação ime- 'outros fenômenos naturais. que possam afediata para habitação".
tar-lhe o funcionamento. A proposta' é 'a de
A meta é atender, num prazo de 180 dias,
realizar estudos e preparar ações destimidas
200.000 famílias de baixa renda.
a poupar vidas e minimizar danos materiais.
Os recursos necessários ao custeio do plano
Como diretriz política para os programas
equivalem a aproximadamente 80 bilhões de
cruzeiros. Parte dos mesmos virá do Fundo· de saneamento; ressalto dois pontos. Pr~mei
ro, as questões de saneamento serão tratadas
de Garantia por Tempo de Serviço: O restanno' contexto' do desenvolvimento urbano,
te, do orçamento do Ministério.
buscando-se racionalizar a utilização de rePasso à área de saneamento.
cursos. Segundo, 'os inve~timentos em infr~
Começo por apresentar alguns dados, que
estruhlr'1~ '\-~_~ .........~~iza~v~ l:OnlO 111~L1LUreS de
dão idéia das dimensões cio problema. Estidesconcentração populacional das áreas exma-se que cerca de 86% da população urbana
cess:.vamente povoadas.
e servida de redes de abastecimeIl'to de água,
Propõe-se, para o qüinqüênio, investimenenquanto apenas 37% contam com redes de
tos, nesses seis programas, equivalentes li'
esgotamento sanitário. Com respeito a resí19,5 bilhões de dólares.'
.
duos sólidos, cerca d.e 74% da população disDefesa Civil
põe de serviços de coleta de lixo.
A Defesa Civil, historicamente em nosso
Na área rural, apenas 7% da população
País, presta socorro às populações atingidas
tem acesso a água em cóndições satisfatórias.
por situações de calamidade pública, tais coNa busca de soluções para os problemas
mo e;lchentes, desbarrancamentos. estiagens
de saneamento, o Ministério propõe-se a
prolongadas.
atuar por meio de seis programas:
Ne ;ta área, o Ministério a!mléja reverter
a) Saneamento em Núcleos Urbanos Oro quadro.atual de paternalismo nas ações do
ganizados. Visa ampliar a capacidade de oferGoverno e llUsência de diagnóstico aproflinta de serviços públicos de saneamento, evidado da realidade. O que se qucr é estabetando-se o colapso de sistemas existentes.
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Iecer políticas públicas que garantam a participação das comunidades envolvidas, a utilização racional dos recursos, ações de governo
preventivas, o fim da "indústria da seca".
Dada a situação crítica verificada, lÍoje,
no Nordeste, onde estiagem e "seca verde"
provocam fome, paralisação das atividades
eçonômicas e tensão social, a área da defesa
civil do Ministério, sem perder de vista o amplo leque de suas múltiplas atividades, elaborou um plano de ação cujos objetivos são:
a) reduzir a tensão social;
b) evitar a fome e suas conseqüências;
c) manter a atividade econômica;
d) melhorar a qualidade de vida da população;
e) fixar a população, evitando as migrações;
f) reduzir a mortalidade da população atingida.
A implementação do plano está prevista
para ser realizada em duas fases: num primeiro momento~ atender situações de emergência e coletar dados para um completo diagnóstico; em seguida, minimizar e prevenir os
efeitos da seca atual e potencial.
Neste momento, está sendo implementada
a primeira fase do plano, que consiste nas
seguintes ações:
a) cadastramento e recrutamento da mãode-obra a ser empregada em obras de interesse comunitário;
b) seleção de obras públicas e comunitárias, a cargo das Prefeituras, com ênfase para
as atividades de recuperação e restauração;
c) distribuição de cestas alimentares como
contrapartida, de serviços prestados pela comunidade;
d) distribuição de água tratada;
e) apoio sanitário às populações atingidas,
com prioridade para os grupos mais vulneráveis: crianças, gestantes e idosos;
f) antecipação da execução de obras previstas e já orçadas dos Programas Padre Cícero, São Vicente e de apoio ao pequeno produtor rural, nos municípios atingidos pela estiagem;
g) levantamento de informações detalhadas sobre as áreas atingidas para subsidiar
o planejamento da Fase 11 do Plano;
h) monitoração sistemática das condições
agroclimáticas da região, além do estudo e
previsão das tendências de variação climática
para médio e longo prazos;
i) articulação intensa, no âmbito do Governo Federal, e deste com os Governos Estaduais e Municipais, para detalhamento da
Programação da Fase 11, para racionalização
da aplicação dos recursos previstos no Orçamento.
A partir de junho será iniciada a Fase 11
do Plano, sem prejuízo das ações iniciadas
na Fase I.
Programas já existentes e Qrçados no âmbito dos Governos Federal, Estadual e Municipal serão executados para atender as áreas
de:
a) saneamento;
b) controle de vetores;

c) construção de habitações;
d) construção de escolas, postos de saúde
e outros equipamentos comunitários;
e) implantação de culturas irrigaçlas;
fi recuperação de troncos viários; .
g) construção de estradas vicinais;
h) outras obras de interesse comunitário.
O plano apóia o desenvolvimento da apicultura, peixamento de açudes e pecuária de
pequeno porte.
O Ministério promoverá ainda a ativação
de linhas de crédito específicas para pequenos
e médios produtores rurais, com vistas ao
financiamento de obras hídricas para abaste·
cimento humano, animal, de culturas de subsistência e culturas econômicas.
Rigoroso controle e qualidade das obras
e fiscalização dos recurso públicos aplicados
são condições de execução imprescindíveis
para evitar o desperdício e o descrédito das
ações de Governo. Normas serão aprovadas
para impedir distorções durante a execução
do Plano.
Área de Promoção Social.
Embora o País esteja em processo de mudança, os indicadores sociais ainda revelam
uma sociedade subdesenvolvida. A concentração da renda é das mais aguçadas do mundo: os 50% mais pobres detêm apenas 13%
da renda, enquanto 1% dos mais ricos se
apropriam de igual soma. As taxas de crescimento demográfico continuam altas, apesar
de haverem declinado nas últimas décadas.
As taxas de mortalidade infantil ainda alarmam. Os homicídios e suicídios aparecem como as causas principais dos óbitos na faixa
de 15 a 17 anos. Cinco milhões de crianças
em idade escolar obrigatória estão fora das
salas de aula. Incluam-se nesse quadro as taxas de morbidade geral, de analfabetismo e
de desnutrição. Já apresentei estatísticas dos
déficits de habitação e saneamento.
Para mudar este quadro, o Ministério da
Ação Social está preparando uma série de
ações, que se agrupam nos programas seguinteS:
a) Programa de Apoio a Criança, ao Adolescente e à Maternidade. Inclui suplementação alimentar, creches, ações básicas de as·
sistência à saúde, desenvolvimento infanto'
juvenil, lazer e esporte e mobilização comunitária, além de outras ações.
É proposto que o programa berteficie, ainda neste ano, 72 milhões de pessoas.
b) Programa de Apoio ao Idoso. Neste programa incluem-se ações de apoio à geração
de renda, além dos centros de convivência.
O atendimento chegará a 210 mil idosos
em 1990.
c) Programa de Apoio ao Portador de Defi·
ciência. Reúne ações preventivas das deficiências, de apoio às instituições de atendi·
mento, de capacitação de recursos humanos,
de profissionalização da população - alvo
e de regulamentação do "Trabalho Protegido".
A meta deste programa é atender a 1 milhão de pessoas ainda neste exercício.

Junho de 1990

d) Programa de Geração de Renda. A proposta é apoiar iniciativas voltadas para a geração de rendas mediante a formação e reciclagem profissional e o estímulo a microunidades de produção.
A meta para este ano é dar suporte a 55
mil microunidades de produção e fonnar e
reciclar 700 mil pessoas.
e) Programa de Desenvolvimento Comuni·
tário e Institucional. Por meio deste programa
será oferecido apoio a projetos comunitários,
com também ao fortalecimento das instituições sociais e à legislação de instituições comunitárias.
A meta é dar apoio a cerca de 12 mil entidades, beneficiando, aproximadamente, 1 milhão de pessoas, neste ano de 1990.
Orienta esses programas a política que aqui
resumo. A proposta central é a de que a assistência social deve estar ao alcance de quem
dela necessitar, indepedentemente de contribuir ou não para a seguridade social.
Alguns pontos da política estão inseridos
na Constituição:
a) proteção à família, à maternidade, à in·
fância, à adolescência e à velhice;
b) amparo às crianças e adolescentes carentes;
c) promoção da integração ao mercado de
trabalho;
d) habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e promoção de sua
integração à vida comunitária.
A estes pontos acrescentem-se:
a) a alta prioridade em que se colocarão
as regiões mais carentes e as populações de
maior risco social;
b) o estímulo à participação da população,
por meio de organizações representativas, no
processo de formulação e avaliação das ativi·
dades;
c) a ênfase nas ações preventivas;
d) a articulação das ações de todas as entidades sociais, sejam públicas ou privadas;
e) a conjugação das atividades de promoção social com as de saúde e educação;
f) a ênfase na descentralização, reservando-se ao nível federal basicamente as atividades de formulação das políticas e programas nacionais.
As necessidades de recursos para a área,
neste exercício, somam cerca de 124 bilhões
de cr eiros.
Aí; tão, Srs. Deputados, em poucas palavras, as políticas e programas que o Ministério da Ação Social vem elaborando desde
a sua criação.
Creio que o Brasil pode resolver os seus
problemas mais graves e ingressar, até o ano
2000, no grupo de países do Primeiro Mundo.
Isto depende, a meu ver, de um esforço intenso e continuado de investimentos em programas sociais. Insisto na constância do esforço.
No passado, como sabemos, os programas
sociais foram marcados por altos e baixos,
ora recebiam apoio, or.a caíam no esquecimento.
Neste instante, ponho-me no dispor de V.
Ex' para responder a perguntas que desejem
formular, bem assim para dar informações
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adicionais sobre quaisquer das questões aqui
levantadas.
Mais uma vez, muito obrigada. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO (Não identificado) Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Tem V. Ex' a palavra.
O SR. DEPUTADO (Não Identificado)
- Solicito a V. Ex' providenciar xerox do
pronunciamento de S. Ex' Ministra Margarida Maria Maia Procópio, para ser distribuída ao Plenário. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - A Presidência atenderá V. Ex'.
Encerradas as exposições, passaremos ao
debate, obedecendo sempre à ordem da folha
de insérições.
Passo a palavra ao Deputado Nelson Seixas.
O SR. DEPUTADO NELSON SEIXAS
- Sra. Ministra Margarida Maria Maia Procópio, SI. Secretário Executivo, DI. Josué
Setta, nosso Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, Deputado Joaquiní
Sucena, demais colegas da Comissão, quero,
inicialmente, Sra. Ministra, cumprimentar o
Governo Collor de Mello pela criação do Ministério da Ação Social.
Estamos vivendo a assistência social no
País há 26 anos. Sempre houve dificuldade
imensa de registros, de repasse de recursos,
pulverização, ou burocracia. Então, vimos
com satisfação esta nova organização na assistência social do Brasil. Quero cumprimentá-lo até pelo nome dado ao Ministério. Ao
se dar o nome de Ministério da Ação Social
prevê-se uma política muito mais agressiva
e nãq. paternalista, uma política de promoção
humana, de redistribuição de recursos, como
V .. Ex' bem colocou.
Sabemos a tarefa ingente que V. Ex' terá
à frente deste novo Ministério. V. Ex' já teve
grarides dificuldades neste início, de recursos,
de regulamentação de 6rgãos, de buscar pessoas adequadas para as diversas áres.,
Queremos, aqui, em primeiro lugar, manifestar nossa satisfação, nosso carinho, nossa
solidariedade. Inclusive temos visto na imprensa observações até maldosas: Outro dia
publicou-se: "Apareceu "a Margarida." Em
alu~ão à peça teatral, ~e não me l(ngano, com
Marília Pêra. Mas as pes'soas não podem confundir traços de personalidade, como os de
V. Ex', de modéstia, simplicidade, tranqüilidade, com inépcia, incompetência, e fraqueza.
V. Ex' certamente estava-se arregimentando, tomando pé da situação. A tarefa é realmente muito difícil, vez que está sobre seus
ombros toda a questão de habitação, saneamento, defesa civil, promoção social do País.
Um país, como V. Ex' mesmo disse, paupérrimo, devido à concentração de renda e distribuição da pobreza, na qual precisamos aumentar o mercado interno, o poder aquisitivo
deste povo ..
Então, precisamos, Sra. Ministra", aumentar o entrosamento entre as várias entidades.

V.Ex' trouxe vários órgãos, como a LBA,
a Corde, a antiga Funabem, e o Conselho
Nacional de Serviço Social, mas também
ações fora do Ministério.
Estou acreditando no Ministro da Agricultura e Reforma Agrária. Acredito que nossa
evolução social passa pela reforma agrária.
É a oportunidade de revertermos esse quadro, de se fixar o homem no campo, de se
evitar a favelização das cidades. É doloroso
ver numa cidade como São Paulo, na saída
de um aeroporto com o de Çumbica, aquele
monte de favelas.
Não mais podemos aceitar, Sra. Ministra,
o estado do Brasil. Não é justo, não é humano, não é cristão.
Temos realmente que nos dar as mãos, neste mOp1ento, inclusive, estar acima de partidos. E a governabilidade que está em jogo.
Trago aqui meu apreço e esta confiança no
seu trabalho.
Em geral fazemos críticas. Já fui Secretário
de Saúde no meu Município, fui do Executivo. Mesmo agora, sou Presidente Nacional
das APAE. Eu sei que há muitas críticas,
esperam muito de n6s. Ser crítico é fácil, ir
ao microfone e jogar a crítica. O problema
é assumir as questões sociais do País e fazer
alguma coisa para merecer o reconhecimento
público.
Sra. Ministra, estamos muito preocupados
com os recursos, dentro da Seguridade Social, para nossa área. Ao invés de 5%, sugiro
ampliarmos para 10% - perdoe-me o companheiro Geraldo Alckmin Filho, que também é médico como eu - e com a redução
invadindo até a área da saúde. Melhorando
a assistência social, vamos diminuir a necessidade de assistência à saúde, mesmo porque
muitas entidades que assistimos são também
voltadas para a promoção da saúde.
As entidades assistenciais têm feito alguns
reclamos, como no que se refere à retenção
de recursos por parte do Ministério da Economia, e também no caso de débitos para. com
a Previdência Social. Não são assuntos atinentes à área de V. Ex', mas pedimos a atenção de V. Ex' para providências cabíveis. Os
débitos se acumularam, os recursos de promoções, de construções foram bloqueados.
O que vamos ter agora é uma nova época.
Vamos esquecer o passado e começarmos
com uma ação social nova.
Estou vendo com preocupação, Sra. Ministra, que as pessoas, nas várias cidades, não
mais querem assumir direção de entidades
assistenciais. Isso é muito preocupante. Ninguém mais quer assumir uma APAE, porque
são muitas as dificuldades para sentir-se estimulado a fazer um trabalho, com o Governo,
neste área de ação social.
Outra questão de que V. Ex' tratou, foi
o programa básico de pessoas portadoras de
deficiência. Aí precisaríamos de um trabalho
muito grande na Previdência com relação às
deficiências, que certamente evitaria de 60
a 70% dos casos, muitos relacionados à problemática social, à miséria, à desnutrição, às
infecções e a outras causas desse naipe. Precisamos trabalhar juntos, principalmente com
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o Ministério da Saúde, para termos, ~sim,
uma ação de prevenção realmente efetiva.
Sra. Ministra, tenho muitas outras questões a ser colocadas, mas não quero ser inoportuno, pois acho que meu tempo já está
esgotado.
Agradeço a V. Ex' a presença e pessoalmente estendo minha solidariedade ao trabalho de V. Ex'.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Muito obrigada a V. Ex', Sr. Presidentê. Gostaria somente de fazer um comentário sobre a observação do "Apareceu a Margarida". Realmente isso nos traz muita preocupação, e a
maior refere-se a nossa responsabilidade I)ão
pelo fato de ser Ministra da Ação Social, mas
pela profissional do Serviço Social já que sou
da área porque temos grande responsabilidade para com o País. A comparação não
nos preocupa. Foi muito boa, porque a Ma, n1ia Pêra é realmente minha artista predileta.
Ficou s6 por esse lado.
O SR. DEPUTADO NELSON SEIXAS
- SI. Presidente, permita-me apenas fazer
um acréscimo. Também quero cumprimentar
o Sr. Presidente da República por ter escolhido uma assistente social para ocupar este
cargo.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Nobre Deputado, espero fazer jus à profissão'que escolhi.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Passo a palavra ao nobre Deputado Osvaldo Coelho.
O SR. DEPUTADO OSVALDO COELHO - SI' Ministra, devo inicialmente dizer
que aprovo o relatório de V. Ex', um Plano
de Ação do Ministério. Pela capa, nem precisa ler, nem entrar em detalhes. Está também de parabéns o SI. Presidente da República por ter criado o Ministério da Ação Social. Acho que chegou com muita oportunidade. No 'entanto, não me dispenso, neste
momento, de fazer algumas advertências aos
presentes, notadamente a V. Ex' O País tem
um vício cultural que vem do século passado.
É muito acostumado com a casa gral).de e
a senzala. Para os pobres, sempre os *estos,
as sobras. E aí é que me preocupo: o Ministério de V. Ex' será realmente dotado de um
forte orçamento, capaz de enfrentar os grandes problemas? Se formos vítimas do nosso
vício cultural, de chegarem para o Ministério
da Ação Social poucos recursos, sobras dos
recursos do orçamento,'poderemos ter nossos
passos bem atrapalhados.
Veja como a tarefa de V. EX' se avolumará
ao longo dos anos. Todo o recurso de que
o País dispõe, por determina~o constitucional, para a educação, é absorvido pelas universidades públicas gratuitas, onde só aprendem e s6 estudam os ricos. Quase nada sobra
para o ensino fundamental dos pobres. Não
.importa que haja dispositivo constitucional
determinando que assim não ocorra, porque
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esta Casa mesmo é quem contraria o orçamento e tem o vício da casa grande e da
senzala. Esta Casa só presta atenção aos poderosos. Por dois orçamentos esta Casa consagrou o privilégio dos ricos e não sobrou
recursos para a alfabetização e o ensino umdamental.
Então, à medida em que o oceano de analfabetos do Brasil vai crescer, essa sobrecarga
vai para o Ministério de V. Ex' O conserto
tem que ser global. Tem ,que se consertar
ria área de educação porque senão a área
da ação social nada vai fazer.
O Constituinte já deu os meios, mas a Comissão Mista de Orçamento, e o Flenário do
Congresso insistem em dizer que os pobres
têm que financiar os ricos. Veja V. Ex' que
extravagância! Os recursos vão para os ricos
que estão nas universidades públicas gratuitas. Universidades públicas existem no mundo todo, mas são pagas. Se os pobres não
podem pagar, o curso é de graça. É isso que
'eu queria, que o curso fosse gratuito para
o pobre,mas não para os que chegam lá generosamente ricos.
Veja, portanto, que a tarefa de V. Ex' não
se limita ao orçamento, porque V. Ex' pode
estar pegando sobrecargas de um orçamento
malfeito, mal organizado, desobediente aos
dispositivos constitucionais. É por isso que
as ruas, as cidades se enchem a todo instante
dos chamados menores abandonados, porque
as escolas são de má qualidade, não são pintadas, não têni banheir<;ls, não têm professoras,
as professoras são mal remuneradas. Então
daí, faça a avaliação do que pode sobrecarregar sua tarefa.
Mas essa tarefa não é de V. Ex'; é nossa,
é do Presidente da República. Tódos os Presidentes da República anteriores foram eleitos
para governar bem o País durante um período, mas o atual Presidente da República, por
decisão do povo, foi eleito para consertar o
Brasil. Ele tem uma missão privilegiada, muito difícil e todos nós temos que entender isso
- e concorrer para que realmente S. Ex'
conserte o Brasil, para chegarmos ao ano
2000, como V. Ex' diz, no Primeiro'Mundo.
Gostaria tanto que o Presidente plantasse
um Primeiro Mundo para o Brasil no outro
século e que tirasse o meu Nordeste do Nordeste. Fazendo estas advertências, que entendo oportunas, para V. Ex' e para os meus
pares, estou muito satisfeito com a criação
do Ministério e COOl aquilo que ele se propõer
fazer.
Quero que V. Ex' realmente tire isto do
papel e ponha no campo. Tçmos o vício, também cultural, de botar no papel e não chega
no campo. Não estou desacreditando, estou
animando-a a fazer isto e dizendo-lhe que
estarei sempre a trazer idéias e fazer o meu
esforço e dar a minha contribuição para que
realmente cheguemos ao campo.
Gostei de tudo o que falou sobre a seca.
Gostei, enfim, de tudo.
Para encerrar, Sr' Ministra, vou dizer-lhe
o que li recentemente. O governo inglês, muito preocupado com a sua estrutura educacional, muito deficiente na preparação e na

profissionalização da mão-de-obra do Reino
Unido, com inveja do que fazem os alemães
e com inveja dos que fazem os "tigres asiáticos", todos eles muito atentos·a preparar a
mão-de-obra, começou a treinar treinadores,
penso que o caso hoje no Brasil é treinar
treinadores.
Gostaria de apresentar-lhe, sem nenhuma
pretensão de ensinar mas apenas aproveitando esta oportunidade, uma idéia que talvez
possa enriquecer o programa. Temos no País
as chamadas escolas técnicas industriais, as
técnicas agrícolas, o SENAI. Se em todos
os meses de julho, janeiro e fevereiro, nós
usássemos essas instalações ociosas para profissionalização dos adolescentes abandonados, ou pobres, com o mínimo de 100 horas
de treinamento, realmente faríamos a promoção)ocial.
Mostrarei a V. Ex', na próxima semana,
uma idéia desenvolvida pelo Prefeito da minha cidade, onde já nos propomos, neste mês
de julho, a profissionalizar quatrocentas pes'soas, na zona rural, com o uso das escolas
técnicas industriais e agrícolas, que já têm
laboratório, professor técnico, instalações capazes de atrair tudo isso. O País não pode
ter o comportamento de país rico. Nós somos
pobres. Se fôssemos ricos, seria melhor. Mas
temos que fazer as coisas com economia. Temos já as instalações, os laboratórios, os professores e a matéria-prima, que são os adolescentes abandonados. É isto que·.ponho ao
.debate. O resto é dizer que gostei imensamente de tudo que foi posto e vou acompanhar de perto, porque essas coisas todas muito me sensibilizam.
Parabéns pela exposição de V. Ex', meus
votos de sucesso, e agradeço a oportunidade
que me foi dada.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Deputado
Osvaldo Coelho, muito agradeço suas palavras de apoio. Nós precisamos desses debates, precisamos desse enriquecimento e ficamos satisfeitos quando V. Ex' fala a respeito
de orçamento, que é uma definição nossa,
do Executivo, e'também da responsabilidade
do Legislativo na alocação desses recursos
para o social. A idéia que V. Ex' nos ofere.ceu, a da utilização das áreas disponíveis, para, no período de férias, atender a programàs
com adolescentes 'i: com crianças, deixou a
Secretária Nacional de Promoções com a fisionomia risonha, tranqüila, porque é exatamente este trabalho que está sendo produzido
agora, para dentro de' mais alguns dias apreSentarmos ao Sr. Presidente num programa
muito amplo.
Obrigada pelo apoio de V. EX"
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Passo a palavra ao nobre Deputado Geraldo Alckmin FiÍho.
O SR. DEPUTADO GERALDO ALCKMIN FILHO - Sr. Presidente, Sr' Ministra,
Dr' MaIõgarida Procópio, Sr. Secretário Executivo, Dr. Josué Setta, SI'" e Srs. Deputados
aqui presentes, gostaria de fazer uma pergun-

Junho de 1990

ta e uma sugestão à Sr' Ministra. A sugestão
é sobre a habitação. Tivemos uma experiência extraordinária no Estado de São Paulo,
mais especificamente no pequeno Município
de Roseira, que tem perto de seis mil habitantes. Na última gestão, a comunidade, a
própria população, através de mutirão habitacional, conseguiu fazer seis conjuntos habitacionais em locais diferentes, de oitenta moradias cada uma, ou s~ja, conseguiu fazer
quase quinhentas moradias. A Prefeitura deu
o terreno, até havia casos de pessoas da comunidade que doavam esse terreno, o material era conseguido com algum recurso do
Governo do Estado, ou até do Governo Federal e, principalmente, prevaleceu o esforço
da comunidade, através dos mutirões.
Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: de que forma as Prefeituras que queiram inclusive entrar com o terreno e até ajudando a organizar essa força da comunidade,
que é o mutirão, podem entrar nesse programa?
A segunda indagação ou sugestão é sobre
o Conselho Nacional de Serviço Social. Ontem foi votada na Comissão de Finanças e
Tributação a lei Orgânica da Previdência Social, que compõe a nossa seguridatle social,
e ficou estabelecido que as entidades filantrópicas, as entidades de assistência social, as'
entidades sem fins lucrativos não pagarão a
cota patronal do lAPAS, como uma forma
de ajuda a essas entiaades. Para a Previdência
isso temum valor Úlfimo mas para as entidades tem um significado extraordinário. Hoje
nós temos APAE, santas casas, lar de velhos,
lar de cegos, sendo executados na Justiça porque não pagaram a cota patronal do lAPAS
e são empenhados fogões, geladeiras, camas
e muito mais, numa situação difícil. Só que
o Relator incluiu nesse projeto que terá direito a essa isenção da cota patronal do lAPAS
quem tiver o certificado de fins filantrópicos,
e o Conselho Nacional de Serviço Social, o
CNSS, há muitos anos não expede o certificado de fins filantrópicos, só registra a entida:
de. Uma entidade, por exemplo, APAE de
São José do Rio Preto, se ela for ao CNSS,
obtém o registro, mas não recebe o certificado de fim filantrópico. Então o que queríamos na lei da seguridade talvez fique inócuo.
Precisa, portanto, o Conselho Nacional de
Serviço Social não só registrar, como fornecer
o certificado de fins filantrópicos, para que
essas entidades tenham o direito da isenção
da cota patronal. Deixaria até como sugestão
para V. Ex' levar à consideração do Presidente da República, da área econômica do
Governo - a anistia a essas entidades que
estão sendo executadas, porque, se daqui para a frente, elas não vão mais pagar a cota
patronal, se aquelas que já tinham o certificado de fim filantrópico, até por um decreto-lei, se não me engano de 1977, também
não pagam, ficou um buraco negro entre a
edição daquele decreto-lei e a atual legislação, em que as entidades estão sendo executadas judicialmente. Uma sugestão, talvez à
área econômica do Governo, para anistiar
ue pbtenham o certüicado de fim filantrópico
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e estejam dentro das exigências de natureza
social.
Era este o nosso pronunciamento.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Deputado
Geraldo A!ckniim, respondendo à primeira
pergunta de V. Ex', que trata da habitação
de como a Prefeitura poderia participar naqueleprojeto tipo mutirão, que V. Ex' tão
bem colocou, temos a informar que esse tipo
de atuação poderá perfeitamente acontecer,
a partir do momento, da' dotação orçamentária específica do Tesouro Nacional pará o
Ministério da Ação Social. O Programa agora
lançado está utilizando recursos do Fundo
de Garantia e, como se trata de recurso do
trabálhador, ele tem de ser preservado, ele
tem, logicamente, de ter retomo. Não estamos trab'alhamio'absolutamente com nenhuma ação em fundo perdido. Mesmo com dota~"es orçamentárias, o Ministério da Ação So- .
cial entende que deve ajudar esse tipo de
programa. No .entanto, com o mut!1ário sempre participando, a fim de que não seja colocado como um cidadão pedinte, como quem
vive precisando de esmolas e que seja responsável também pela habitação que ele mesmo
está constrUindo. O nosso programa prevê
perfeitamente recursos desta ordem, com a
Prefeitura, .participando, p ,mutuário trabalhaJ.ldo na c~nstrução do seu imóvel. No entl!ftto, por, menor que seja, deve haver o.retomo; a fim de que sejam co-participantes
disso e não recebendo simplesmente, como
'ocorria~nteriormeIJte, pois enfendemQs que,
por mais simples que seja o cidadão, por mais
pobre que seja, ele telP condições de tirar
alguma coisa para pagai aquilq qué é o' mais
importante talvez para ele ~quele momento,
que é o.seu abrigo, para que ele seja realmente respeitado na sua individualidade.
Com relação ao segundo itç:1R do CNSS,
,vamos observar com maior cuidàdo suà atuação. E se V. Ex~ me permitem, pedirei apoio
à Profa. Flora Lys Spolídoro. Profa. Flora,
Já tem alguma informação l\ respeito do
CNSS?
A SRA. FLORA LYS SPOLIDORO SI' MWstra, já estamos estudando essa possibilidade desde que tomamos -conhecimento
do fato. Estamos' providenciandq, para que
isso ocorra o mais rápido possível.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Esse assunta' já está sendo providenciado, mas gostaria
que ela própria, como Secretária NacioMI
de Promoção Social, desse o seu próprio depoimento.
Peço à Pro!' FJora Lys Spolidoro que repita, por favor. É porque o microfone está muito longe.
A SRA. FLORA LYS SPOLIDORO Srs. j>eputados, SI' Ministra, estamos informando que já tínhamos tomado conhecimento do fato e estamos proviçlenciaI;ldo para que
isso comece a ocorrer,o mais rápido possível,
o' certifieado de fins filantrópic<fS. Que seja
expedido junto com o registro o certificado.

A SRA. MINISlRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - É o que nos
cabe especificamente, em vista de o Conselho
Nacional do Serviço Social hoje fazer parte
do nosso Ministério.
, Então a Prof' Flora Lys Spolidoro respondeu a primeira parte. A segunda parte é sobre
a isenção. Esse é um assunto que o Ministério
da Assistência Social pode lev!lr à área econômica para discussão. Aí, vai realmente depender da discussão que teremos com a área
econômica para fazer a proposta.
O SR. DEPUTADO GERALDO ALCKMIN FILHO - Sr' Ministra, permita-me
porque ainda fiquei com uma dúvida.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Pois não.
O SR. DEPUTADO GERALDO ALCKMIN FILHO - Imaginando-se a hipótese
de uma Prefeitura fazer um projeto de mutirão e cobrar do mutuário, quer dizer, que
ele devolva o diriheiro recebido, ela pode participar do programa sem precisar de recurso'
do Tesouro, quer dizer, com esse recurso do
FGTS? É isso o que entendi? Ou nesse momento as Prefeituras estão fora?
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PRIV'ÓPIO - Não! O recurso' do FGTS retoma no seu pagamento
normal. O mutuário, ao participar do programa, junto com o agente promotor, paga a
partir do momento em que recebe o seu imóvel.
O SR. DEPUTADO GERALDO ALCKMIN FILHO - Então, não tem mutirão?
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Aí, não. A
parte do Fundo de Garantia, não, porque
é um fundo específico. O que estamos dizendo é que temos a outra parte, que será através
de recursos do Ministério, em dotação orçamentária específica. Inclusive, estamos propondo, agora, no nosso orçamento e que esperamos contar muito com o apoio do nosso
CongressoNacional. Aí, nesse'momento sim.
A Prefeitura tem o terreno, tem o lote urbanizado, e essa cesta básica será financiada pelo
próprio' Ministério, com recursos de dotações
orçamentárias repassadas. Mas vamos lutar
para que esse mutuário não réceba essa casa
gratuitamente, porque já temos, durante todos esses anos, o exemplo de que isso realmente não é o correto. A pessoa deve partici,
par, por inenos qúe tenha, no pagamento.
O SR. DEPUTADO GERALDO ALCKMIN FILHO ' - Só um último esclarecitÍlento. Se uma Prefeitura quiser participar com
o recurso do FGTS, quer dizer, d«ntro desse
sistema de devolução, não mutirão, pode'
uma ação municipal também fazer isso ou
só através de Cohab ou de cooperativas?
A SRA. MINISTRA MARGARIQA
MARIA MAIA PROCÓPIO - A Prefeitura
também pode. Se me permite, poderia dar
as respostas, m~s o nosso Secretário N.acional
de Habitação está conosco e pediria que o
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DI. Ramon Amus Filho desse a V. Ex' a
explicação técnica dtlvida.
Dr. Ramon Amus Filho, gostaria que dissesse sobre a participação da prefeitura, por
favor.
O SR. RAMON ARNUS FILHO - EXiste um programa que chamamos de ação municipal. Quando a Sra. Ministra destaca o aspecto de que esses programas deverão ter
um retorno, é justamente por causa de o
FGTS, para a manutenção do seu equilíbrio,
exigir um retorno ml!-ior. Então, já há a possiÕ1lidade do acesso a esse programa, através
de associações, em que o repasse é feito a
essa associação ligada ao Prefeito, ao Município e aí, sim, o Prefeito entra com uma
contrapartida de terreno e infra-estrutura. I
No caso, é.feito o financiamento do material
da construção e a assistência técnica é feita
tanto pela Prefeitura como pela própria associação, se tiver rec~rsos técnicos para isso,
a fim de que, possa, no mais rápido espaço
de tempo, estar implementado.
As experiências de mutirão mostram que,
quando o grupo é muito bem organizado,
é muitoi bem-sucedido. A grande dificuldade
é o treinamento pessoal, o que será um programa a médio prazo, para que possamos,
inclusive, capacitaF as prefeituras, através de
cartilhas, de seminários, enfim, para que possam, a partir daí, desenvolver, cada vez mais,
suas ações no sentido de atender a essa população de baixa renda de cada Município.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Raimundo Rezende.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO REZENDE - Sr. Presidente, SI' Ministra, queremos inicialmente fazer nossas as palavras
aqui pronunciadas pelo nobre Deputado Nelson Seixas e também manifestar a nossa concordância com as ponderações apresentadas
pelo nobre Deputado Osvaldo Coelho.
Gostaríamos, na brevidade que nos é determmada pelo Regimento Illterno, de manifestar nossa preocupação, sobretudo com
dois problemas que vêm afligindo sobremaneira a classe trabalhadora e os mais carentes.
Referimo-nos ao progIfuna de moradia e
ao programa PSA, que, no início peste ano,
. quando foi sus,penso, causou'a suspensão do
fornecimento C1e leite. Representamos uma
área pobre que é o vale do Mucurí, vale do
Rio' Doce e atingindo o vale do Jequitinhonha, e onde não existe s6 a pobreza, mas
tarnQém a miséria,' que avilta a consciência
de todos nós. Então, SI' Mini~tra, quero que
V. Ex' de maneira mais objetiva, garanta-nos
o apoio da continuidade desse progr~a do
fornecimento do' leite e da merenda escolar,
que tem função muitó importante e relevante
na nossa região.
Com relação ao plano de moradia, de passagem queremos dizer que ficamos muito satisfeitos com a exposição de V. Ex' no que
diz respeito às intenções que o Ministério vem
apresentando através do seu relatório, das
suas afirmações, dentro de um programa so-
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dai. que nos dá bastante esperança e que,
queira Deus, tenha condições de ser realizado, de acordo com a determinação, objetividade, intenções sensibilidade de V. Ex'
Com relação ao plano dé moradias, SI' Ministra, já que falamos no Programa do Leite
e na Merenda Escolar, temos uma apreensão
muito grande. É um programa, realmente,
de grande alcance social, más será implantado com recursos do Fundo de Garantia,
e, conseqüentemente, ele terá que ter o seu
retorno, já que esse dinheiro pertence aos
trabalhadores, é uma contribuição qlie não
pode ser tocada sem que haja seu retorno.
Vivemos uma expectativa de um Brasil novo,
em que estamos todos preocupados e torcendo para que tudo dê certo e possamos comba- .
ter a inflação que assola todo o povo brasileiro e sobretudo as pessoas de baixa renda
e os trabalhadores.
Quando observamos, nesse programa de
moradia, que srá feito com esses recursos
a afirmação de que o financiamento será feitd
importando até na questão do lote para o
possível usuário fazemos uma pergunta V.
Ex'. Se nesse progrma habitacional a ser implantado com recursos do Fundo de Garantia
que, forçosamente, terá que ter seu retorno
se acontecer a falibilidade deste plano e ama:
nhã o trabalhador tiver que dar retorno a
esse dinheiro, com um juro até pequeno, evidentemente, mas com correção monetária
elevada, como ele poderá fazer face às suas
despesas? Is~o porque já há um desgaste, que
esperamos nao aconteça no futuro, mas poderá acontecer, no valor real do poder aquisitivo do salário do trabalhador e daqueles
que t~J?1 baixa renda. De forma que quero,
espeCificamente, que V. Ex' nos dê mais tranqüilidade com relação á parte da alimentação, acrescentando alguma coisa com relação
a esse programa habitacional.
É o que desejamos. Quanto ao mais, agradecemos a V. Ex' o comparecimento a esta
Comissão, para, com tanta objetividade,
apresentar um programa de grande alcance
social que nos anima e nos traz esperança
e, sobretudo a confiança de que ele possa
ser realizado.

e

A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Deputado
Raimundo Rezende, V. Ex' bem salientou
que o recurso do Fundo de Garantia tem de
ter retorno, já que ele é do trabalhador, e
defendemos, até o último momento, esse recurso do trabalhador, e ele próprio o está
defendendo. Ora, se agora utilizamos corretamente o recurso do Fundo de Garantia dentro dos percentuais estabelecidos pelo próprio Conselho Curador do Fundo de Garantia, que tem a representação do próprio trabalhador, não há como este dinheiro deixar
de retornar. Ele jamais poderá ser um dinheiro utilizado a fundo perdido. Ele tem, realmente, um destinatário.
Mas dizíamos há pouco que, dependendo,
logicamente, do apóio que sabemos vamos
ter do Congresso, o Orçamento que iremos-

apresentar vai, privilegj..ar dotªção or!t..~en
tána específica para p'rogramas de habitação
de baixíssma renda. E isto que preocupa V.
Ex' e a todos nós. Vamos buscar isto, realmente, com toda a força, e ternos certeza
de que aquilo que é preocupação nossa é tam?ém preocupação de todos os Parlamentares,
mdependentemente de sigla partidária. Temos certeza de que essa dotação.orçamentária virá tranqüilamente, porque todos nós
estamos certos da grande necessidade do
ab[Í~ a_cada cidadão.
V. Ex' fez outra pergunta em relação à
merenda escolar. A merenda escolar é um
programa específico, como V. Ex" sabem,
do qual o Ministério da Educação está cuidando com todo o zelo, a fim de que se tenha
realmente uma merenda escolar e um produto cOJ;Ieto para todas as crianças naquela faixa
de escola. O Programa do Leite, mantido
hoje, era da antiga Secretaria, do ex-Minter,
foi muito discutido e continua sendo. Estamos, inclusive, para satisfação nossa, vendo
pessoas que estão ali e que já estiveram conosco no Ministério. Dizíamos, naquele momento, que o desenho e a finalidade do Programa do Leite é o usuário, a criança carente.
O custo desse programa é muito alto. Não
sei se V. Ex" têm idéia de quanto custa por
mês aos cofres da Nação o programa. Ele
custa em tomo de ,três bilhões de cruzeiros/
mês. Não são três milhões nem trezentos milhões, mas três billlõeS. Cabe a nós, do Ministério da Ação Social, com a responsabilidade
que temos, avaliar - coisa que estamos fazendo - e entregar ainda esta semana o resultado dos estudos feitos com relação ao
Progrma do Leite, para que se determine o que as pessoas não estavam muito'preocupadas em observar - o custo!benefício disso.
Estamos concluindo os estudos de como a
clientela está sendo atingida e qual a clientela
realmente atingida. Estamos com todas as
informações rigorosamente levantadas e não
discordamos de que a criança que precisa seja
atendida com o leite, mas exigimos que essa
criança seja realmente'atendida, e não utilizada nem manipulada, porque temos. hoje,
corno tínhamos antes, grande respeito por
essa criança. Muito mais agora, quando a própria Constituição determina claramente que
a criança é prioridade nacional. Acho que
é dever de todos os que estão no Poder Executivo e também no Poder Legislativo observar, juntos, a condução do Programa. É preciso ficar claro que o'Ministério da Ação Social dtscute o desenho desse programa. Fornos buscar as informações em todos os lugares do País, e passaremos o programa para
o órgão que tenha competência para administrá-lo, que é a Legião Brasileira de Assistência, que tem superintendências, núcleos'
serviços, profissionais qualificados em todd
o Brasil, que poderão,' perfeitamente, com
a capacidade técnica que possuem, administrar bem o programa. Não paramos o Progra-'
ma do Leite, como muitos disseram. A distribuição dos tíqqetes foi feita, tivemos logicamen~e dificuldade de pagamento, porque
preCisávamos do repasse dos recúrsos do ex-
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tinto Minter para o Ministério da Ação SeenteDIente, do Ministério da Ação Social pac
ra a LBA. O programa continua, os tíquetes
foram distribuídos, mas vamos buscar - disso fiquem certos V. Ex" - onde se encontra
cada tíquete em relação a cada litro de leite.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) -Muito obrigado a V. EX'.
Passo a palavra ao nobre Deputado Genésio Bemadino.
O SR. DEPUTADO GENÉSIO BERNADINO -SI.. Presidente, SI' Ministra da Ação
Social, SI1" e Srs. Deputados membros desta
Comissão, para não ser prolixo, a mim me
dispenso os elogios que V. Ex' bem merece,
mas susbscrevo os elogios do Deputado Nelson Seixas e assim V. Ex' já fica sabendo
do nosso reconhecimento.
SI' Ministra, no processo habitacional +V. Ex' assim bem declarou - de 1964 a 1988,
houve uma inversão no programa habitacional no País. Sessenta e seis por cento de habitações ,para nível de classe média alta, para
.classe A, e apenas um terço para as famílias
carentes. Ma,s acho que mesmo nesse um ter;ço houve uma aplicação errônea no País. Como não temos e não atingimos ainda um processo autêntico e racional de reforma agrária,
aconteceu neste País um êxodo rural significativo, profundo e agudo. Com o programa
de casas populares nas cidades,' logicamente
na periferia de cada cidade, os homens, as
famílias do campo, na legislllção que ternos
para o processo rural, com o medo dos fazendeiros de terem seus colonos e 'meeiros em
suas propriedades, não tendo condição de
permanecerem no campo, as cidades foram
sendo constituídas de favelas na sua periferia,
criando um.problema e transformando esses
homens do campo nos bóias-frias, como sabemos hoje. Então vem minha pergunta: por
que não construírmos casas; ppr que não fazemos um programa de construção de casas p.opulares para zona rural, fazendo as vilas agrícolas, que muitos países adotam? Por que
não fazemos' isto? Há4Opoucos dias, gassei,
às 5 horas da manhã, num Município dó Estado de Minas Gerais e, na entrada da cidade,
observei que muitas pessoas encontravam-se
aglomeradas. Pensei qüe se tratava de um
acontecimento esquisito ou que era um comício do PT ou do PDT. Perguntei então o
que estava acontecendo. Eram, os bóias-frias.
Caminhões, carros e camionetas levàndo o
povo da cidade para trabalhar nl! zona rural.
Gostaria de saber, então, se este programa
contempla uma assistência, com toda a estrUtura de urbanização, parafixar o homem ao'
çampo, tendo lazer, escolas, saúde, tudo
aquilQ que se exige para uma vida digna. O
controle ~a natalidade, embora seja um problema da área. da saúde, deveria estar também enquac:kado no Ministéfio de V. Ex'
Gostaria de ouvir a opinião de V. Ex' a respeito deste assunto.
.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Nobre De-
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putado Genésio Bernardino, devo dizer que
que estudou o Programa do Leite, para que
a habitação popular nas áreas rurais é uma
pudéssemos avaliá-lo, já que fará parte da
preocupação constante do nosso Ministério.
cotação orçamentária todo o custo, todo o
Ela faz parte deste programa. Antigamente
camiamento de despesas e de recursos que
o homem do campo era expulso para as áreas· existem em torno desse programa.
,Urbanas. Hoje, podemos dizer que o homem
Existem várias distorções com relação à
do campo vem para as cidades pela própria. aplicação dos tíquetes, especificamente quanmotivação ,que a cidade dá. Partindo deste . to à sua entrega. Mas, no Rio de Janeiro,
princípio é que o Ministério da Ação Social,
por exemplo, são necessários vinte funcionão tenha dúvida, fará um programa de habinários para a aplicação do Programa do Leite, .
tação popular objetivando fixar o homem ao
enquanto outros programas requerem duzencampo, dando a ele as condições mínimas
tos funcionários.
não apenas de habitabilidade como de atendiExiste, também, uma grande dúvida-não
mento à saúde e à educação.
sei se V. Ex' teria a intenção de fazer isso
No que diz respeito ao controle de nataliatravés do seu Ministério. Trata-se de subsdade, devo dizer a V. Ex' que eu, particulartituir o Programado Leite pelo programa
mente, prefiro utilizar a expressão "planejados formulados. Eu até escrevi aquele artigo
mento familiar". O planejamento familiar essobre os pazinhas milagrosos. A idéia de
tá sendo estudado pelo nosso braço ministesubstituição surgiu de uma série de ilações,
rial, que é a Legião Brasileira de Assistência.
considerações e denúncias que até se prendem à presença da Dr' Flora Spolidoro no
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
seu Ministério. Não estou questionando a
Sucena) - Concedo a palavra à nobre Depucompetência da Dr' Flora. Trata-se de uma
tada Anna Maria Rattes.
nutricionista famosa e reconhecida, mas
oriunda da Nutrimental. Digo isso, porque
A SRA. DEPUTADA ANNA MARIA
essas indústrias de formulados fornecem, hoRATTES - Sr. Presidente, Sr. Secretárioje, mais de cinqüenta mil toneladas de formuGeral e SI' Ministra, acredito que V. Ex' tem
lados para a LBA. Por isso, existe aquele
sobre seus ombros um grande encargo. Após
receio de que seja substituído o Programa
a explanação de V. Ex' cheguei à conclusão
do Leite, um alimento in natura e inquestiode que V. Ex' tem um superministério para
nável pela sua qualidade, por esses progra~
dirigir.. e essa tarefa não será fácil. Baseanmas de formulados.
.
do-me na Constituição Federal, ao estabePara não me estender mais, gostaria que
lecer que ~ assistência social é um dever do
V. Ex' respondesse a essas minhas indagaEstado e deve atender a todos que dela necesções, inclusive, muito diretamente, sobre a
sitam, descentralizando as tarefas entre os
permanência da Sr' Flora Spolidoro no seu
poderes municipais, estaduais e federais, gosMinistério. Gostaria de saber se foi uma escotaria de parafrasear o Ministro da Saúde,
lha da Ministra, pela sua competência, ou
quando diz que o mosquito da dengue não
até uma sugestão da ABIA entidade vincué mais federal, e fazer algumas perguntas a
lada a essas indústrias de formulados que forV. Ex' sobre o Programa do Leite.
neceu subsídios ao Governo, através desses
Acho que já é do conhecimento de todos
produtos industrializados.
as insinuações que foram feitas pela imprensa
São as indagações que queria fazer, neste
- eu inclusive escrevi vários artigos nos jormomento. Muito obrigado.
naisdo Rio de Janeiro - a respeito do Pro:
grama do Leite. Espero que V. Ex' não tome
A SRA. MIl'USTRA MARGARIDA
estas perguntas como impertinência, mas coMARIA MAIA PROCQPIO - Nobre Demo forma inclusive de esclarecer essa quesputada, V. ~x' traz dois assuntos. O primeiro
tão. Acredito ainda ser este o fórum próprio
refere-se propriamente ao leite. Já tínhamos
para discutirmos a questão. Gostaria.de saber
dado uma explicação, que para mim, pareceu
quando V. Ex' pretende descentralizar o Proclara.
grama do Leite, ou seja, quando pretende
V. Ex' se referiu ao programa do Rio de
passar a execução do programa para os EstaJaneiro, dizendo que o mesmo precisava apedos e os Municípios. A Prefeitura de Petrópolis, por exemplo, desde que o Governo 'nas de vinte funcionários. Com a extinção
da SEAC passando o programa para a LBA,
Collor se instalou, recebeu apenas ontem ps
esta poderá até trabalhar com menos funcio"
tíquetes de leite para 100 entidades que deles
nários. ALBA tem um corpo técnico e admi"
se beneficiam. E evidente que fiquei muito
tranqüila ao ver que a orientação do seu Mi-' nistrativo totalmente pronto para esse fim.
Inclusive, poder-se-ia dizer, temos até excenistério é no sentido de Rão fazer uma obra
dente de pessoal, que deve ser utilizadó da
assistencialista. Mas acontece que, com essa
melhor forma, para atendimento aos assisdiscrepância que há na distribuição da renda
tidos durante todo o período em que for nebrasileir~, o trabalhador precisa desse sobrecessário esse serviço.
salário. E uma.preocupação legítima para toO programa passará para,a LBA, porque
das essas entidades beneficiadas com o Proo Ministério da Ação Social define as políticas
grama do Leite, votado aqui no Congresso.
sociais, de promoção social de habitação é
Embora V. Ex' tenha dito que custa três bide saneamento, cuidando, também da defeSa
lhões de cruzeiros por mê);, há uma dotação
civil. Então o órgão executor desses progra"
direta feita pela' reforma tributária. Logo, o
maS é a LBA. Com a extinção da SEAC 'o'
rama. Gostaria, inclusive, que V. Ex' enviasprograma vai para a LBA, que continuará
.se ao Congresso as conclusões dessa comissão
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trabalhando com os programas que já vinha
desenvolvendo e também, agora, com o leite
in natura. Assim, com o estudo citado anteriormente, qual o público que será atingido?
Esse desenho foi feito corretamente para
crianças até sete anos? A quantidade de
crianças, multiplicada pelo número de tíquetes dando como resultado essa quantidade
de recursos, é a correta? Que valor temos
pago o custo-benefício? Qual o resultado nutricional final dessas crianças? A LBA terá
condições de dar todas essas respostas. O
Programa do Leite não acabou. Enquanto
estiver sendo analisada toda sua estrutura,
ele continua.
Surge neste instante, um problema, o da
troca do tíquete de leite, no Banco do Brasil,
por dinheiro, já que dependemos de dotações
orçamentárias, que estão sendo regularizadas. Até o memento, estamos cumprindo fielmente o programa. Não podemos porém gastar lima quantidade de dinheiro, quando se
pode investir no mesmo programa corretamente.
Com relação ao seg!1ndo assunto, quero
dizer que a Profa Flora Spolidora é uma profissional da mJlior qualidade, respeitada não
s6 no Brasil. E uma técnica de primeiríssima
línha·, que lida com a área social há muito
tempo e foi escolhida, única e exclusivamente, por aqueles que estão no Ministério. A
Ministra da Ação Social se responsabiliza
perfeitamente pela presença da Profa Florá
Spolidora, porque ela apenas engrandece o
Ministério que temos a honra de dirigir. (Palmas.)
A SRA. DEPUTADA ANNA MARIA
RATTES - Ministra, agradecço a V. EX'
pelas suas respostas, esclarecendo esse epis6dio referente à Profa. Flora spolidora. Se
V. Ex' me permite, gostaria de, como sugestão, pedir a criação de uma comissão para
avaliar o programa dos formulados. Como
V. Ex' tem uma comissão para avaliar o programa de leite, acho que a mesma coisa poderia ser feita com relação aos formulados. Não
que eu ache que eles devam acabar. Não,
eles têm o seu ,valor, evidentemente.
,~$RA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÚPIO - É uma com-I
provação científica.

A SRA. DEPUTADA ANNA MARIA
RATTES - Claro. Mas eles devem ser também avaliados. É a sugestão que deixo a V.
Ex', esperando sua avaliação. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Passo a palavra à nobre Deputada
Irma Passoni.
A SRA. DEPUTADA IRMA PASSON(
-Sr. Presidente, Sr'Ministra, tenho algumas
questões decorrentes da exposição de V. Ex'
Gostaria de saber como esse plano de ação
social se equilibra e está pensado dentro do
plano plurianual do Governo. Ele está programado para o prazo de cinco anos?
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Concordo plenamente com o princípio de
Sei que tem que enxugar, mas tem que
que o dinheiro do Fundo de Garantia é sagraracionalizar e tem que ser eficiente também.
do para o trabalhador e tem de haver retorno.
Então, como ficam essas mil e quinhentas
pessoas prestadoras de serviços e como fica
É preciso que se cobr.e .das centenas de Prefei·
esse pessoal do quadro permanente da LBA,·
turas e de Estados que estão em dívida com
o Fundo de Garantia. Arrumada a sistemápara que não fique essa situação de acomodar
tica do FGTS, trabalho importante que fize'os afilhados que sustentam o Governo e, ao
mesmo tempo, ter uma máquina eficiente que
mos, agora é preciso continuar a fiscalização
Jlerrnaneça independente de quem está no
para haver retorno dei Fundo de Garantia.
Governo?
.
Por isso, esses programas específicos estão
Como criarmos um quadro efetivamente
fora da questão do financiamento do FGTS.
profissionalizado, eficiente, ágil, transparen. Concordo em que o Orçamento deve ter
te, e, ao mesmo tempo, como se dará o equilíuma rubrica de financiamento de habitação.
Todos os países do mundo têm, mas o Brasil
brio ,entre este quadro e a nOva direção do
não tem. Tentei incluir isso no Orçamento.
Governo? Tem que haver esse equilíbrio. Se·
Fui vencida, mas.considero que deve constar
não' se anula todo o quadro permanente da
máquina, e isso até dificulta o exercício de
do Orçamento essa rubrica de financiamento
de habitação para baixíssima renda. Não há
quem está no pfJder por aqueles quatro ou
como se fazer ressarcimento, retomo desse
cinco anos. Acho que isso tem que ser equilibrado, e não simplesmente anulado.
dinheiro. Ela deve ser - concordo com' a
visão de que jamais seria a fundo perdido
A SRA. MINISTRA MARGARIDA MA- paga em prestação ou outra modalidade.
RIA MAIA PROCÓPIO - Deputada Irma
Mas não com correção monetária para com·Passoni, V. Ex' começou çom o processo hapensaç~o do retorno do Fundo de Gaiantia.
bitacional; a situação da habitação em relaComo seria essa prestação?
ção, primeiramente, ao Orçamento. EntregaCom relação à cesta básica, como ela irá
remos agora em junho o Orçamento para o
funcionar? Na prática;' o que. seria esta cesta
ano de 1990, que já está'praticamente pronto.
básica? .
Ainda hoje iniciaremos uma revisão para enEntendo que se está pensando num novo
caminhá-lo ao Ministério da Economia, que
papel do Estado. Essa descent~alização do
é quem detém o poder, dentro das suas atriserviço para Prefeitura e Municípios tem de
buições, de compatibilizar todos os orçamenser pensada quanto aos repasses dos recursos.
tos para encaminhamento ao Congresso NaVamos repassar os serviços, mas como vamos
cional.
repassar os recursos para que isso seja feito?
Temos certeza de que o Ministério da Eco·
Conseguimos avançar um pouco. Na refornomia olhará e cumprirá perfeitamente aquema tributária o dinheiro já é repassado, mas
la proposta que está saindo do Ministério da
não o sufiçiente, porque é feito por um pro·
Ação Social. Esta é a resposta à primeira
cesso, e.não de uma só vez. Como fazer isso
pergunta de V. Ex'
a curto pr&o? .
Quanto ao plano plurianual, q.uero dizer
Como aS c.reches serão atendidas? Sei que
que também está sendo definido, discutido.
o Govern6 Federal não irá fazer uma creche
Logicamente, o tempo, como todos obserno interior dq Amazonas, porque não tem
vam, é muito curto, mas a ação já está sendo
como controlar a maneira como a criança será, perfeitamente desenvolvida.
,
atendida. Isto deve ser feito com critério para
Pediria o apoio de um dos repreS(:ntantes
~.
.
que as creches não sejam s6 um dep6sit0 de
da área de Orçamento, para dar, tecnicamencrianças. Como o sistema educacional será' te, alguma informação que complementasse
Entendo a possibilidade de descentralização das cidades, para evitar esse inchamento
feito?
este assunto, se V. Ex' permite..
V. Ex' citou ri problema do adolescente,
urbano. Na medida em que se tem um grande
do atendimento matemo-infantil e da saúde.
programa habitacional nas áreas urbanas cenA SRA. YOLANDA BRASIL AGUIAR
Como isso irá funcionar? Nã0 conseguimos,
trais, a tendência é o inchamento dessas gran- Estamos ·termiIúindo a revisão orçamenainda, .perceber como isso irá funcionar.
des áreas. Ao mesmo tempo", o problema da
tária, que será encaminhada na segunda-feira
Basicamente, preocupam-me essas quesfavela e dos cortiços é violentíssimo nas granao Départamento de Orçamentos da Uriião,
des cidades. É desumano, é um absurdo, uma
tões.
a fim de que seja enviada ao Congresso Na.Na prática, como o exercício dessa ação'
família com vinte pessoas morar em 4 m 2 e
cional, como reza aLei'n9 7.999, que aprovou
social será viabilizado? Como será feita essa
pagar 10 mil "cruzeiros de aluguel. Não tir~'
o Orçamento de 1990.
.
descentralização?
mos as pessoas dos grandes centros urbanos
Com relação ao Orçamento plurianual de
A última pergunta é a pedido dos funcio- . Investiinento, informo que iremos iniciar os
por esse único motivo, a moradia. O emprego, o atendimento à saúde e à educação são
nários da I"BA. Desculpe-me por me estenestudos, claro que mantendo as prioridades
der, mas vou tentar ler, para ser mais rápida:
essenciais. São esses fatores que a população
previstas para o Orçamento de 1991, dentro
"A
LBA
anunciou
que
iria
efetivar
num
procura. Parece.-me que esse .equilíbrio de
desse pllfno plurianual. Temos até 30 de agosfuncionamento dos grandes centros urbanos. quadro permanente os funcionários, mil e
to para encaminhá-lo ao Congresso Nacional.
quinhentos prestadores de.serviços que entradeveria ser diferenciado. Como equilibrar esram na LBA nos últimos quatro anos, com
se financiamento, Ministra?
A SRA. DEPUTADA IRMA PASSONI
Eip. relação à habitação faço duas perguno nome de instrutores, consultores e assisten- A outra pergunta: No Orçamento 'constes. Isso constitui uma ameaça aos funciotas: Qual seria o preço da prestação? Será
taria uma rubrica específica para financianáriosde quadro permanente, como milhares
uma percentagem do vencimento da pessoa·,
mento de habitação?
de servidores que estão lutando pelos seus
ou seja, ela irá pagar 10%, 20%, Ou Será
empregos, al~m' de contrariar tudo que o Preuma prestação aleatória? O qilenão pode
A SRA. MINISTRA MARGARIDA MAocorrer é a prestação ficar maior do que o , sidente Collor.vem declarando em ·rel.ação
RIA MAIA PROCÓPIO - É claro, não tesalário do indivíduo.
ao enxugamento da máquina, das despesas".
nha dúvida.

Sou da Comissão Mista de Orçamento, Sr
Ministra, e estamos ansiosos para que o Governo mande, o quanto <lntes, o plano plurianual. Só assim teríamos, realmente, um pouco mais de diretriz e possibilidade de acol)1panhamento da sua execução durante os cinco
anos. Esperamos que o Governo dê garantia
à execução desse plano para não ficarmos
- como bem disse V. Ex' - naquela situ.ação
de começar um programa e deixá-lo sem continuidade. Parece-me que se torna necessária
a inclusão desse programa no plano plurianual. .
.
Em relação à revisão orçamentária, que
estamos para receber, gostaria de saber se
V. Ex' foi consultada sobre a inclusão de todas essas proposições. Queremos que se garanta o Orçamento para a execução desse
tipo de programa.
No Orçamento dos anos passado e retrasado tínhamos, lamentavelmente, a seguinte
prática: os Ministérios faziam suas propostas,
dizendo das suas necessidades, e as enviavam'
a uma comissão da Secretaria de Orçamento,
que praticamente desrespeitava o que vinha
dos Ministérios, e fazia sua própria proposta
orçamentária. Havia uma diserepância terrível entre {) próprio Ministério, a SOF, e a
proposta que chegava aqui para ser analisada.'
Gostaria de saber como isso será feito no
Orçamento de 1990.
.
Este País é muito diferenciado. Se fizermos
2
uma casa de 30m na Capital de São Paulo,
o preço é um. Se ela for construída no interior
de São Paulo, o preço será outro. Se fizermos
esta mesma casa no interior da Bahia ou no
Amazonas, o preço será diferente. Como padronizar, equilibrar, o'preço de uma mesma
casa para áreas diferenciadas, onde a questão
fundamental, o preço do terreno, é totalmente diferente? Pode ser que o'valor estipulado
dê perfeitamente para fazer uma casa maior
do que 30m2 , num. determinado local, mas .
seja totalmente impossível construí-la em OU- .
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A SRA. DEPUTADA IRMA PASSONI , da Lei do Fundo de G~anfiã, de acordo com'
controle que deve ser feito e não quanto à
- Quanto à cesta básica para a habitação,
a Resolução n" 09/90, de janeiro, 'que define
quantidade, tampouco quanto à qualidade,
seria a percentagem do pagamento, a descen- , cl,aramente que a proposta de Governo é seporque depende da região e, da própria çondi·
tralização desses recursos e a diferenciação
guir isso, simplesmente tendo de manter o
ção de vida da população que está sendo atenequilIbrio financeiro do Fundo.
regional ou local?
áida.
.
Vamos tratar daquilo que seria a mais baixa
Este é um fator muito import'ante' e estáA SRA. MINISTRA MARGARIDA MArenda, quer dizer, abaixo de dois salários mímos trabalhando neste plano que foi anun·
RIA MAIA PROCÓPIO - Isso dentro do
ciado ontem pela Ministra e peJo Presidente
~os. Os planos do FGTS, com esta última
Orçamento?
regulamentação, praticamente', partem de ' Fernando Collor..
A SRA. DEPUTADA IRMA PASSONI
dois a quatro salários mínimos. Então, vamos.
A SRA. DEPUTADA IRMA PASSONI
- Não, da habitação. Já estou passando para
trabalhar dos dois para baixo, com recursos
- Faltou falar apenas sobre a cesta básica
a outra pergunta.
'
orçamentários logicamente. Subsidiando jude construção, como seria esta cesta, e iamros, subsidiando parte da correção monetária
bém responder as perguntas com relação.às
A SRA. MJNISTRA MARGARIDA MA-,
chegando a valores de prestação bastante baicreches e ao atendimento ao adolescente e
RIA MAIA PROCÓPIO-o Em relação a xos, com um comprometimento de· renda da
à maternidade.
esse assunto, Deputada, eu também pediria
ordem de 0,8% de um salário mínimo.. Isso'
ao Dr. Ramon que complementasse as inforO SR. RANON ARNUS FILHO - Com
é factível para determinandas regiões. Para
mações.
'
relação à cesta básica, o que precisamos enoutras talvez necessitemos de um sistema de
Permito-me, inclusive, dizer que é uma
tender é o seguinte: simplesmente como um
juros 'negativos,. como subsídios até maiores
prática nossa a utilização dos nossos técnicos,
elemento de financiamento de materiais ffidi·
sobre a pr6pria parte do principal isto 'é,
dos nossos secretários, para o envolvimento
vidualizado, já ficou provado, em situações
dos valores financeiros.
global de todos nas ações do Ministério. Não
anteriores, que a populaçãq recebe este beneIsto· tudo est~ previsto neste plan.o maior
é que a Ministra não teria condições de dar
fício e acaba, não conseguindo aplicar, até
e aoreditamos, que poden;lOs levar avante;
essa resposta a V. Ex', mas me pauto por
mesmo por falta de assistência técnica, por
uma vez .que o plano será bem flexível, seja
essa técnica de procedimento.
não saber como fazer a implementação.
neste aspecto de comprometimento de renclá"
Na verdade, a cesta de materiais será feita
O SR. RANON ARNUS FILHO - Com 'como também no aspecto que diz respei.
'através dos agentes promotores. Estes agen:
ao produto que vai ser'oferecido, que é, incluo
relação ao Orçamento de 1991 e ao Orçamento plurianual, toda a parte de definição
tes poderão ser os Municípios, as assocüições,
sive, tema da sua segunda pergunta.
os sindicatos, os Inocoop, as Cohab, a iniciados valores e definição da regionalização, coA SRA. DEPUTADA IRMA PASSONI
tiva privada e todos aqueles que colocarem
mo foi dito, faz parte de uma política nacio.- Eu me dou por vencida, mas se me pel'lDiic
àdisposição dos municípios a capacidade de
nal. Logicamente, como se trata de recursos. dizer, esta não foi uma resposta sobre a regioimplementação de um porgrama de habitação
orçamentários, diversos critérios estão sendo
nalização e a düiculdade do preço de uma
popular.
elencados no sentido de suprir~m, de imediahabitação.
. Para isso, existe uma característica espe-'
to, no primeiro Orçamento já de 1991 e nos
O SR. RANON ARNUS FILHO -Percífica que consideramos a principal dentro
subseqüentes de 1992 e 1993, as regiões mais
feito.'Veja bem, fizemos' as primeiras plani·
deste plano: é a definição da população a
empobrecidas, ao mesmo tempo, a parte que
ser atendida. Na medida em que se faça o
diz respeito a esta demanda que está total~ lhas d,e custeio e logicamente percebemos diferenças quanto aos materiais, terrenos, refinanciamento, 'ou seja, no início da operamente reprimida há muitos anos.
'
giões metropolitanas, regiões rurais. Mesmo
ç~o,' a: população que irá ser atendida tem
Entendemos que, dentro de um plano de
dentro de um mesmo Estado as diferenças
de estar definida ou pré-selecionada. Não qi3,6 milhões de unidades - praticamente 4
são muitas e substantivas. Então, há necessi: . go comercializada :.- já que a própria popumilhões - dependendo da faixa de renda,
dade de preços flexíVeis, inclusive,o nosso
laç.ão irá fiscalizar a implementação do.emconseguiremos, numa produçí;io da ordem de,
preendim~nto, uma vez aportados os recuraproximadamente, um' milhão de'unidades! . plano imediato se cí!,Facteriza fundamentalmente' pela flexiblIidade e pelá simplicidade
sos. Isso deverá ser agilizado no tempo, de
ano, tirar um déficit habitacional, hoje, da
de acess6 ao plano..
tal forma que' () qronogramade implemenordem de 10 milhões, para chegar a uma reNão podemos" como l,Jnião, fomentar detação seja o mais reduzido possível.
dução de 20% desse déficit no período de
terminados recursos tendo projetos padrões
Então, a cesta básica, na verdade, é um
cinco anos.
.
para o Brasil intdro. Isto seria complemenfinanciamento de material de construçã9. FaEntão, logic;amente, qualquer que seja o
tamente' negativo: Temos que aproveitar os
cilita substancialmente para as Prefeituras,
orçamento plurianual, 'será com base nesse
materiais que ofereceu facilidade de produCohab ou qualquer que seja o agente, que
plâno de ação de Governo, o Plano Brasil
ção, de acordo com a região. Existem Munijá te.nha' estoque de terreno, infra-estrutura
Novo de Habitação, que desde a época da
cípios que têm contrapartida muito impore não disponha de recursos pa,ra implemen;
campanha do Presidente Fernando Collor
tai, uma vez que os recursos para materiais
tantes para a construção de habitações. Uns
vem sendo defendido: Trabalharemos dentro
têm fábricas de blocos, outros têm facilidade
substantivos. Justamente nesse caso teríà~
dessa linha, com o apoio, inclusive do Conmos de financiar o material, pro~ovendo a
gresso Nacional, como a Ministra acabou de 'para obtenção de produtÇ>s de argila, outros
de produtos de madeira, e isto tem que ser
autoconstrução ou até mesmo a construção,
afirmar.
aproveitado, fomentando-se novas tecnol,?-,
através dli'própria Cohab, ou ainda d~),neca
A SRA. DEPUTADA IRMA PASSONI
gias. Essa técnica foi sendo reprimida porque
nismos mais rápidos que venham a ser ofere- São os custos da produção da habitação
cidos.'
'
não havia uma política clara e regulai' de indüerenciados ou não? Qual a porcentagem
vestimentos do campo dll habitação. Enfim;
Quanto à descentralização dos recursos' e
que o mutuário vai pagar nessa casa finané este o trabalho. que temos que implementar
aos repasses que fazem parte desse processo,
ciada pelo FGTS?
e não nos fixamos em valores rígidos de cus'tenho a dizer que os recursos doFGTS, neste
momento são repassados via Çaixa EconÔO SR. RANON ARNUS FILHO - Veja teio, uma vez que temos que examinar pór
.
mica Federal:para todos-esse ágentes já eIen·
beni, na colocação do preço da prestação, região qual é este custeio.
O que temos de ter, sim, é levantamento
cados de maneira mais simples possível. Estaque seria o quanto ele iria pagar, dependendo
mostl'evendo, como. gestores e normatizadoda fonte de .recursos, existem um plaÍlo de específico de preços unitários. Assim, quando (lS projetos chegarem .aos agentes finanres do Plano de HaMtaÇ,ão com recursos do
comprometimento de renda e, ao mesmo
ceiros ou até mesmo aosa gentes operadores"
FGTS, os critérios tIe acesso aos meios para'
tempo, "um plano de faixa de renda.
que o projeto possa obter o financiamentO.
Como já foi explor-ado anteriormente, com teremos condições de verificar se o custo·
o mais rapidamente possível - isso é ·leittr
relação ao FGTS, tivemos regulamentação apresentado não é abusivo, Este é o úllÍi\ltl

são
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através de todos esses agentes operadores,
via' Caixa Econômica Federal.
No caso dos recursos orçamentários, uma
das maneiras seria a transferêilêiá dos Estadbs aos {Municípios, outra, seria a transfe!rência aos fundos. Enfim, são opções que
estamos estudando.
Como necessitamos de algum retorno para
que tenha,mos efeito multiplicador do investimento feito em detérminado momento, a
transferência ao fundo permite uma flexibilização do sistema e, ao mesmo tempo, o efeito
multiplicador, que faz com que o investimento de 1990 possa ter reflexos ainda nos anos
de 1991 e 1992, e assim sucessivamente, melhorando a performance da implantação habi,tacional quejJretendemos alcan~ar até 1995,
A SRA. DEPUTADA IRMA PASSONI
~ Falta responder às perguntas relacionadas
às creches, à LBA, ao atendimento dos adolescentes', da maternidade e dos funcionários
da LBA? São os quatro pontos sobre os quais
desejo informações.
A SRA. YOLANDA BRASIL AGUIAR
- Em relação à LBA, especificamente no
que se relaciona ao servidor há um quadro
já definido. V. Ex' citou um outro grupo,
,parece-me, de pessoas que tinham contrato
'de prestação de serviço e estaríam, neste momento, reivjndicando o direito de. entrar para
'o quadro. E isto o que V. Ex' está·dizendo?
A SRA. DEPUTADA IRMA PASSONI
- Não. Pàrece-me que o Sr. Abílio Dantas,
,numa reunião no Rio de Janei'to, anunciou
que iria efetivar esses instrutores, consultores
e assistentes que não são do quadro. São profissionais contratados como prestadores de
serviço.
A SRA. YOLANDA BRASIL AGUIAR
- O grupo de prestadores de serviço viria
somar-se ao quadro já existente.
A SRA. DEPUTADA IRMA pASSONI
- Mas eles não eram do quadro. A.afirmação
foi de que esses funcionáríos seriam efetivados, entrariam para o quadro em detrimeiJ.to
do pessoal jl1, existente.
SRA. YOLANDA BRASIL AGUIARPor que em detrímento?
A SRA. DEPUTADA IRMA PASSONI
- Porque não se pode efetivar servidor sem
concurso público. A porta de elJ.trada para
(J serviço público é o concurso. J;lssas pessoa~
são prestadoras de serviço, Nãq poderia ser
efetivadas, como quer o Sr. AbílioDantas.
A SRA. YOLANDANDA BRASIL
AGUIAR - Eessainformação nos foi prestada por V. Ex' apenas agora. A Fundação
Legião Brasileira de Assistência é um órgão,
como todos sabem, vmculado ao Ministério,
com autop.~mia administrativa, técnica e financeira. A partir dessa informação que V.
EX' nos presta, .buscaremosos dados e, no
menor espaço de' tempo possível', voltaremos
ao assunto ç pniçuraremos V. Ex', espeficament~.

(S~ção

Neste momento, não temos so dados precisos em relação a este assunto. Sabemos que
realmente existe um grupo de instrutores que
são utilizados devido à sua habilidade. Ao
que parece, o caso é este. Vamos exemplificar:· a LBA mantém determinados programas constantes. Um deles é na área de costura, prática que a comunidade exige há muitos
'anos. Os profissionais de costura têm contrato com a fundação por tempo determinado
- digamos, por seis meses; é o que se chama
de obra certa - depois retornam. A comunidade exige do profissional que coordena o
treinamento, e isto é valido. Tenho a impressão de que o assunto deve girar em .tomo
disto.
A SRA. DEPUTADA IRMA PASSONI
- É só um problema de efetivar ou não.
A SRA. YOLANDA BRASIL AGUIAR
- Na realidade, buscaremos essas informações, nobre Deputada. Como dissemos inicialmente, a Fundação tem sua autonomia
adminstrativa, financeira e técnica, conforme
V. Ex' bem o sabe. Nada nos impede, porém,
como órgão vinculado ao Ministérío, de busacar essas informações e tentar apresentá-las
a V. Ex' da melhor forma. V. Ex' receberá
a informação precisa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Devido ao adiantado da hora,
esta Presidência solicita objetividade nas exposições e perguntas para, dentro do possível, restrígirmo-nos ao espaço de tempo predeterminado e conveniciado no início da reunião.
·Emb.asado nestas últimas palavras e no
ape\.Q;.~ nobre;Deputado Erico Pegoraro,
corice'doa :palavra ao Deputado Lysâneas
Maciel".
,
O SR. DEPUTADO LYSÂNEAS MACIEL - Sr. Presidnete, Deputado Joaquim
Lucena. Sr' Ministra, Sr. Secretário Executivo, vou coníéçar fazendo uma' observação.
Recentemente', o Presidente'Collor foi obrigado a reformtil~niáfias medidas, uma vez
que, por possíveis falhas da sua assessoria
técnica, estavam todas eivadas de grandes inconstitucionalidades.
Vejam o que escutei várias vezes da exposição de S. Ex':
·"0 Ministério, n.os seus dois meses de
existência, vem desenvolvendo a articulação 'das políticas que deverão orientar
sua açãQ'\.O Ministério estabeleceu o
seguiAw·pr(Jgrama..."; "o Ministértio
forrit,\ilO;Utais etais objetivos"; "o Ministério fixou"íiiis e tais metas."

Estes são trechos da exposição que V. Ex!
acabo)! de apresentar,
. 'SI" Ministra, elaboramos uma Constituição
a duras penas, com muita dificuldade. A criação do Ministério da Ação Social do Programa de Ação Social.foi uma das preocupações
dos Constituintes.
O art. 204 fixa dois parâmetros fundamentais que, a meu ver, não estão contemplados
na exposição de V. Ex' Trata 2rímeiro,_ da
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participação popular. e dos órgãos representativos da comunidade na formulação de políticas e controle da ação social: segundo, da
descentralização, cabendo ao Município e ao
Estado a execução e a coordenação dessas
ações sociais - isso já foi objeto de perguntas
por parte de outros Deputados.
Entende0 que tais metas não estão sendo
levadas a efeito porque V. Ex' confessa em
sua exposição que é o Ministério, com seus
técnicos, que as formula e reúne.
Á participação popular, para nós Constituintes, é matéria fundamental, pois o povo
é o atingido. V. Ex' diz que não quer uma
atitude paternalista, que pretende modificar
esse critério, que deseja até cobrar dos pelIuenos, de todos aqueles que se vão consiituir rios futuros mutuários das habitações,
cobrartdo uma importância discutível, já que
a Constituição determina que o salário mínimo do trabalhador deve ser suficiente para
que garanta, dentre outras coisas, a sua habitação.
Ora, formulada qualquer coisa assim, saída
de gabinete, pode até resultar em que "aqueles trabalhadores de salário mínimo terão.que
pagar 5%, 10% ... " o que atenderá ou não
às negessidades básicas do trabalhador.
Foi com esse objetivo que inserimos dispositivos da participação popular, por meio das
entidades representativas, na formulação da
polítiça e controle das ações. Pela exposição
de V.í,Ex', parece-me que foi retirado de uma
reunião de gabinete, como sempre tem acontecido neste País, gabinetes com técnicos
competentes, com V. Ex' acabou de dizer
com relação a um deles, mas que muitas vezes
não têm aquela vivência dos problemas dos
que vão ser atingidos.
Também gostana de esclarecer a V. Ex'
que J,lão deixar de. ter uma posição elitista,
o que é muito comum neste País através \los
anos 1 não é possivel, já que os que detêm
certa parte do conhecimento científico ou técnico são os mais capazes para formular, esquecendo-se dos que são atingidos. É o caso,
por exemplo, dessas pessoas que foram ao
gabinete de V. Ex' pedir a manutenção do
Programa do Leite, às quais V. Ex' deu o
devido valor, tendo em vista a situação. (Pausa.) Estou dizendo que V. Ex' lhes deu o
devido valor, não há por que me olhar com
cara de espanto..
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA 'MAIA PROCÓPIO - Não olhei
para V. Ex' com cara de espanto. A questão
é que sou uma profissional da área.
O SR. DEPUTADO LYSANEAS MACIEL - Vejam que o que foi aparentemente
con~essão da Ministra é uma obrigação.constitucional.
. Observo que nesse palno - ' citei apenas
três exemplos da sua exposição - em certo
trecho, V. Ex' diz que o Ministério coorde- '
nou, formulou, adjudicou. Não estou vendo,
em nenhum aspecto, a participação popiular,
uma exigência constitucional. Ás paginas 2,
~, 4 e 5 - todas elas - contêm a referência·
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" o Ministério formula ... ", mas não está
sendo atCirnlido o dispositivo constitucional
da participação popular.
Hoje V. Ex' atendeu a pediao de algumas
pessoas atingidas pelo 'Programa do Leite.
O mesmo deveria acontecer quanto à formulação da política do Ministério, por ser exi~ência constitucional.
Nem a participação popular nem a descentralização, a meu ver, estão existindo, ambas
imperativos constitucionais. No meu Estado,
os dirigentes da LBA, PllG ser mais especí.
fico, estão anunciando-que vão incrementar
a execução direta dos programas. Pergunto
a V. Ex': a recente alteração do estatuto da
LBA, ,com ênfase para a execução direta,
confirma essa intenção de descentralização?
Houve uma reforma estatutária na LBA
- acredito já na época de V. ElÇ' - e a
ênfase foi a execução direta. Note que quero
dar uma colaboração a,V'-Ex' Só no meu
Estado, a LBA mantém 150 mil Crianças em
creches. Elas são atendidas através de asso·
ciações comunitárias, eqtidades religiosas e
prefeituras, que as alinienta, educam e cui·
dam, recebendo apenas 750 cruzeiros/mês quando recebem, porque até agora a LBA
não efetuou os pagamentos ~e março e abril.
Por ,que elas recebem um valor per capita
muito abaixo dos custos reais e sempre' em
atraso?
Por que, Sra. Ministra, a política anunciada
não aferece apoio nem melhora os serviços
de entidades comunitárias,( cOIJ;lO a APAE,
os asiloseas creches mantidas por particulares?
A fresidente daI:BA declarou aos jornais
que quer criar um escritório em cada um dos
71 Municípios do Estado do Rio de Janeiro,
o que significa uma inchação de funcionários.
V;.~"sabe que-o custo das crianças atendidas
diretamente pelá LBA é 22 vezes maior do
que o custo de atendimento das entidades
particulares. Se a LBA vai criar 71 escritórios, que muitas vezes se transformam em
cartórios eleitorais - lá no Rio 'ae Janeiro
tivemos queimpetrar'uma ação contra alguns
parlamentares que faziam da di~tribuiçãodos
tíquetes do leite uma questão, de receber ou
não,o voto - esses escritórios vão ser inchados' e não vão atender ao imperativo constitucional, que é a descentralização, ou seja, as·
sessorar as equipes municipais, treinar recursos humanos e garantir a supervisão dos servi·
ços de qualidade. Essa 'seria a função básica
prevista no dispositivo constitíJcional.
Se o cuSto de uma criança, atendida na
LBA, conforme estou informando a V. EX'
~e é claro que V. EX'sabe disso-é superior
~2 vezes ao custo de uma criança atendida
~as entidades conveniadas, por que manter
essa política? Esses critérios beneficiam cerca
de 1.500 funcionários, que geralmente entraram pela janela, descumprindo o dispositivo
constitucional que exige concurso público.
Tal prática não dotemp~ de V. Ex', é antiga
e precisa ser citada. Aliás, não podemos, agora, fazer apreciações a respeito do Governo
Sarney, outra longa história. Se V. Ex' efeti-

e

var esses funcionários, prejudicará os concursados há muito ~e~po lotados na LBA.
Fundei e dirigi uma creche, há muito tempo, no Rio de' Janeiro, localizada na igreja
à qual pertenço,. Tal creche serviu de base
para o Proj~to Casulo da LBA, até a Unicef
mandou estagiárias para lá.
Agora voI] _abordar o chamado lobby dos
alimentos ehi pó. Descobrimos, lá pelos idos
de 1958, que'a soja tinha muito mais proteína
do que a própria carne - e naquela época
não se falava em soja no Brasil- e seu preço
por quilo era inferior ao do feijão. A Dra,
Liezelotti Omellas, uma ,das nossas maiores
nutricip~tas, conhecida internacionalmente
.:..- Wash~ton, Tóquio etc. -Jelaborou um
programa de alimentos que !Lproveitava restos de 'feira. Fpram selecionados alimentos
extremamente nutritivos, que estão ao alcance de' todos. A LBA e o seu Ministério, se
não quiserem ser paternalistas, têm que ensinar,maneiras de as pessoas saírem dos estados
de dificuldade e de cll'I'ên~a. Visamos, prmlOjipalmente, à chamada idade esquecida, ou ~
já, quando a criança deixa o leite materno
e não atingiu a merenda escolar. Como 10%
das condições intelectivas da criança se forma
nessa época, se não receber alimentação adequada 'terá seqüelas pelo resto da vida.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - O Programa
do Leite in nàtiJra, hoje, atende à criança
de zero a~te anos. Em geral, desde os seis
anos de ida8e a 'criança recebe merenda esco·,
lar. V. Ex' está ditendo que isso é errado?
O SR. DEPUTADO LYSÂNEAS,'MACIEL - Não estou dizendo isso. Estou {alando que no período em que a criança deixou
o'leite matemo não. recebe merenda eSCQhu:.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Por volta
dos quatro anos?
O SR. DEPUTADO LYSÂNEAS ~A:
CIEL ---.: Procuramos atender a esse tipo de
clientela. Certa época foi-nos oferecido Ovomaltine - famoso farináceo - para fazer
milke shakes, mas não aceitamos. Não que
o Ovomaltine ou os produtos da Nutrimental
sejam ruins. Não é isso o que se discute. O
caso é que, ao lado dessa função não-paternalista existe também a função didática. Se
os pais dessas crianças lhes dessem aos dois
anos, apenas um pedaço de pão; teriam alimentação mais completa do que qualquer casa rica. A propósito, o Ministro Gonçalves
de Oliveira, do Supremo Tribunal Federal,
pediu-nos licença para matricular seus netos
na nossa creche, destinada a favelados, a pessoas carentes, porque queria educá-los. Nosso raciocínio, na questão dos alimentos em
pó, era em cima do fato de que, quando as
crianças saíssem da creche, os pais não teriam
condições de comprar Ovomaltine. Rec\lsamos o Ovomaltine porque prejudicava essC?
processo didático, de caráter não-patemalis,'ta.qve;sei, V. Ex' defende. Naquela época,
essas inlústrias perceberam o alto valbr nutritivo da soja. Baseadas na nossa experiênd~.
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na porta' da garagem de uma igreja come·
çaram a industrializá-Ia. Daí a pouco tempo,
a soja, que nos era fornecida de graça, porque
ninguém lhe dava atenção, passou a custar
duas ou três vezes mais do que o quilo do
feijão.
A meu ver, o Programa do Leite atende
às peculiaridades do nosso País muito mais
do que a indústria alimentícia em pó, a qual
é muito bem assessorada por esse lobby. De
cada quatro cruzeiros, do orçamento anual
da LBA, um vai para a fatura das indústrias.
Se V. Ex' não tratar da questão do leite de
maneira- bem objetiva, poderá passar a ter
um aspecto secundário, que, a meu ver, será
altamente prejudicial, pelos motivos que acabei de expor. Tomara que V. Ex' não permtia
que isso aconteça. Nossa preocupação, com
relação à D. Flora Lyz Spolidoro e ao Sr.
Marcos Candau, ligados a essas indústrias,
é que eles podem defender, até consciente
e honestamente, ser o farináceo melhor, ser
o milk shake melhor. Mas, se de cada quatro
cruzeiros gastos, um vai para as indústrias,
quanto significará em relação aos três bilhões
de cruzeiros citados por V. Ex'? Esse é o
sentido da nossa preocupação~ Quanto à descentralização, temos de acreditar que nem
todo prefeito pega os tíquetes para fazer propaganda política. Se isso acontecer, será corrigido. Precisamos acreditar neste livrinho
que escrevemos, que exige a descentralização
ea participação popular. Não ouvi, em neM
nhum momento da sua brilhante exposição,
alusão à participação popular.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Nobre Deputado Lysâneas Maciel, agradeço a V. EX'
a intervenção realmente muito gratificante.
No entanto, em nosso programa estimulamos
a participação da população, por meio de organizações representativas, no processo dc
formulação e avalição de nossas atividades.
O SR. DEPUTADO LYSÂNEAS MACIEL - Na parte final V. Ex' fez referência
a esse procedimento, mas na parte inicial da
exposição não percebi, em momento, algum,
V. Ex' dizer que tivesse ouvido entidades representativas da população.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Nobre Deputado Lysâneas Maciel, é apenas uma ques·
tão de ordenação. Preferimos inserir esse as·
sunto no final da nossa fala. V. Ex' gostaria
que eu fizesse essa referência no início?
O SR. DEPUTADO LYSÂNEAS MACIEL - Para ser m&is objetivo, gostaria de
saber se o povo participou desse'programa.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Defendemos demais a participação da população.
Gostaria que ficasse muito claro que em um
programa de governo já vem o Ministério
da Ação Social tem a linha de conduta de
ouvir a população. Todos os dias, em nosso
Ministério, .deixamos uma porta aberta para
receber, vindos desde a Amazônia até o Rio
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Grande do Sul, entidades representativas,
sindicatos, categorias profissionais as mais di-'
versas, Prefeitos, independente de suas posições partidárias. Todos são ouvidos. Tudo
aquilo que for em benefício da população,
V. Ex' não tenha d1,Ívida, será absorvido com
muita propriedade:.
O SR. DEPUTADO LYSÂNEAS MACIEL - E na formulação dos'programas,
também?
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MAlA MAIA 'PROCÓPIO - Perfeitamente. Por que não?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Estão inscritos mais cinco Srs.
Deputados. Peço a todos que, por favor,
mantenham-se dentro do limite regimental,
de três minutos. Façam uso da palavra objetivamente, não só nos questionamentos, comQ
também nas exposições e indagações.
Passo a palavra ao nobre Deputado Jesé
Queiroz.
O SR. DEPUTADO JOSÉ.QUEIROZS1. Presidente, Deputado JoaqulID Sucena,
SI"' Ministra Margarida Maia Proc6pio"primeiramente, gostaria de apresentar a V. Ex'
os meus parabéns não só pela sua bela palestra, como pela condução das respostas aos
Srs. Parlamentares. Para 1llÍ'Jf1, não foi surpresa alguma. Quando da sua indicação para
o <;<,argo de Ministra da Ação Social, obtivemos informações a respeito de V. Ex' d~ pessoas dos mais variados partidos e que já trabalharam com V. Ex'. Foi-nos confirmada sua
inteligência, capacidade de trabalho, carisma
e, ainda, sua extrema simpatia pessoal. Notei
na sua exposição que estamos praticamente
recomeçando tudo.
O F~ndo de Garantia do Tempo de Serviço, instituído em 1965, ao lado do BNH, tinha
como função primordial gerir o dinheiro do
trabalhalhador em seu próprio benefício. Todavia, em face da falta de execução de Seus
objetivos, teve sua extinção decretada. Naturahnente, o caminho será retomado criando-se um mecanismo que possa recolocar o
dinheiro do trababalhador no lugar certo, pelo que pude deduzir dá exposição feitallgora.
O Ministério da Ação Social vai fazer'tudo
pelo social, como o Minter.
Esperamos que, colaboraJ:.ldo com esta Comissão, V. Ex' esteja aqui presente, tantas
vezes quantas forem necessárias, para formação da própria política econômica. Diversos
parlamentares que aqui estão, inclusive eu
mesmo, são membros da Comissão Mista de
Orçamento. Assim, poderíamos ter melhor
acesso'ao QDD, para conhecer a distribuição
por Estado, especialmente pelos Municípios.
Na concentração exagerada que havia no pas,sado, cidades, como, por exemplo, as do Maranhão, muitas vezes eram 'mais beneficiada
do que as do Piauí, Sergipe ou Alagoas. Esse
QDD daria uma imagem do quadro geral que
.o Ministério pretende impor. A nobre Deputada Irma'Passoni disse que, a nível de Plano
Plurianual, isso daria consistência à execução

do seu trabalho. Esperamos que V. Ex' execute tudo aquilo que tem em mente.
Gostaria de fazer apenas duas perguntas.
Independente do relatório, os recursos alocados na Comissão Mista de Qrçamento, de
acordo com o Decreto n' 99.231, de 3 de
maio de 1990, publicado recentemente no
Diário Oficial da União~ já pedem ser requeridos pelas partes int;eressada,:;? Esta pergunta poderia ser respondida imédiatamente, para que não ficássemos alongando a reunião.
E, IWlis: os recursos contidos no Orçamento da União, aprovado pelo Congresso Nacional e já publicado no Diário Oficial podem
ser requeridos, desde que apresentados seus
planos de aplicações?
A SRA."'MiNI&TRA MARGARIDA
MARIA ~A PR'OCÓPIO - Nobre Deputado José Queiroz, já recebemos todas as
informações com relação ao que está definido
no Orçamento de 1990. Pedimos, a~as, nova informação à nOssa Coordenação de Orçamento e Finanças sobre a posição dos valores
de alguns projetos-atividades usados, no percentual de 1,7%, se'amemória não me falha,
do primeiro momento de março, a fim de
que tivéssemos condições de avaliar o restante dos recursos. A Coordenação nos estará
passando, esta semana, a relação dos Municípios e a das dotações orçamentárias utilizadas naquele percentual. Assim, teremos o
.apanhado geral e poderemos tomar as·devidas providências.
O SR. DEPUTÀDO JOSÉ QUEIROZSe ainda não foram 'repassados os recursos
nessa prop9rção, provavalmeI1te as partes interessadas poderão apresentar seus planos,
requerendo-os, dentro dos valores estipulados no Diário Oficial da União?
A SRA. MINISTRA MARGARIDA MARIA MAIA PROCÓPIO- Nossa Coordenadora tem ÍlIlla informação a dar.
A .SRA. YOLANDA BRASILiAGUIAR-

Gostaria de esclarecer que o Decreto n'
99.231 retrata a posição do Orçamento anterior, proposto pelo Ministério do Interior,
e transferido para o Ministério da Ação So:
cial. A Lei n' 8.028, no seu art. 27, trata
desse remanejtuDento de dotações, da mesma
forma como se encontrava no Ministériq do
Interior. Estamos tratando da reY1são ôrça-'
mentária, que será encaminhada aq Departamento de Orçamento da União. l'fessa revisão, estamos fazendo a adaptação ils,necessi,dades reais, para desenvolver o plano de tra'balho da SI"' MiIii~tra. Com essa retisão, não
manteremos li 'forma como se encontrava,
uma vez qúe se achava totalmente pulverizado o Orçamento do Ministério do Interior.
Os projetos "que se encontravam em execuÇão, pará os quais haviam 'sido liberados recursos no montnte de um sétimo da dotação
orçameD,tária, .estão sendo analisados. Dentro de sua,escala de importância e viabilidade
técnica, deverão ser complementados, porque há interesse em se concluir obras em andamento. As op'~ ,ainda não iniciadas terão
trânsferidas suas dotações para um'progama
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global, a nível de saneamento, de habitação,
bem como de defesa civil e todas as outras
áreas, para que se comece o trabalho a que
o Ministério da Ação Social se propõe.
Nesse sentido, gostaríamos de contar coth
a colaboração~e todos os membros da Comissão Mista de Orçamento, pedindo que
apreciem com o mlrior 'carinho, a 'proposta
que será encaminhada ao Congresso Nacional.
O SR. DEPUTADO JOSÉ QUEIROZMuíto ·oorigado. pela' informação. No relatório apresentado ficou bem claro ,ter sido
preterida a, população de baixa renda. ·No
relatário apresentado de habitação, 66% das
pessoas com renda de mais de cinco salários
tiveram mais benefício do que as de renda
menor. Isso significa que não houve critério
na seleção das pessoas beneficiada~. Nos
grandes centros, um grande número de-casas
foi construído, o que provocou o fato de pessoas do interior se inscreverem nos conjuntos, por intermédio de terceiros, eliminando
um pequeno percentual de casas em cada Município. Enquanto na Capital se procura'e.vita]: o fluxo de pessoas vindas do interior, para
que não sejam criadas favelas, casas não s,ão
construídas em seus Municípios, e deveriam
sê-lo, duzentas em vez de vinte, cem em lugar
de dez. Não se pode dar a participação apenas
ao Governo. As associações de moradores
de cada Município poderiam colaborar com
a própria LBA e com a Ministra da Ação
Social. definindo onde deveriam ser construídas as casas, se o dinheiro for ,repassado.
Com relação à centralização, concordo
com o ponto de vista do Deputado Lysânc;as
Maciel. Em quase-todos os casos, a centralização foi ruim. Mesmo em eKemplos cttados
pelo próprio Minis.!I0-da Saúde, até se quis
abolir o Sistema Unioo de Saúde por flata
de gerenciamento. Pergunto: que critérios
poderiam ser adotados para a seleção das pessoas em clj.da área, de modo que o Ministério
da Ação Social, designando um elemento em
cada Município ou em cada Estado, possa
verificar como essas hflbitações são distribuí,
das? A intenção é eyitar concentração de pessoas que' já ,possuem casas e as entregam a
irmãos, filhos e até filhos menores. Se houver
seleçção, através de um assistente social da
própria LBA, naturahnente dentro desse piano de ação social, pessoas que já possuem
casas e as entregam a irmãos, filhos e até
filhos menores não seriam contempladâs.
Não vou alongar-me etn face do adiantado
da hora. Precisa haver um critério de seleção
na distribuição, primeiro, atendendo aos Municípios e não exclusivamente aos -Góvernos
de Estado e, segundo, com a participação
efetiva dos representantes da LBA. No País
inteiro, pelo menos no.s Estados que conheço,
provavehnente até em Maceió, os critérios
são sempre estabelecidos pelos deputados,
pql.os prefeitos, pelas autoridades, sendo que
dez, vinte, cinqüey.ta casas são distribuídas
a seus afilhados. V. Ex' deve saber disso,
pois não é segredo. Os critérios de seleção,
na hora do convênio, poderiam ser car4!ncia.
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falta de ordenado número de dependentes.
A distribuição poderia ser feita.por uma assistente social, de maneira que o problema fosse
resolvido. Há possibilidade de esse assunto
ser resolvido no Ministério da Ação Social?
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MÂ.IA PROCÓPIO - Vamos trabalhar com a descentralização orientada e fis.calizada --'e temos de usar a expressão "fiscalizada". No momento da escolha do mutuário
ps requisitos pa~sam por essçs que V. Ex!
acaba de mencionar. Primeiro, que ele não
possua, realmente, casa própria; segundo,
que receba menos do que cinco salários mínimos; terceiro, que conste, perfeitamente, a
relação da faIlli1ia, número de dependentes.
Todos esses critérios estão definidos, e a própria comunidade local será orientadora e fis·
calizadora do sistema.
O SR. DEPUTADO JOSÉ QUEIROZAs associações de moradores de cada Município podem participar desse programa do
Fundo de Garantia com o aval das Prefeituras
ou s6 as Prefeituras podem fazer os convênios?
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO-Podem. Não
s~o apenas as prefeituras.
OSR. DEPUTADO JOSÉ QUEIROZMinha participação está encerrada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Passo a palavra ao nobre Deputado Jairo Carneiro.
O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO
-Sr. Presidente, Se' Ministra, Sr. Secretário
Executivo, ilustres membros, desta comissão,
Senhoras e Senhores presentes em primeiro
lugar quero associar-me às manifestações dos
demais colegas, no que concerne às homenagens e aos elogios dirigidos a S. Ex' a Sr'
Ministra. Com serenidade e conhecimento de
causa, suas convicções foram aqui reveladas
no dia de hoje. O relato que apresenta é
o sufuciente para que tenhamos a percepção
clara de que os planos, projetos e programas
a cargo do seu Ministério estão levando em
consideração os anseios da sociedade brasileira.
.Creio não haver dúvidas quanto a isto. Inequivocamente, este é um trabalho altamente
promissor, que estamos certos, V. Ex' desenvolverá, perfeitamente identificada com os
propósitos do Si. Presidente da República,
entre os quais o de conferir absoluta prioridade ao aspecto social neste País.
Quero fazer algumas considerações, e uma
delas, que considero preliminar, é quanto ao
perfil, tradicional neste País, das atitudes, referências e valores que os componentes da
área ~conômica em nossa Nação costumam
salientar para afirmação de suas decisões. Lamentavelmente, a História tem demonstrado
em qualquer quadra da nossa vida que o aspecto social tem sidó amplamente pret~rido.
Isto tem sido constatado nas formulações das
propostas orçamentárias, não havendo um
segmento de identificação entre o plano na

sua origem das áreas sociais e o comprometimento efetivo dos integrantes da área econômica do Governo. O Presidente da República tem de ser - e necessariamente o é
--' a autoridade decisora nesta hora, para não
deixar que surjam ob,stáculos e impedimentos
à consecução dos objetivos e das metas fundamentais/no plano social do seu Governo. Estamos aqui para ser solidários ao Governo
do Presidente, mas não concordamos com
mascaramento de todos os objetivos altos e
relevantes que devam ser perseguidos na área
social. Ademais, gostaria que V. Ex' considerasse a possibilidade do envo'lvimento ou
comprometimento da iniciativa privada, da
classe empresarial, rural ou urbana, nesses
programas sociais, mesmo que, para tanto,
o Governo tenha de estabelecer mecanismos
e compensações de ordem financeira ou fis-'
cal. O empresário, rural ou urbano, deve estar devidamente cônscio de sua responsabilidade social, para que possa ajudar a reduzir
ue ainda dominam vádas regiões deste País,
notadamente as menos desenvolvidas, em
que nos inserimos como nordestino e baiano.
E fundamental uma iniciativa governamental
que vise a conquistar a adesão da iniciativa
privada,. até nos contratos de mútuo, de fiuanciamentos para atividades reprodutivas.
Determinado percentul poderia ser fixado
para, por exemplo, ser construída a casa do
colono, do rurícola, do trabalhador rural; o
mesmo acontece na área urbana de qualquer
cidade ou metropole brasileira. Estes são dois
pontos importantes, na minha visão. Tenho
preocupações quanto a alguns programas que
estavam em curso, pois não sabemos quais
as suas soluções. Quero referir-me, em primeiro lugar, aos projetos de mutirão habitacional desenvolvidos, e em fase de execução,
pela antiga SEAC, mas. Rue não puderam
ser completados por falta de recursos. Se o
Ministério da Ação Social designar uma comissão, através de representações nos Estados, para examinar as condições em que se
encontram alguns desses projetos, verificará
que eles estão inconclusos, requerendo o
apoio oficial, o apoio governamental, para
que famílias pobres e carentes tenham teto·
e abrigo. É uma realidade que conheço de
perto em Municípios que temos a honra de
representar.
Quero consu!tilT V. Ex' sobre a prioridade
na área de abastecimento de água para pequenas comunidades, com ênfase para a zona
rural. V. Ex', conhecendo a realidade nacio-'
nal, sabe que há pessoas que bebem água~
contaminada, captada em cacimbas, água retirada com lama, na região Nordeste. É um
fato dominante, que marca a cruel realidade
de nossa região. Quanto às cisternas comunitárias, recebemos ajuda do Governo Federal
para 'uma experiência de alcance ~xtraordi·
nário. Estive em um Município ontle conseguimos ajuda oficial, no Governo passado'
- é profundamente lastimável a pequena.
prioridade dada a uma questão tão grave -,
e lá ouvi aplausos dos cidadãos simples da I
zona rural em relação a essa iniciativa. A'.
água da chuva é captada, porque não há água
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do subsolo que preste, nas proximidades,
nem mananciais para o abastecimento da zona rural, do homem ou dos animais, muito
menos para a cultura. As cisternas comunitárias, parece-me, constituem alternativa válida, positiva. Estimo que V. Ex' examine
esse assunto com sua assessoria, a fim de as
obras serem preservadas e terem continuidade. É uma das soluções que aponto para
o grave problema da água de zonas rurais
do semi-árido nordestino, principalmente.
Quero, por último, fazer um apelo a V.
Ex' no sentido de que, no campo da habitação, melhorias, venham tirar o cidadão do
casebre, do curtiço, da casa de taipa, para
que ele tenha moradia com reboco, piso, instalação sanitária. Esta também é uma marca
dominante da nossa realidade, no interior do
País e até nas perififerias de grandes cidades.
Conheço um tipo de trabalho, desenvolvido
a duras nas, por Prefeitos do interior de meu
Estado. Com recursos próprios, fazem esse
empreendimento a custo zero, porque o miserável que vive na zona rural, sob condições
climáticas adversas e problemas de outras naturezas, não ganha sequer mil cruzeiros por
mês. A melhoria habitacional estava na alçada: da LBA, no entanto, não consegui um
centavo sequer para esta causa em MuniCÍpios que represento na Bahia. Fiquei profundamente contristado com esta falta de sensiblidade oficial. Apesar de termos sido solidários com a ação governamental, não obtive
resposta positiva e concreta' para esse clamor
veemente e profundo que atinge a consciência cristã e humana de qualquer cidadao. Peço a V. Ex' que confira prioridade a esse
tipo de ação, de custo baixíssimo. Aproveita-se o barro existente na localidade, a mãode-obra, ou o próprio cidadão faz o trabalho
ou a Prefeitura participa, oferecendo um servente e um pedreiro.
Agradeço·a V. Ex' sua presença.no Congresso Nacional. Quero, mais uma vez, congratular-me com o Presidente da República
pela feliz escolha de uma pessoa que demonstra estar' preparada e apta para assumir os
graves désafios do seu Ministério.
Muito obrigado
A,SRi\. MINISTRA MARGARIDA MARIA MAIA PROCÓPIO - Muito obrigado,
Deputado Jairo Carneiro. V. Ex' faz indicações sobre vários assuntos, e eu gostaria de
respondê-Ias. O Primeiro, menciona a parceria de toda a sociedade brasileira nesse trabalho do Governo. Com a transparência que
é peculiar a este Governo e coma credibilidade existente, certamente contaremos com
a participação da sociedade e dos empresários, que já nos procuram do sentido de participar de ações voltadas para a criança e pa~a
o adolescente.
V. Ex' mostra preocupação em relação às
causas iniciadas pela antiga SEAC. Como recursos já foram utilizados, tivemos o cuidado
de, im~diatamente, através da Secretaria Nacional de Habitação, mandar·fazer um levantamento de todas as casas porventura inicia·
das em gualguer lugar deste País. Não s6
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pedimos a participação das comunidades, como encaminhamos técnicos para fazerem levantamentos em relação aos locais em que
, a SEAC estava desenvolvendo programas.
Algumas casas estão em fase final de cobertura, outras na base ainda. Não tenham dúvida de que o Ministério da Ação Social concluirá esses imóveis - aliás, não temos o
direito de deixar de fazê-lo. É um dever nosso. Não podemos perder os recursos já utilizados. Em vários Estados, nosso Secretário
tem algumas respostas.
O SR. RAMON ARNÓS FILHO - Exatamente. Já fizemos levantamentos na Bahia,
Sergipe, Alagoas, Ceará nos estará recebendo proximamente; Santa Catarina e São Paulo estão em fase de levantamento. A idéia
é dar seguimento às casas em fase de cobertúra e acabamento. Aquelas em fase mais
primária podem entrar, como contrapartida,
nos novos 'projetos que estão sendo imple'mentados, alavancando, dessa forma, maior
capacidade de atendimento e minimizando
o custo final que venham a ter.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIÀ MAIA PROCÓPIO - Obrigada.
V. Ex' observa que já há um trabalho iniciado.
Em relação ao saneamento, especificamente na parte de água e também de utilização
das cisternas comunitárias, foi desenvolvido
um' programa que deu certo rio' Nordeste,
Pedirià que o Secretário Nacional de Saneamento·explicassea'V. Ex' como está o programa: '
,
,

o SR. WALTER ANNICCHINO - O
Ministério está ultimando o Programa Nacional de Saneamento Rural. Quero ressaltar
que, pel(l: primeira vez o Governo apresenta
um programa em nível nacional para o saneamento rural, dando resposta;a essas questões
de V. Ex', na tentativa de dar u~ solução
para poÍmlação tão esquecida' e' necéssitada,
, Esse programa'contempla o'abastécimento
de água; sistema de 'disposição de 'excretas
e a' educação sanitária.
. .
Com' relação ao abastecimento de água,
a solução é no sentido da utilização de cisternas, principalmente nas regiões carentes em
lençois d'água, e em quantidade de água disponível na superfície.
Esse programa, em. cinco anos, que atenderá a 'cinco milhões de pessoas nécessitará
de recurSos da ordem de 37 bilhões de cruzeiros. O Banco Mundial, que está aprovando
tal projeto, finançiÇlrá.a metade.dos recursos,
sendo que necessi~aremos de dotaçqes orçamentários da União, dos Estlld,os e Municípios ·para implantação do re,stifite.

o

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena)"":'Passo a palavra à nobre Deputada
Maria de Lourdes Aoadia.
,. l
A SRA. DEPUTADA MARIA DE
LOURDES ABADIA ' - Sr. Presidente
companheiróse servidores aqui presentes,
?iÍmeiramente, gostaria de cumprilÍlentar a
SI' Ministra pela suá coragem de'assumir um
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Essa questão do leite é muito séria, repito,
É importante que se olhe para a miséria do
País e para as crianças que estão morrendo
de fome.
Hoje, numa avaliação desse programa, assistimos ao seguinte: "Você participa de qual
associação"? "Sou da Associação do Fulaf).o
de Tal".
Não existe critério. O que há, às vezes,
é o critério da vizinhança, o do parentesco
ou da amizade. Nunca se abordou tal avaliaçãonos debates. Sabemos que o custo do
programa é barato, mas quanto a saber se
Outra diz respeito ao melhor detalhamento
as crianças cresceram e engordaram proporpara a operacionalização desse plano. Como
cionalmente ao investimento dentro desse
sou muito ligada a essa área social, tenho
projeto proposto, não há avaliação. E, se
preocupações - é a minha área de atuação
existO', a meu ver, é de forma superficial.
~ no sentido de que muitas pessoas deixem
Gostaria de dizer a V. Ex' que me coloco
de procurar apoio,.porque não têm acesso
à disposição do seu Ministério como particiàs informações, em virtude da linguagem utipante da Comissão Mista de Orçamento, e,
lizada. O plano fica colocado em nível de
também, como assistente social, e faço parte
programa de Governo, e é muito difícil chedesta Comissão, justamente nessa luta, para
gar à compreensão da população. Solicito a
ver ser 'se faz justiça na área social, porque
V. Ex' que produza uma cartilha com detalhasabemos que o aspecto econômico sempre
mento, numa linguagem popular, informanteve primazia sobre o social.
do como esse plano poderia ser melhor operaMeu compromisso-de defesa do social é
cionalizado. Além de informar, dá um caráter
independente de partido. Sou do P-SDB, "tupopular à ação do Ministério e também é
cana", !)las meu desejo é o de colaborar, no
uma forma de controle ede avaliação desses
sentido de que esse Governo dê certo. A posiprogramas. Como foi dito, isso está na Consção do PSDB tem sido esta. Não fazemos
tituição.
parte do Governo, mas estamos votando tudo
aquilo que julgamos ser bom para o Brasil,
Seria, basicamente, o detalhamento para
para o povo brasileiro. Com muita indepenconseguir esSeS recui:sos, como chegar lá, o
dência, não votamos matérias para as quais
que é ou não, permitido, para uma operaciotemos propostas melhores, e as temos aprenalização ~ais rápida desse plano. Acho que
sentado. Não ficamos apenas no campo da
ajudaria muito o seu Ministério, .
crítica, o que é muito fácil. Portanto, como
Com relação a critérios levantados, entenmembro da Comissão Mista de Orçamento,
do que a forma mais democrática de se admireafirmo minha disposição em colabor;!r co:Q,l
nistrar é estabelecelido-os. Vemos nessas auo Ministério de V. Ex~ - faço-o pelo,meú
diçqcias, no Congresso Nacional, que qtIem
País e por Brasília.
é privileg~adp, q~em é Situação,.tem benefíGostaria de solicitar a V. Ex' uma audiêncios; quem. nãp e', não os tem. Fica patente
cia para conversarmos sobre o Distrito Fe~
em·todas as discussões,a·reclamação de quem
ral, já que, por questão de cof).sciência, como
não tem os benefícios fi o elogio de quem
assistente social, não posso ver-todos recursos
os tem. Uma forma democrática, portanto,
serem dispersados na área social. Aqu" os
é estabelecer critérios. Assim, quem está no
problemas não são diferentes do resto do Brapoder tem moral para discutir quem obedece
sil. Brasília não é essa ilha de fantasia, como
a determinados critérios.
dizem. Hoje, ela está cercada de miséria por
todos os lados. Acho que, numa ação conjunCom relação ao leite, na administração
ta, poderemos ajudá-la e, conseqüeritemenpassada, encaminhei um requerimento à antite, ao Brasil. A finalidede da audiência é,
ga SEAC, solicitando algumas informações.
principalmente, denunciar fatos. EsperamQs
Tenho acompanhado de perto a questão do
que a LBA não repita, neste Governo, o que
Programa d~ Leite. Não' podc:;mos pensar no
ideal, em coisas que acreditamos ser a forma
fez no passado. A ex-Superintendente daLBA de Brasília comprava tratores para recumais justa, sem prestar 'assistência ao nosso
País. As deDJíncias que recebemos, quanto
perar estradas, enquanto várias creches eram
fechadas no Distrito Federal. Isto é um absurà questão, 'do leite, são muito sérias - por
do, uma vez que exi~te a Fundação Zooboexemplo, que ,as pessoas trocam tíquetes por
tânica" a Secretaria dá Agricultura e o DNER
cigarro, cachaça, etc., não há um controle.
para cuidar desses assunto, não é um probleTemos problemas na área da saúde e da eduma da LBA.
cação.' Há casos de pessoas que não têm acesTenho, tramitando no Congresso Nacio. s'o à escola por questão de idade; e de pesso~s
que buscam o hospital em virtude da desnuna~ prejeto de lei de regulamentação da profissão (le assistente social, subscrito também
trição. Témos condições de melhorar esse
pel,a companheira Deputada Be!ledita da Silprograma, ainda que não seja aquilo que deva. Há ainda um projeto de lei, de .minha
sejamos: uma justa ·distribuição de renda.
Mas que o Estado cumpra suas obrigações
autoria, que visa à regulamentação de pesnos setores da educação, da saúde, da habita- . soas ligadas à área social na execuçãode programas sociais..
ção, da alimentação, etc.
Ministério como o da Ação Social. Todos
nós, brasileiros, conscientes ou não, temos
bem viva a iIDag.em do que foi o "tudo pelo
social" do Governo passado. E, na medida
em que V. Ex' tem coragem de assumir esse
Ministério, já justifica a esperança de construirmos um país melhor.
Uma das minhas indagações refere-se à
questão da revisão orçamentária. O Minis:
tério encaminharia, dentro da proposta da
revisão orçamentária, o que está contido no
Plano?
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Ontem, confesso a V. Ex', fiquei preocupada. Fui à posse .d~s superinten?e~tes de
vários Estados brasilerros - V. Ex, nao estava presente, nem foi mencionada em qu~l
quer discurso. Vi, mais uma vez, qu~ a malOrilt das superintendentes ou eram filhas, ou
esposas ou sobrinhas de Governadores. Isso
é comp;ometedor. Elas poderão ajudar politicamente - sou política, compreendo.mas na área técnica é diferente. Há mUltas
'críticas justamente porque esses fatos ficam
confusos para a opinião públic~. Na ~olta da
posse, dei carona para duas jornahstas.uma da Folha de S. Paulo e a outra da revista
Veja. Foi comentado: "Abadia, o discur~o
não lhe pareceu estranho?". E não se sabia
onde - estava a nossa Ministra. São preocupações que temo muito mais no s.entido de
, ajudá-Ia do que criticá-Ia, como assistente social e como companheira mulher, na construção de uma sociedade mais justa.
A SRA. MINISlRA MARGARIDA MARIA MAIA PROCÓPIO - Deputada Maria
de Lourdes Abadia, eu é que temo de agradacer a V. Ex' por haver-se inscrito e me
dado a oportunidade de ouvi-Ia. Senti, no
pronunciamento de V. Ex', como assistente
social que sou, com muito orgulho, a preocupação com a ética profissional, o que está
acima de qualquer ciosa. É esse princípio éticO que me leva a ter a coragem, que inicialmente V. Ex' citou, de dirigir o Ministério
da'Ação Social,o que, absolutamente,não
se constitui em um' desafio. Para mim, é exa~
tamente'"missão que me dá a oporttinidatle
de executar, seguindo meus princípios éticos
no aspecto social, tudo aquilo que pretendo:
E temos a certeza de que conseguiremos. Não
.nos assusta, em momento algum, assumir esta
importante Pasta. O Ministério da Ação Social é pautado pela conduta ética, pela responsabilidade com a área social, pela transparência nas ações, pelo diálqgo permanent~
e pela soma de' esforços com todos. aqueles,
que tenham idéias e propo~tas úteis.
'Todó o' trabalho que pretendemosdesenvolver no Ministério, logicamente, tem uma
hierarquia. V. Ex' acaba de dizer.que participou, ontem, da posse de supenntendentes
'da LBA e que a: Ministra não ~s~a~a pJ,'C~~nt~.,
Isto o'corréu pela razão de a Mmlstra ter atnbuições e responsabilidades 11?-úito àmpl~~,
como 'todos sabem. Naquele'momento, a ~I
nistra nãopôdé estar presente à ~o!enidade
porque estava em outro local, fa~endo. u!u
trabalho bastante digno em prol do Mimstério e do País. Se ela não foi 'mencionada,
não vejo por que se preocupar. Esperamos
que todos os superintendentes Il;0meados se·
jam bons técnicos na área social, c011?-P!Ometidos como nós e que tenham condlçoes
de desenvolver as ações que o Ministério da
Ação Social de(ine ,em sua política., .
Não sei se a Prol FloraLyz Spolido~o n.ossa
Secretária Nacional .e Promoção SOCial, gostaria de complementar alguma coisa em rela~
ção ao evento que aconteceu ontem e que
contou com o prestígio da sua presença.

Quanto à audiência, nobre Deputada, ~s~a
mos sempre à disposição de V. Ex' no MiniStério.
A SRA. FLORA LYZ SPOLIDORO Embora as superintendências não sejam efetiVamente representadã pot asSístentes sociais, o plano da LBA é descentralizar ao
máximo o programa de assistência de gerenciamento e, sempre que possível, manter alguém da área da assistência social ou da.saúde
nessa gerência, de preferência uma assistente
social.
.
O programa da LBA prevê um regIOnalismo a nível do Estado e a nível de sub-regiões. Essa desceQ.tralização será gerenciada
por grupos técnicos.
A questão, colocada em alguns momentos,
de incliamento da máquina da LBA, está sendo revista. Estamos descentralizando para
que pessoas saiam do poder central e atuem
no campo. Vamos fazer uma redi~tribuição
do pessoaL As ações serão. ger~n~Iada~ por
um grupo de técnicos multlproflsslonals, no
sentido não mais de se ter gerente do programa de microunidades, gerente do programa
de suplementação alimentar, mas, sim, um
grupo multiprofissional que ~ssa, numa determinada região, dar atendlme~to,a. todas
as questões defonna integrada, pnnclplo esse
da assistência sociaL
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) -'- Passo 'a palavra' ao' nobre Deputàdo Erico Pegoraro. . ' ,
O SR. DEPUTADO ERICO PEGARO:
RO - SI' Ministra; congratulo-me com V.
Ex' e com tudo o que foi dito nesta Comissão
de Seguridade Social e Família.
Quero apenas fazer uma consideração muito rápida quanto à LBA. Sabe V. EX' que,
'em outubro· ou novembro do ano' passado,
houve um lobby de 'Deputados - gostaria
até que estivessem presentes '-'- no sentido
de que as ações do Mill;istério não fossem
realizadas com a comumdade. -Surpreendeme que, naquela época, ainda queriam extingüira LBA, talvez a única instituição do Governo Federal que faz uma obra com - a
base, com as pessoas que mor~m no Muni·
cípio. Parabenizo V. EX', pedm?o que, ~a
supervisão que V. Ex' tem junto a Fundaçao
LBA, possa ser dada continui4ade a todas
aquelas ações qu;e, '?oha realizando com as
entidades comumtánas, Se a LBA voltar-se
unicamente para a construção de casas, e~ta~
remos, de certa fonna, tira1?-do uma possibilidade enonne de um conjunto de pessoas,
de valorosos funcionários, que há quarenta
e sete anos fazem essa instituição, atuando
em 92% dos Municípios brasileiros.
Portanto solicitaria a V. Ex', seguindo detenninaçÕe~ de,supervisão administrativa que,
detém sobre a. vinculada Fundação LBA, que
fosse dada continuidade a, essas açõe~.
. Indago também sobre a mudança do no~e
Funabem - o nobre Deputado do PDT já
tinha fonnulado essa pergunta, com a qual
concordo.. As ações feitas indiretamente com'
as instituições comunitárias são muito mais·
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baratas qüando feitas pelas Febem. Perguvto
a V. Ex' se há reahnente esse desejo de, que
aos poucos venhamos a extinguir as Febe!D
estaduais, depositárias de menores, que nao
recebem a devida atenção do Estado e da
comunidade. Parece-me que as Febem com
a cobertura da Funabem até aqui, virI1Iam,
de certa fonna, fazendo com que esses menores não fossem recolocados nas s~_l!s famílias;
Quanto à situação do saneamento, com a
extinção do DNOS, como agirá_ a Secret~a
Nacional de Saneamento nas açoes operacIOnais? Há um desejo da SI' Ministra· de vir
a ocupar aS boas cabeças fio antido DNOS
- enxuto e com.lI!.enos,representações, é
verdade - , com seus técnicos, criando um
departamento operacional da Secretaria Nacional de Saneamento?
'.
Quanto à habitação, quem terá o compromisso de devolver o dinheiro ao FGTS?- O
Deputado exemplificou bem. Se a associa~ão
comunitária vai conveniar para cçnstrurr a
Casa, como o Ministério da Ação Social e
a associação farão com que esse recurso retorne ao FGTS? Qual será o mecanismo utilizado? Quem atuará? As muncipalidades, as Cohabs?
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Nobre Deputado Erico Pegaroro, em r~laçã? à íiltima
pergunta, sobre como op~ra,clOnah~r retorno do Fundo de Garantia a sua ongem, a
fim de que o trbalhador não perca absolutamente nada com a utilização de seus recursos,
esse mecanismo já está definido junto ao
agente operador, que é ~ Ca~a :J?conômica
Federal quanto à operaclOnahzaçao do fato,
passaria a palavra novamente ao nosso se~e·
tário de habitação, que já está C?ntudo ISSO
definido! tem inclusive, uma cartilha.
O SR. 'RANON ARNÚ$ FIL.fiQ _- A.
grande preácupação esta just.ame_nt,e n~ ação
municipal. quanto aos 4ema~s, sao m~lto fáceis, uma vez que há as Co.qab como ag~ntes
&J1anceiros ou co~perativas.,Enfim ~ 9 ~eca
nis~o utilizado nonnalmente, O problema
aparece no plano de ação municipal. O n~sso
roteiro inclui a individualização do crédito,
no momento da concessão do financiamento,
ou seja, a origem está na individualização
do crédito. Esse mecanismo pennite" atr:(lvés
da Caixa Econômica Federal fazennos o retomo para0 FGTS. É uma operação tranqüila.
A sItA: MINISTRA MARGARIDA MA~
RIA MAIA PRoc6pIO - A respeito da
extinção do DNOS e da atuação do Ministério em relàção à área específiq, e suãs funções - que logicamente ficariam conosco e qual a possibilidade de utilização de profissionais daquela área, passo a palavra, agora,
para o nosso Secretário Nacional de Sanea~
mento, que está mais inteirado do assunto.
O SR.D:EPUTADO BRICO ,PEGORARO - SI' Ministra, s6um adendo, já que
o Sr. Secretário não estava presente no mo-
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mento. Como o Ministério pensa em opera·
cionalizar toda essa atividade, já referida pelo
Deputado Jairo Carneiro e agora pela Deputada Maria de Lourcles Abadia, no sanea-.
mento urbano e rurál? Como serão operadas
essas ati',idades, visto a Secretaria ter. uma
estrutura bastante pequena? A meu ver, poderia o Ministérió da Ação Social fazer com
que o antigo bNOS, enxuto 'e com menos
representação, viesse a ser um departamento
operacional da própria Secretaria. Não sei
qual seria a idéia da Secretaria.

Na realidade, como disse V. :Ex', são organismos estaduais e nãO federais. Aquelas entidades - não só a Febem como a própria
Funabem - utilizavam a maior parte do seu
trabalho co~ ,as crianças praticamente em
cárceres -~sta é a verdade. Mais uma vez,
chamo a Pro!"' Flora Lyz Sptllidoro, que está
com o programa e com a definição da FCBIA,
a fim de que nos exponha todas as posições
definidas pelo Ministério em relação li nova
política de assistência li criança e ao adolescente.
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tação com relação ao plano de construção
de casas. Ontem e hoje, recebi alguns telefonemas de Prefeitos do nosso Estado, perguntando como poderiam habilitar-se para o encaminhamento desses pleitos. Gostaria de saber de V. Ex' se essas nónnas já foram defini- .
idas e quando poderei mandar apanhá-Ias no
.Ministério para enviá-las aos Prefeitos.
Em segundo lugar, gostaria de transmitir
a V. Ex' uma preocupação regional, vinda
do Nordeste. Sabe muito bem V. Ex' que
nos períodos de secas no Nordeste o povo
sofre profundamente porque as medidas adoA SRA. FLORA LYS SPOLlDORO - A
O,SR. WALTER ANNicCHINO tadas são paliativas. Penso que chegou a hoFundàção Centro Brasileiro para a Infância
Quanto às ações do sa~amento, seria bom
ra, já que está à frente do Ministério uma
e Adolescencia terá um trabalho fundamental
fazermos uma divisão. O saneamento compessoa que conhece tão bem esses problemas,
preende serviços de abastecimento d'água,
de mobilização e conscientização da sociedade para o trato da criança e do adolescente. , de encontrarmos uma solução definitiva.
sistemas de esgotos, drenagem., controle pe
Sempre combati, durante as campanhas eleiNesse sentido, vamos iniciar um trabalho de
cheias e de resíduos, sólidos. A id~ia é que
torais
- às vezes, não fui bem entendido
passagem
das
Febem
estaduais
efetivamente
· todos os programas implementados pelos Es·
-, as frentes de trabalho criadas no Nortados e Municípios:.que a União fique sendo' para os Estados, num processo de descentradeste. Trata-se de um tipo de trabalho humilização, para que, o mais rapidamente possía implementadora de políticas. Mas às ações
lhante, como também é humilhante o salário
vel, .a criança sa,ia desse .regime de internato
devem ser executadas sempre por Estados
pago a essas pessoas, visto que representa,
para um regime de volta à família.
e Municípios. No caso do abastecimento d'ána maioria dos casos, 50% do valor do salário
gua, do sistema de esgotos e controle de resí'Pretendemos começar.esse trabalho através de um programa, que deverá iniciar-se' mÚlimo. Sr' Ministra, precisamos procurar
dúos sólidos, essas ações já são feitas. Consiuma solução definitiva para o problema, pois
no mês de julho, por meio do qual essas crianderamosque os Estados e Municípios já 'têm
se repete constantemente no Nordeste.
competência para que essas ações sejam. exeça~, que hoje estão nas ruas em situação de
Outra preocupação - e esta nos toca mais
abandono, de maus-tratos e de violência,
cutadas, Ach'amqs l:1* 'fllj1~a realmente .um
profundamente - é com relação á falta de
principalmente urbana, sejam resgastadas
trabalho de melhr'jna, dei lmplerp.entaçl\o e
água potável no período das sfcas para as
pela própria sociedade. Inicialmente, o trabafomén~l,jão dessas açõe~.
I
populações da região do Polígono das Secas
lho, será através de recreação, de lazer, de
:,.: Ç0lJil.relação ao DNOS esse órgão já presbeberem; A água que essa população bebe
alimentação adequada e de iniciação ao tratou selVi~s importantes. e, tem hllóelVo
é fornecida por caminhões-pipa, que passam
balho, principalmente a faixa etária adoles·
rele.va~e'INosúltimos, anos, passou por uma
de semana em semana, levando-lhes o líquido
· deScaracterização que prejudicou toda a ação
cente..
sem as mínimas condições de ser consumido.
Tanto o Ministério da Ação ~ocial quanto
· do ho~em, culminando com o' último ano,
Em
Alagoas e Sergipe, sabe V. Ex', há adutoquando 85% das ações do DNOS'se desenvolJ Ministério do Trabalho e PrevidênCia Social
ras que abastecem vários Municípios com
veram na lárea dé" irrigação junto aO Minis- .estão trabalhan(;lo num 'pi:ograma de cunho
água do rio São Francisco. Com relação à
tério da Agricultura; foram apenas 15% das
nacional, para que imediatamente possamos
água potável, acredito que V. Ex' tem condi- .
deflagrar essas ações.
suas ações relativas a saneamento propriaçóes de dar uma solução a curto prazo,vjsto
mente dito na área de drenagem. Por isso
Com relação li criança.e ao menor na área
que o rio São Francisco divide os dois Estados
de saúde, pretende-se um trabalho educativo
é que o ~overnQ tomou a decisão de exfine tem condições de abastecer toda a região
gui-lo, tendo em vista a sua descaracterIza, de assistência primária, através de prograque tanto nos preocupa.
mas alternativo~~mo creche, creche-escoção. O DNOS 'passa hoje por um processo
Quero, portanto, ao encerrar, deixar bem
la, lazer, esporte, formas de iniciar de desde divisão das ações que vinha delitlnvólvendp
clara nossa preocupação. Espero que V.Ex',
pertar a ciiança para voltar a conviver na
- as ações de agricultura.e as de drenagem.
juntamente com o Presidente da República,
sociedade.
A~s es~a divisão, teJ:l~o certeza de que ú
alagoano, portanto, nordestino, nestes cinco
,Ministéno da Ação SOCIal, através da Secre- .
Ao lado de tudo isso, iniciaremos um trabaanos, solucione esse nosso problema, que é,
taria Nacional de Saneamento, deverá fazer
lho CO'In as famílias dessas crianças, no sentiprincipalmente, do sertanejo do Nordeste.
do de que o mais rapidamente possível elas
com que as atribuições do DNOS passem a
possam ser recebidas de volta, ou impedir
ser desenvolvidas pela Secretaria.
,.
A SRA. MINISTRA MARGARlD'A MAA nossa iptençãp é fazer com que as atri-' que saiam do seio da farru1ia.
RIA MÃiÃ-PRÓCÓPIO - Nobre Dep~
buições de drenagem, em'que os Estados têm
O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
tad? Vinícius Cansanção, inicialmente, gosdificuldades de ações, passem a fazer parte . Sucena) - Passamos ao último inscrito, notana de agradecer a V. Ex' as palavras elogiode um programa de estadualização e munici- bre Deputado Vinícius Cansanção.
sas que proferiu a meu respeito. Nada mais
paIização desses serviços. Uma transferência
fiz do que cumprir a obrigação, que compete
p-adual para que os Estados ll:,oS Municípios
O SR. DEPUTADO VINíCIUS CANa qualquer servidor público, de défender os
passem a absQrver esses serviços. Num priSANÇÃO -=-Sr. Presidente, Ministra Margainteresses da população e cuidar das questres
meiro momento'a Secretaria absorveria esSas
rida Procópio, como alagoano, venho acom·
públicas. Conhece-me V. Ex' há algum tematribuições, m.asjá com um plano de estaduapo.
panhando, há alguns anos, trabalho de V.
IizaçãQ e municipalização dos própíios.
EX' à frente de vários órgãos em .que atuou
No que diz respeito às casas, devo dizer
no nosso Estado. Pude, assim, sentir de perto
a V. Ex' que essa questão já está definida.
O SR. DEPUTADO ERICO PEo'AROOntem à tarde o Presidente da Caixa Econô'R.O - E as idéias sobre a Funabcim, SI' Mi- .0 seu espírito público no trato das questões
mica Federal já me informàva que no máximo
públicas. Assim tenho certeza tle que V. EX'
listra?
'
fará um excelente trabalho à frente do Minishoje e~taria mandando para todas as agências
daquela instituição financeira as infonnaç6es
A SRA. MINISTRA MARGARIDA MA·· tério da Ação Social.
sobre os nossos estudos e do fluxo' para o
lUA MAIA PRol."ÕPIO - A fiunabemfoi . . Minhas-:-pergimtalj ja. ft>ram quase todas
atendimento às Prefeituras, às Cohab, enfim,
prejudicadas em função de terem sido encasubstituída totalmente pelá Fundação Centro
minhadas pelos Deput;ldos que me antecea todos que tenham necessidade e interesse
Bnsileiro da InUncia e do Adolescente, que
derm. Quero apenas obter u!Da complemen- . em pàrticipar do nosso programa. Acreditú
ltc>jc passa por ~ trllns(orm8ção profwida.
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que hoje Já esteja acontecendõ. Mesmo assim
algum material. _

ao Secretário Especial de Defesa Civil, que
já tem resposta específica para V. Ex'.

O,SR. RAMON.ARNÚS FILHO - O
trabalp.o foi feito conjuntamente com a Caixa
Econômica Federal. As normas e os fluxos
de como deverão ser operacionalizados já estão com a Caixa Econômica Federal.,Hoje,
há uma pessoa 90 Ministério trabalhando
junto à sede da Caixa Econômica Federal
aqui em Brasília, com o objet,ivo:de acertar
detalhes. O Ministério já tem o material ne.pessáriopara orientar aqueles que queiram
entrar no plano. A Caixa Econômica Federal"
pela sua capilaridade, será quem, logicamen-;
te, fará a grande distribuiçãó. Qualquer interessado terá acesso ao Ministério, que está
pronto para operacionalizar.

O SR. JOSÉ RIBAMAR FERREIRA MIRANDA - Quanto ao problema da seca
, do Nordeste, estamos vivenciando uma seca
verde, em que ainda temos 80% de água nos
mananciais existentes. Infelizmente, não há
" uma'infra-estrutura para que essa água atenda às populações carentes. Ainda este ano,
teremos de levar água em carros-pipa, porque
não há tempo suficiente para a clilnduzirmos
"por meios mais eficazes e mais sadios. Todas
as ações do governo, a partir deste ano, serão
voltadas para obras definitivas, a fim de enfrentarmos os problemas futuros de irrigação.
Devemos, principalmente, educaro homem
para conviver com ,essa realidade de estiagem
e com o problema de irrigação. Estamos constatando que muitas obras realizadas em épo: cas chuvosas são abandonadas, deterioradas
e impossibilitadas' de serem usadas quando
chega a seca. Temos de partir para a educação
do homem e para uma ação no sentido de
que o que for feito seja utilizado nas Secas
futuras. Estamos enfrentando .problemas de
recursos, porque naquelas regiões Usava-se
crédito suplementar, com medidas provisórias, ao que ainda não pudemos recorrer por
falta etc decretação de estado de emergência.
Estamos alocando todos os recursos disponíveis nos Ministérios afins: Ministério da
Educaçãq, Secretaria de Cultura e no nosso
próprio Ministério, para, com os recursos dis- "
poníveis, desencadearmos essa ação a partir
do próximo mês.

iá..J,1~víamos e~caminhado

A SRA: MINISTRA MARGARIDA MARIA MAIA PROCÓPIO - Nobre Deputado, V. E,x' já pode apanhar essas disposições conosco, pois' estão prontas.
O outro assunto de V. Ex' diz respeito à
seca e às' frentes de trabalho. Não há apenas
à problema da humilhação, mas também
aquilo a que chamamos de "indústria da seclt". y. Ex', como nordestino, conhece de
"perto o problema. Não conhece o problema
blD'eau d"o Palácio do Governo, mas ambos
conhecemos a r~alidade na base, não apenas
a realidade, de 1lagoas, mas, sim, de vários
Estados brasile~tos. Foi com esta preocupação que a Secredtria Especial de Defesa Civil
- cujo secretário encontra-se presente, e
também como nordestino; com uma vivência
"tÍluito grande desses problemas -: já começou a elabo!'ítr seus planos, No pequeno documento que distribuímos já tratamos das duas
fases do trabalho da Secretari<l Especiíll de
Defesa.Civil, objetivando.'dirigir os recursos
para as áreas onde ocorrem situações como
~sta ..
"' Através de programa típico como o da utilização da cisterna, muito b,em defendt"do pelo
nobre Deputado, como o programa de sanea.mento'rural, num trabalho copjunto com os
diversos Ministérios, começamos, a parti!
destasemana, as obras que precisam ser edificadas na região Nordeste" utilizando a mãod~-obra nordestina.
Pediria ao Dr. Ribamar que, se tiver condições, dê alguma informação, em complementáção ao que está sendo elaborado em relação
à defesa civil, para que"não se fique apenas
com as frentes de trab,alho, tão comentadas
P9r V. Ex'.
O SR. DEPUTADO VINfcIUS CANSANÇÃO' - Só uma observação, Ministra.
A éonstrução de poços, cácimbões du cacimbas na "região do sertão, principalmente" em "
Alagóas, não.tem surtido efeito positivo porque lá ,dificilmente se encontra ~gua que. não
seja salobra. Assim, insisto.em um estudo
de ampliaçã6 das adutoras existentes e" na
criação de novas adutoras para atenderem
à populaçã~
A SRA. MINISTRA MARGARIDA MARIA MAIA PROCÓPIO -:- Passo a palavra

O SR. WALTER ANICCHINO - Deputado, quanto à solução do abastecimento de
água, temos diversas soluções, entre as qúais
a das adutoras. Temos 'também a solução
muito iJIlportante das cisternas, Cada caso
é um caso,. deverá ser analisado conforme
as m~lhores conveniências técnicas' e de custos, fator também muito relevante.
A SRA. MINISTRA MARüARIDA MA, RIA MAIA PROCOPIO - Queria dar apenas uma informação que l1le foi solicitada
por um Deputado a respeito de recursos da
LBA que não estavam chegando às superintendências. Mes/no'que S. Ex' não esteja presente, informo que a LBA enviou recursos
para todas as superintendências e colocou em
dia o,pagamento, inclusive o do Rio de Janeiro. Informo ainda,que o recurso per capita
teve o aumento devido, pois houve aqui reclamação nesse se"ntido, sendo de 82 % para mar~
ço e 44% para abril, perfazendo, a partir de
maio, um aum~nto de J30%, aproximadamente.
'
O SR. DEPUTADO JOSÉ QUEIROZ-,Quanto a esses recursos que foram repassados para lá, conheço, por exemplo, o caso
da Superintendência do Estado de Sergipe:
Antes da pos~e de V. Ex', ou logo a seguir,
foram repassados recursos para a LBA do
meu Estado, além de verbas resultantes de
alguns convênios - dois, ·três ou quatro com alguns hospitais, ou coisa semelhante,
que deveriam ter sido providenciado? A
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LBA. procurou os hospitais, convocou .às pessoas e depois foram suspensos os convênios
e os pagamentos. Eles foram autorizados novamente?
'
Ã sRA~ MINISTRA MARGARIDA MA.RIA MAIA PROCÓPIO - V. Ex' já terá
a"resposta.

A sRA. FLÔRALYS SÍ'OLlDORÕ--:Oe
putado, quando foi realizado esse contrato?
O SR. DEPUTADO JOSÉ QUEIROZ-O
Provavelmente, na data da posse, quando foi
publicado o Orçamento. A informação dada
pela LBA do meu Estado foi a de que havia
recêbido autorização para firmar convênio"
,com as entidades beneficiadas pelos recursos
do Orçamento deste ano de 1990. As entidallies beneficiadas foram inclusive procuradas.
,Depois, houve a suspensão óu dos convênios
ou dos pagamentos. Gostaria de saber se já
houve ou não revisão dos casos.
A SRA. FLORA LYS SPOLlDORO - De
putado, os convênios realizados até o dia 15
de março realmente sofreram suspensão, em
determinado momento, por conta da transferência dos recursos, que já estão sendo pagos.
Os qJle foram firmados logo após março, próximo ao dia 15 de março, eram parcelas únicas, ou duas parcelas únicas, "também ser~o
pagos - já estão lá. Se .eram de parcela única
que já estava firmada naquele período, ao
redor do dia 15 de março, também será paga.
Mas todos os outros convênios, acordç>s Ur- '
mado~ após essa data, ou que estavam para- "
ser firmados, havia o contato mas não havia
convênio, serão reanalisados, revistos e, provavelmente, refeitos.
'
O SR. DEPUTADO rosÉ QUEIROZQueria deixar, ao final, uma sug'estão. Trabalhei na Comissão Mista de Orçamento, no
ano passado. Diversas medidas, principalmente as que dispunham sobre as calamidades e que eram encaminhadas, deixavam de, "
citar inicialmente os Municípios onde seriam
atendidas. A "seguir, nas últimas medidas já
não vinha 91ais a citação sobre nenhum Estado. Não sei se essas medidas são preventivas,
se esses créditos são abertos para quando
acontecer a calamidade ou se são abertos
quando a calamidade acontece c, nesse caso,
quando as medidas .fossem encaminhadas, especificariam a destinação.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA MARiA MAIA PROC<1E'IO - Não sei se entendi bem a pergunta de V.Ex'. Esclareço, entretanto, que o Ooverno Federal só pode definir recursos com dotação extraordinária;
por conta ge legislação, a partir da declaração
de estado de calamidade, no EstadQ, do Mu"nicípiú< O .Poder Central não tem competência para fazer isso antecipadamente. Não..
sei. se foi esta a pergunta.
O S~. DEpUTADO JOSÉ QUEIROZAgradeço a informação e dou o assunto por
'encerrado, porque a reunião já está ultrapassando o tempo a ela destinado. Gostaria de
dizer a V. Ex" que também a assessoria do
Ministério deve ter condições de confirmar
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que, realmente, nas últimas medidas, não
constava a indicação 'de quaisquer Estados.
Havia apenas a abertura de crédito e não
havia a decretação do estado de calamidade.
Quando as medidas vierem para o Congresso
Nacional para que sejam aprovadas, deve
constar referência sobre o Estado e Município que deverão ser atendidos.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Sr: Deputado, não entendi.
OSR. DEPUTADO JOSÉ QUEIROZDiversas medidas provisórias, mensagens e
projetos de lei encaminhados à Comissão
Mista de Orçamento, no final do ano passa"
do, foram exatamente para essa destinação.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Para a abertura'de crédito extraordinário?
O SR. DEPUTADO JOSÉ QUEIROZSini, crédito extraordinário. Nas mensagens
não constava nem o Estado nem o Município.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Mas são coisas do passado.
OSR. DEPUTADO JOSÉ QUEIROZA informação que me havia sido dada na
ocasião é que a Constituição permitia que
fosse feita a prevenção, a precaução e a reserva, para que, quando ocorresse a calamidade,
já se tivesse o recurso.
'
A SRA. MINISTRA MARGARIDA
MARIA MAIA PROCÓPIO - Isso foi feito
no Governo passado. Não temos como fazer
isso previamente.
A SRA. YOLANDA BRASIL AGUIARPoderia,esclanecer alguma coisa sobre a parte
orçamentária ,para V. Ex". Realmente, no
final do ano, foram encaminhadas algumas
medidas. Algumas em relação aos índios Yanomamis, em cuja região havia' áreas de
emergência. Esses cr~ditos seriam feitos através da Defesa Civil. Não sei se seriam esses
a qu~ V. Ex' se refere. ComO a Sr' Ministra
expôs, o crédito extraordinário só se dá em
casos emergenciais. Não podemos encaminhar :créditos extraordinários para'ações preventivas. Eles teriam que sair do excesso de
arrecad~ção, da revisão orçamentária que virá ao Cemgn;:ssó Nacional.
Normalmente, quando elaborávamos aExposição de Motivos, inseríamos' todos os Estados e Municípios. Talvez em alguma mensagem' não tenha sido transcrita essa finalidade. Era feito na Exposição de Motivos iniciai e encaminhado ao Sr. Presidente da Repú~lica.

O SR., RRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Concedo a palavra à nobre Ministra da Ação Social, Margarida Maria Maia
Procóprio, para as considerações finais.
A SRA. MINISTRA MARGARIDA MARIA MAIA PROCÓPIO - SI. Presidente,
ma.is uma vez, só tenho a agradecer a V.
Ex' pelagrande oportunidade, dada não ape-

nas a mim, na pessoa da Ministra, mas à nossa
equipe, aos nossos secretários nacionais especiais. Realmente, é unia equipe que fortalece
nossa Pasta. Estamos, no Ministério da Ação
Social, à disposição dos Srs. Parlamentares,
no horário das 8h30min, até um pouco tarde
da noite. Esperamos contar tamõ"ém com o
apoio total desta Casa, a fim de que seja
possível o aspecto social ter o seu espaço,
por tanto tempo relegado a segundo plano.
Muito obrigada pela atenção de V. Ex"
O S~. PRESIDENTE (Deputado Joaquim
Sucena) - Esta Presidência, ao encerrar a
reunião, deseja agradecer a presença da nobre Ministra e de todos os seus auxiliares,
bem como agradecer as palavras elogiosas
proferidas pelos membros da Comissão e demais Deputados que se fizeram presentes e
se pronunciaram.
Sendo esta Comissão e seus membros o
repositório de praticamente todas as ansiedades e necessidades de elucidação da nossa
população, quanto a esta Pasta tão importante e tão árdua de ser conduzida, esta Presidência solicita à SI' Ministra, mais uma vez
agradecendo até pelo adiantado da hora e
pela tranqüilidade com que S. Ex' nos deu
suas explicações que, se houver possibilidade, coloque à nossa disposição, junto' à Comissão, um membro do seu Ministério que
nos possa informar, com agilidade e rapidez,
os inúmeros questionamentos que aqui foram
feitos e tantos outros que se farão.
Acreditamos que assim agilizaremos em
muito não só o trabalho da Comissão, como
também as ações do seu Ministério, fazendo
com que esse congraçamento gere a justiça
social e ajude o Ministério a continuar desempenhando suas funções perante a sociedade.
Coloco à disposição da Sr' Ministra e de
seus auxiliares o gabinete da Presidência da
Comissão, para, quando quizer, fazer uso dêle para despachos junto à Comissão e aos
Srs. Deputados, sem necessidade de enfrentar maiores entraves burocráticos. Use o gabinete como se sua casa fosse, para que possamos fazer o melhor pelo social no País. (Palmas.)
Nada mais havendo a tratar, encerro a pre-.
sente reunião, convocando outra para a próxima quarta-feira, às 9h, no plenário da Comissão de Seguridade Social e Família.
Está encerrada a reunião.
1ll' Reunião Ordinária Realizada
Em 23 de maio de 1990
Aos vinte e três dias do mês de maio de
um mil novecentos e noventa, às dez horas
e vinte e cinco minutos, no plenário número
nove do Anexo rr da Câmara dos Deputados,
foi realizada' a décima reunião ordinária da
Comissão de seguridade Social e Família.
Compareceram os Senhores Deputados: Joaquim Sucena, Presidente; Jorge Uequed, Vi·
ce-Presidente~ Raimundo Rezende, Jofran
Frejat, Moisés Avelino, Gilberto Carvalho,
Erico Pegoraro, Alarico Abib, José Carlos
Coutinho, Djenal Gonçalves, Elias Murad,
Benedita da Silva, Floriceno Paixão, Ruy Ne-
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deI, Rita Camata, Lúcio Alcântara, José Viana, Ivo Lech e Orlando Pacheco, membros
titulares; Eduardo Jorge, José Queiroz, Ivo
Minardi, Bezerra de MeIo, Anníbal Barcellos, Geraldo Alckimin Filho, Nelson Seixas
e Antônio Carlos Mendes Thame, membros
suplentes; justificou a ausência o Deputado
Messias Soares. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Joaquim Sucena,
declarou aberta a reunião. Dispensada a leitura das' Atas das reuniões anteriores, por
haver distribuídas cópias com antecedência,
foram as mesmas colocadas em discussão; como nada houvesse a contestar, foram as mesmas colocadas em votação e aprovada. EXPEDIENTE: I - Correspondência recebida:
1 - Ofícios: manifestando-se contra o PL
2.752/89: da Câmara Municipal de Presidente
Venceslau, SP; da Comissão de Mobilização
dos Farmacêuticos de Londrina, PR; da Presidência da Câmara Municipal de Jaguariúna,
SP; do Rotary Club de Ponta Grossa, PR
e da Faculdade de Farmácia da UFMG; manifestando-se a favor do PL 2.752/89, da Drogaria São Paulo, SP; solicitando audiência da
Comissão: do Conselho Regional de Mediêjna de SP; indicando o Deputado Nelson
Aguiar para substituir como membro efetivo
6Deputado Chico Humberto, da Liderança
do PDT; convidando para palestra sobre planejamento familiar: do Cedesen, do Senado
Federal; cumprimentando pela eleição da
Mesa Diretora da Comissão:'do Ministro das
Relações Exteriores; e comunitando ter tomado posse: do Diretor do Departamento
de Classificação Indicativa. 2 - Telegramati:
manifestando-se favorável à aprovação' do
projeto que cria o Dia Nacional do Protético
Dentário: da Associação dos Técnicos de
Prótese Dentária; dos Sindicatos de Protéticos Dentário do Param~ e de São Paulo;
da Associação dos Protéticos Dentários de
Ribeirão Preto; SP; da Associação de Proté·
ticos de Santos, SP; da Associação de Profissionais em Prótese Odontológica do Vale do
Paraíba, São José dos Campos, SP; do Laboratório Tabajara e de diversos técnicos em
prótese dentária; agradecendo convite para
participação na Mesa Redonda sobre o PL
2.752/89: da Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.
II - Correspondência expedida: 1-Ofícios:
agradecendo convite para palestra sobre planejamento familiar, ao Cedesen, Senado Federal; agradecendo comunicação sobre posse, ao Diretor do Departar"ento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça; SQlicitando recálculo de benefício de aposentadoria, ao Ministro da Saúde; requisitando os
trabálhos de servidor, ao Presidente da Câmara dos Deputados acusando recebimento
de correspondência sobre o PL 2.752/89, ao
Presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna, SP e ao Vereador Plínio Parízio. 2 Telegramas: comunicando a aprovação, no
âmbito da Comissão, da Projeto n" 1.199/88,
que cria o Dia Nacional do Protético Dentário: à Associação de Técnicos de Prótese
Dentária de MG; aos Sindicatos dos Protéticos Dentários no Estado do Paraná e de
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São Paulo; à Associação dos Profissionais
Protéticos Dentários de Ribeirão Preto, SP;
à Associação dos Profissionais em Prótese
Odontológica do Vale do Paraíba, São José
dos Campos, SP; à Associação dos Protéticos
de Santos, SP; ao Laboratório Tabajara, SP;
e aos demais protéticos que enviaram telegramas. DISTRIBUIÇÃO: Efetuada pelo Senhor Presidente Deputado Joaquim Sucena,
em 18-5-90, à Senhora Deputada Abigail Feitosa: Projeto de Lei n" 1.324/88, que "Acrecenta parágrafos ao artigo 35 da lei n' 5.991,
de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o controle sanitário do comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências", do Senhor
Juarez Marques Batista; ao Senhor Deputado
Gilberto Carvalho: Projeto de L,ei n"
1.344/88, que "Acrescenta parágrafo ao artigo 45 da Lei n" 3.807, de 26 de agosto de
1960 - Lei Orgânica da Previdência Social" ,
do Senhor Carlos Cardinal; ao Senhor Deputado Genésio Benardino: Projeto de Lei n9
2.899/89, que "Dispõe sobre a aposentadoria
dos trabalhadores rurais de ambos os sexos
e dos que exercem atividades agropastorais'
em regime de economia familiar, e dá outras
providências" do Senhor Amaury MülIer.
Antes de passar à Ordem do Dia o Presidente
concedeu a palavra ao Deputado Floriceno
Paixão que comunicou estar prevista a apreciação neste mesmo horário, dos Projetos de
Leis Orgânicas de Saúde e de Assistência Social pela Comissão de Finanças e Tribunação.
ORDEM DO DIA: PL n' 8.038/86, que "Assegura ao marido ou companheiro o direito
de ser dependente da mulher 'segurada da
Previdência Social"; autor: Senado Federal;
(PLS 201/81); relatora: Deputada Rita Camata; parecer: favorável, nos termos da emenda
CCJR; não havendo quem quisesse discutilo, foi colocado em votação e aprovado. PL'
nO 8.087/86, que "Dispõe sobre a situação
econômico-financeira do contribuinte perante a Previdêncià Social, cria o Certificado de "
Previdência Social- CPS; e dá outras pro'vidências"; autor; Poder Executivo (Mensa- .
gem n" 289/86); relator: Deputai:ló Jcifran Fr~
jat; parecer: favorável, com correções redacionais; não havendo quem quisesse discuti-lo, foi colocado em votação e aprovado.
Durante a discussão deste projeto, assumiu
a presidência o senhor Deputado Jorge Uequed, Vice-Presidente. PL n' 7.916/86, que
"Permite, para obtenção da aposeritadoria
aos trinta anos de atividade, a' contagem do
tempo de serviço público"; autor: Deputado
Florlceno Paixão; relator: Deputado Elias
Murad; parecer: contrário; discutindo opro-'
jeto o Deputado Floriceno Paixão sugeriu alteração do parecer pela prejudicialidade; o
Relator, acolhendo a sugestãó, reformulou
seu parecer que, colocando em votação, é
aprovado, ficando prejudicado o projeto. PL
n' 8.230/86, que "Dispõe sobre a aposentadoria dos professores em estabelecimentos
de ensino particulàr; autor: Deputado Floricena Paixão; relator: Deputado Elias Murad;
parecer': favorável; não havendo quem quisesse discuti-lo, foi colocado em votação e

aprovado. PL n" 1.443/88, que "Dispõe sobre
a revisão dos benefícios de prestação continuada de aposentados e pensionistas com base no salário mínimo e dá outras providências"; (Apensado: PL n' 3.928/89, do Sr. Antônio Carlos Mendes Thame); autor: Depu·
tado Ney Lopes; Relator: Deputado Erico
Pegoraro; parecer: favorável, com emendas;
discutiram o Projeto os Deputados: Floriceno
Paixão, que pediu vista e Jorge Uequed; tendo o senhor Presidente concedido vista ao
Deputado Floriceno Paixão. Durante esta
discussão, reassumiu a Presidência ,o senhor
Deputado Joaquim Sucena. PL n' 1.531/89,
que "Toma obrigatório o exame pré-natal";
autor: Deputado Arnold Fioravante; relator:
Deputado Erico Pegoraro; parecer: favorável, com adoção das emendas adotadas pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação; discutiram o Projeto os Deputados:
Jofran Frejat, Rita Camata, que pediu vista,
Nelson Seixas, Ruy Nedel, Lúcio Alcântara
e José Carlos Coutinho; tendo o senhor Presidente concedido vista à Deputada Rita Camata. PL n" 1.606/89, que "Dispões sobre
a criação do Serviço Nacional.de Aprendizagem Rural (Serrar), nos termos do artigo
62 do Ato da,s Disposições Constitucionais
Transitórias"; (Apensado: PL n" 1.726/89, do
Senhor Nilson Gibson); autor: Deputado
Gonzaga Patriota; relator: Deputado Jofran
Frejat; parecer: favorável, nos termos da
CPR; relatório da vista do Deputado Erico
Pegoraro favorável; nOS' termos do substitutivo que apresenta; o Deputado Jofran Frejat
cedeu sua vez no uso da palavra ao Deputado
Erico Pegoraro, que havia solicitado vista,
para que -lesse seu substitutivo; 'discutiram
também os Deputados: Jofran'Frej'at, Lúcio
Alcântara, .f1oriceno Paixão e 'José Carlos
Coutinho.. O Presidente suspendeu a discussão, avocando vista do processo e determinou
a posterior distribuição de cópia do mesmo
aos senhores membros da Comissão. Durante
esta discussão; o Senhor Deputado' Eduardo
Jorge comunicou que' não houve quorum para
votação dos l'rojetosde Lei'Orgânica de Saúde e Assistência Social na Comissão de Finançase Tributação, solicitando aos menbros
desta Comissão que também pertençam
àquela compareçãm à reunião prevista para
as quinze horas e trinta -minutos de hoje. PL
n' 2.279/89, que "Obriga as emissoras de rádio e televisão de todo o País a destinarem
um minutà de suá programação ·diária para
divulgação da mensagem que especifica"; autor: Deputado Juarez Marques Batista; rela'tor: D.eputado Elias Munid; pareéer: favorável, nos termos do substitutivo; não'havendo
quem quisesse discuti-lo, foÍ ~oloca~~ em votação e aprovado. PL n" 2. 713/89, que"Torna
obrigatória a existência de ambulância e de
profissionais da área de saúde nos Postos de
Política, Rodoviária Federal",; ,(Apensados:
PL n" 3.699/89, do Senhor Leonel Júlio e PL
n" 4.279/89, do Senhor Daso,CoiJnbra); autor: Deputado Floriceno Paixão; Relator:
Deputado Lúcio Alcântara; parecer: favorável; não havendo quem quisesse discuti-lo,
foi colocado em votação e aprovado. PL n"
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3.035/89, que "Dispõe sobre exigência de médicos homeopatas nos hospitais de serviços
públicos oficiais"; autor: Deputado José Carlos Coutinho; relator: Deputado Messias
Soares; parecer: favorável, com emendas do
Relator; não estando presente, por motivo
de saúde, o relator, foi nomeado relatorad
hoc a Deputada Rita Rita Camata; não havendo quem quisesse discutir o parecer, foi
o mesmo colocado em votação e aprovado.
PL n' 3.291/89, que "Dispõe sobre abatimento de gastos com medicamentos comprovadamente adquiridos para tratamento de deficientes físicos e mentais na declaração do Imposto de Renda da pessoa física"; autor: Deputado José Carlos Coutinho; relator: Deputada Sandra Cavalcanti; parecer: favorável,
com emendas; vista: Voto em separado, favorável, com duas emendas do Deputado Elias
Murad; não sendo mais membro da Comissão
a relatora, foi nomeado relator ad hoc o Deputado Elias Murad que pediu inversão da
pauta, sendo atendido. PL n" 3.330/89, que
"Dá nova redação ao art. 65 da Lei n' 3.807,
de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da
Previdência Social"; autor: Deputado Daso
Coimbra; relator: Deputado Raimundo Rezende; parecer: favorável; não havendo
quem quisesse discuti-lo, foi colocado em votação e aprovado. PL n" 3.604/89, que "Introduz modificações nos dispositivos que especifica da legislação de previdência social";
a\ltor: Deputado Daso Coimbra; relator: Deputado José Carlos Coutinho; parecer: favorável; não havendo quem quisesse discuti-lo,
foi colocado em votação e aprovado. PL n'
3.291/89, que "Dispõe sobre abatimento de
gastos com medicamentos comprovadamente
adquiridos para tratamento de deficientes físicos e mentais na declaração do Imposto de
Renda da pessoa física"; autor Deputado Jo-.
sé Carlos Coutinho; relatora: Deputada Sandra Cavalcanti; parecer: favorável, com
, emendas; vista: voto em separado, favorável,
com duas emendas do Deputado Elias Murad; não sendo mais membro da Comissão
, a relatora e estando nomeado relator ad hoc
, o Deputado Elias Murad, foram sugeridas.
emendas de plenário, acolhidas pelo autor
. e pelo relator, com a manifestação do Deputado Nelson SeiXas; ~oncedido prazo para re, formulação do texto da emenda ao artigo 2',
o parecer favor'ável do relator ad hoc foi aprovado, adotando-se igualmente as suas emendas. Nada mais'havendo a traiar, o Presidente
encerrou a reunião às doze horas e trinta e
cinco minutos, antes convocando reunião para a próxima quarta-feira, dia trinta, às nove
as, no plenário número nove. E, para constar,
eu Maria Inês de Bessa Lins, Secretária, lavrei a: presente Ata que, lida e aprovada será
assinada pelo Presidente, Deputado Joaquim
SuceDa.
lI' Reunião (Extraordinária)
de Audiência Pública
Realizada em 23 de maio de 1990

Às doze horas e trinta e cinco minutos do
.dia vinte e três de maio de hum mil nove-
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centos e noventa, no plenário número nove
Deputado Joaquim Sucena esclareceu que a
2.752/89; da Organização Farmacêutica Drado anexo II da Câmara dos Deputados, foi I presidência da Comissão tem procurado amgão Ltda., pela aprovação do PL n' 2.752/89;
realizada a décima primeira reunião, extraordo Deputado Moisés Avelino justificando
pliar as discussões de temas polêmicos, perdinária, da Comissão de Seguridade Social
mitindo à sociedade manifestar-se, a exemplo
suas ausências nos dias 16 e 17 de maio p.p.;
e Família, com a presença do Dr. Assaf Haddo que ocorreu recentemente na Mesa-Redo Deputado Elias Murad, esclarecendo graba, Vice-Presidente do Conselho Regional
donda sobre o Projeto de Lei n' 2.752/89 e
fia da palavras "disciplinação" no Parecer ao
de Medicina do Estado de São Paulo. Companos encontros realizados à nível das Comis- .PL n' 8.230/86; do Conselho Regional de Farreceram os Senhores Deputados: Joaquim
sões de Saúde das Assembléias Legislativas,
mácia do Mato Grosso, solicitando cópia dos
Sucena, Presidente; Floriceno Paixão, Orlana respeito dos transplantes de órgãos; comendebates da Mesa-Redonda sobre o PL n'
do Pacheco, Rita Camata, Djenal Gonçalves,
dente da Comissão de Constituição e Justiça'
tou que esta seria a primeira das audiências
Moisés Avelino, José carlos Coutinho, Raie de Redação, agradecendo convite para: exdo Dr. Assaf, considerando que o mesmo
mundo Rezende e Elias Murad, membros tideverá retornar em outras ocasiões para
posição da Ministra da Ação Social; do fartulares; e Deputado Nelson Seixas, membro
aprofundamento da discussão sobre o tema;
macêutico Arno Achiles Andreatta, de repúsuplente. Havendo número regimental, o
dio ao PL n' 2.752/89. II - Correspondência
informou ao Plenário que teve conhecimento
Presidente, Deputado Joaquim Sucena, de-, de que o Conselho Regional de Medicina de
expedida: Ofícios: ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, inforSão Paulo elaborou um esboço de anteproc1arou aberta a reunião e, tendo já introduzido no recinto o Senhor Assaf Hadba, convimando sobre a tramitação do PL n' 2.752/89;
jeto, o qual será encaminhado à Comissão
dou-o a tomar assento à mesa. Em seguida,
e que, desde já, comprometia-se a abrir.disao Presidente da Câmara dos Deputados sopassou a palavra ao expositor que discorreu
cussão fora do âmbito deste órgão; concedeu
bre apensação do PL n' 820/88 ao PL n'
sobre o tema - Qualificação profissional
2.752/89; ao Presidente do Conselho Regioa palavra ao expositor para suas últimas con-.Usando a palavra, o Vice-Presidente do
siderações. O Dr. Assaf Hadba agradeceu' nal de Farmácia do Mato Grosso, encamiConselho Regional de Medicina iniciou agranhando cópia dos debates realizados na Memais uma vez a oportunidade, colocando-se
à disposição para atender futuros convites padecendo a oportunidade excepcional de ser
sa-Redonda sobre o PL n' 2.752/89. Distrura participar de outras reuniões. Nada mais
ouvido pelos senhores membros desta Comisbição: efetuada pelo Senhor Presidente Dehavendo a tratar, o Presidente agradeceu a
são, disse que foi designado pelos seus computado Joaquim Sucena, em 30-5-90, ao Sepanheiros para coordenar campanhas no senpresença do convidado e encerrou a reunião,
nhor Deputado José Carlos Coutinho: O Protido de melhorar a qualificação profissional
antes convocando reunião para a próxima
jeto de Lei n' 1.639-A/89 que "Dispõe sobre
médica; falou da realização em 1989 de um
quarta-feira, dia 30, às nove horas. E, para
contagem de tempo de serviço púbico e de
"Fórum de Qualificação Profissional" que
constar, eu Maria Inês de Bessa Lins, Secreatividade privada, para efeito de aposentacontou com a presença de ministros; comentária, lavrei a presente Ata que, lida e aprodoria pelo INPS", do Senado Federal, PLS
tou a dificuldade de aprimorar a fiscalização
n" 1.120/88 que "Acrescenta alínea ao artigo
vada, será assinada pelo Presidente, Depuprofissional, considerando não existirem nor-· tado Joaquim Sucena.
53 da Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962
mas legais atualizadas, específicas para coibir
- Código Brasileiro de Telecomunicações
- proibindo a propaganda de medicamentos
: os erros médicos que a imprensa; vem apon12' RemÍião Ordhiária realizada
tando; pediu a colaboração da Comissão para
através do rádio e da televisão, nos termos
. em 30 de maio de 1990
regulamentar o inciso XIII do art. 5' da Consque especifica", do Senhor Geraldo Alckmin
Aos trinta dias do mês de maio de um mil
tituição Federal no que diz respeito à qualifiFilho; ao Senhor Deputado Borges da Silveicação médica. Terminada a brev~ exposição,
novecentOs e noventa, às onze horas e dez
ra: Projeto de Lei n' 3.378/89 que "Dispõe
o Presidente agradeceu as palavras iniciais
minutos, no plenário número nove do Anexo
sobre a regularização na administração públiII da Câmara dos Deputados, foi realizada
de seu discurso, solicitando uma contribuição
ca da situação dos servidores desviados de
a décima segunda Reunião Ordinária da Coefetiva dos Conselhos de Medicina em forma
função e dá outras providências", do Senhor
missão de Seguridade Social e Família. Comde sugestões e anteprojetos. Em seguida, dePaulo Ramos. Antes de iniciar a ordem do
pareceream os Senhores Deputados: JoaGlarou livre a palavra, dela fazendo· uso os
dia, o Deputado Walmor de Luca constituiu
Senhores Deputados: Rita Camata que, ciquim Sucena, Presidente; Walmor de Luca,
comissão interna, para aprofundar os estudos
tando as dificuldades porque passam os paVice-Presidente;.Francisco Amaral, Genésio
sobre o Projeto de Lei n' 1.606/89 que. "Discientes de todo o País, registrou. sua preocuBernardino, Ivo Lech, Moisés Avelino, Rita
põe sobre a criação do Serviço Nacional de
pação com o serviço médico do Espírito San.Camata, Erico pegoraro, Gilberto Carvalho,
Aprendizagem Rural (Senar), nos termos do
to; Djenal Gonçalves que, comentando sobre
Orlando Pacheco, Pedro Canedo, Elias Muartigo 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias", designando os Senhosua satisfação pela participação do Estado
rad, Ruy Nedel, Nelson Aguiar; Floriceno
Paixão, Arnaldo Faria de Sá, José Carlos
de São Paulo na busca de solução para evitar
res Deputados: Jofran Frejat, Relator; Erico
Coutinho, .Benedita da Silva, Borges da SiIos erros médicos, colocou que é a favor da
Pegoraro, Lúcio Alcântara, José Carlos Cou.veira, membros titulares; Ivo Mainardi,
reforma do ensino médico, embora acredite
tinho, Floriceno Paixão e Benedita da Silva,
Anníbal Barcellos, José Queiroz, Antônio
serem necessárias medidas punitivas de efeito
que terão prazo de cinco sessões da Câmara
Carlos Mendes Thame, Nelson Seixas, Dioimediato; Nelson Seixas que comentou ter
para apresentar relatório sucinto de suas con,nísio Hage, Farabulini Júnior Eduardo Jorge,
conhecimento sóbre a iniciativa do Conselho
clusões. Ordem do Dia: PL n' 4.241/89 que
.membrossuplentes; justificou a ausência o
"Estabelece, na forma do artigo 153, paráRegional de Medicina de São paulo, lamenDeputado Miraldo Gomes. Havendo número
grafo 2", item lI, da Constituição Federal,
tou o pequeno número de parlamentares no
,regimental, na ausência momentânea do Preplenário, sugeriu maior entrosamento dos
os termos e limites da imunidade fiscal das
sidente, Deputado Joaquim Sucena, foi demembros da Comissão com os Conselhos papensões e dos proventos percebidos pelos
clarada aberta a reunião pelo Deputado Walra tratar sobre as matérias médicas e paramémaiores de sessenta e cinco anos de idade".
mor de Luca que assumiu a presidência. Disdicas de forma a permitir melhqres respostas
(Apensados: PL n' 1.265/88, do Senhor Konpensada·a leitura das Atas das reuniões antea fatos ocorridos de erros méc;licos e parabeder Reis; PL n" 1.712/89, da Senhora Rita
. riores, por haverem sido distribuídas cópias
nizou a luta do Conselho; Orlando Pacheco
Camata; PL n' 2.007/89, do Senhor Paulo
que reafirmou as palavras elogiosas dos cole- . com antecedência, foram as mesmas colocaMarques; PL n' 2.045/89, do Senhor José Cardas em discussão; como nada houvesse a conlos Coutinho; PL n" 2.174/89, do Senhor Dogasa respeito da atuação do Co~selho Regio·testar, foram as mesmas colocadas em votanal, sugerindo que a discussão seja estendida
reto Campanari, PL n' 2.451/89, do Senhor
ção e aprovadas. Expediente: 1- Corres- José Camargo; PL n' 2.496/89, do Senhor
aos demais membros e solicitando que a ex.pondência recebida: 1 - Ofícios: do Presipositor continue a colaborar com esta ComisMauro Sampaio; PL n' 2.715/89, do Senhor
dente da Assembléia Legislativa do Estado
são. O Dr. Assaf Hadba teceu comentários
F1oriceno Paixão; PL n' 3.426/89, do Senhor
ao término do discurso de cada orador. O
,do Ceará, manifestando repúdio ao PL n'
Daso Coimbra; PL n' 3.825/89, do Senhor
o
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bidos pelos maiores de sessenta e cinco anos
Rodrigues Palma; PL N"1.495/89, do Senhor
bre a interferência do Po'der Executivo nos
Hélio Rosas; PL n" 3.777/89, do Senhor Ar- de idade". (Apensados: PL n" 1.265/88, do
trabalhos do Congresso N~cional pela emisnaldo Faria de Sá; PL N" 4.245/89, (PLS n"
Senhor Konder Reis; PL n' 1.712/89, da Se- .são excessiva de matéria legislativa e pela
nhora Rita Camata; PL n" 2.007/89, do Se- I retirada de concessões de rádio e televisão.
74/89), do Senhor Iram Saraiva; PL n"
Nada mais havendo a tratar, o Presidente
4.289/89, do Senhor Álvaro Antônio; PL n" , nhor Paulo Marques; PL n70 2.045/89, do
4.292/89, do Senhor Francisco Amaral; PL
Senh9r José Carlos Coutinho; PL n"2.174/89,
encerrou os trabalhos às doze horas e cindo Senhor Doreto Campanari; PL n" ' qüeqta e cinco minutos, antes convocandà
n' 4.360/89, do Senhor José Teixeira; PL n"
4.476/89, do Senhor Genésio Bernardino; PL
2.451/89, do Senhor José Camargo; PL n" , reunião para a próxima quarta-feira, dia s,eis
2.496/89, do Senhor Mauro Sampaio; PL n'
~" 4.605/89, do Senhor João Cunha; PL n"
de junho, eu, Maria Inês de Bessa Lins, lavrei
4.609/89, do Senhor Gerson Marcondes; PL
2.715/89, do Senhor Floriceno Paixão; PL n9 ' a presente Ata que, lida e aprov.ada, será
3.426/89, do Senhor Daso Coimbra; PL n9
assinada pelo Presidente em exercício, Depun" 4.734/90, do Senhor Airton Cordeiro e PL
3.825/89, do Senhor Rodrigues Palma; PL
N' 4.813/90, do Senhor Mário Lima); autor:
'
tado Walmor de Luca.
Senado Federal (PLS n' 78/88); relator: Den' 1.495/89, do Senhor Hélio rosas; PL n9
Ordinária
reaiiZada
13'
Reunião
putado Jofran Frejat; parecer: Favorável ao . 3.777/89, do Senhor Arnaldo Faria de Sá;
em 6 de junho de 1990
PL n' 4.241/89; estando ausente o relator foi, PL n" 4.245/89 (PLS n' 74/89), do Senhor
Iram Saraiva; PL n" 4.289/89, do Senhor Álnomeado Relatora ad hoc a Deputada BeneAos seis dias do mês de junho de mil novevaro Antônio; PL N" 4.291/89, do Senhor
dita da Silva que fez a leitura do Parecer.
centos e noventa, às onze horas, no plenário
Durap.te a discussão o Deputado Arnaldo Fa-. Francisco Amaral; PL n" 4.360/89, do Senhor
número nove do anexo 11 da Câmara dos
ria de Sá questionou sobre a possibilidade
José Teixeira; PL n" 4.476/89, do Senhor Ge- , Deputados, foi realizada a décima terceira
de apresentar emenqas e sobre a apreciação
nésio Bernardino; PL n" 4.605/89, do Senhor
reunião ordinária da Comissão de Seguridade
conclusiva de mérito, na comissão; o DepuJoão Cunha; PL n' 4.609/89, do Senhor GerSocial e Família. Compareceram os Senhores
tado Floriceno Paixão, pediu vista; o Presison Marcondes; PL n" 4.734/90, do Senhor
Deputados: Joaquim Sucena, Pre~idente;
Airton Cordeiro e ,PL n" 4.813/90, do Senhor
dente em exercício, Deputado Walmor de
Jorge Uequed, Vice-Presidente: Carlos MosMário Lima); autor: Senado Federal (PLS
Luca justificando estar impedido regimentalconi, Gilberto Carvalho, Benedita da Silva,
mente de conceder vista por estar o projeto
n' 78/88); relator: Deputado Jofran Frejat;
Erico Pegoraro, Abigail Feitosa, Nelson
tramitando em caráter de urgência, decidiu' parecer: favorável ao PL n" 4.241/89; o PresiAguiar, Floriceno Paixão, Raimundo Rezendente alertou para o fato de o projeto estar
cPela inversão da pauta e deliberou que fossem
de, Rita Camata, José Carlos Coutinho, Ruy
tramitando em caráter de urgência abrindo
distribuídas cópias do projeto a todos os preNedel, Ivo Lech, Arnaldo Faria de Sá, Bordita da Silva, nomeada Relatora ad hoc fez
sentes. PL n' 858/88 que '''Dispõe sobre a
ges de Silveira, Genésio Bernardino, Orlanconcessão, pelo Estado, de assistência média. a leitura do parecer; discutiram os Deputado Pacheco, membros titulares; Eduardo Jore social às famílias carentes"; autora: Depudos: Elias Murad, José Carlos Coutinho, Gege, Eduardo Moreira, Carlos Mosconi, Célio
tada' Benedita da Silva; relator: Deputado
nésio Bernardino, Nelson Seixas, Rita Camad.e Castro, Ervin Bonkoski, Edmilson Valen'EricoPegoraro; parecer preliminar: requeta, e Arnaldo Faria de Sá; fizeram apartes
tim, Nelson Seixas e José Queiroz, membros
rendo anexação ao PL n" 3.099-CI89; 'estando
os Deputados: Floriceno Paixão e Erico Pesuplente. Havendo número regimental o Viausente, momentaneamente, o Relator, foi
goraro; colocado em votação foi aprovado,
ce-Presidente, Deputado Jorge Vequed, denomeado Relatora ad hoc a Deputada Rita
por unanimidade. Levantando questão de orclarou aberta a reunião. DispeItSada a leitura
dem o Deputado José Carlos Coutinho quesCamata; discutiram o projeto os Deputados:
da Ata da reunião anterior, por h!1ver sido
Arnaldo Faria de Sá, Floriceno Paixão e Betiona sobre a indicação de co-autoria no paredistribuídas cópias com antecedência, foi a
nedita da Silva; considerando a impossibicer, sendo aparteado pelo Deputado Erico . mesma colocada em discussão; como nada
Pegoraro que sugere a emissão de certidão
lidade de o PL n' 3.099-C/89 (já aprovado
houvesse a constatar, foi colocada em votaconclusivamente) receber qualquer apensade co-autoria; o Presidente comunica que sua
ção e aprovada. EXPEDIENTE: I - Corresdecisão virá após consultar o Regimento Indo, o Presidente decidiu adiar a discussão
pondência recebida: 1. Ofícios: da Deputada
1para que o Relator redigisse o parecer definiterno. PL n" 2.921/89 que "Autoriza a filiação
Cristina Tavares, sugerindo convidar o pr.,
tivo. PL n' 1)03/88 que "Dispõe sobre assisà Previdência Social da dona-de-casa";
Marcos F. de Oliveira Moraes, renomeado
(Apensado: PL n' 3.642/89, do Senhorismael
tência religiosa aos internados em hospitais
cancerologista do Instituto Nacional do Cânpúblicos ou particulares"; autor: Deputado
Wanderley); autor: Deputado F~ancisco
cer, para proferir conferência nesta Comissão
, Jayme Paliarin; relator: Deputado Raimundo
Amaral; relator: Deputado EdmilsoiJ. Valensobre "A magnitude do problema do câncer
Rezende; parecer: favorável, com substitutim; parecer: pela prejudicialidade; vista: Deno Brasil e as medidàs de controle"; da Chefe
tivo. Voto em separado, favorável, com duas
putada Benedita da Silva, apresentando relado gabinete do Deputado Miraldo Gomes cotório que encaminha parecer reformulado peemendas, do Deputado Chico Humberto.
municando o falecimento da genitora do par-o
Voto em separado, favorável, concordando
lo relator; estando ausente o relator foi nolamentar; do Núcleo de Estudos de Saúde'
com o Relator e oferecendo substitutivo da
meado Relator ad hoc o Deputado Arnaldo
Coletiva do Rio de Janeiro colocando-se à
Faria de Sá; não havendo quem quisesse disDeputada Benedita da Silva; estando ausente
disposição da Comissão para futuros assessocuti-lo, foi colocado em votação ti aprovado.
o Relator foi nomeado Relator ad hoc o Deramentos técnicos; do Deputado Floriceno
putadó Genésio Bernardino. Discutiram o
PL N' 3.692/89 que "Faculta às empresas a'
Paixão solicitando apensação dos PL n"
Projeto os Deputados: Arnaldo Faria de Sá,
prestação de assistência médica aos seus em7.879/86 e 1.096/88, de sua autoria, ao PL
pregados nas condições que especifica"; auElias Murad, Benedita da silva e Ruy Nedel,
n' 107/87, de autoria do Deputado Renato
tendo os três últimos registrado pogições contor: Deputado Santinho Furtado; relator:
Vianna; do Conselho Federal de Medicina
Deputado Djenal Gonçalves; parecer: favotrárias às emendas do Deputado Chico Humconvidando para participar do Fórum sobre
rável; vista: Deputado Eduardo Jorge, apreberto; colocado em votação o parecer do Re"A Crise na Saúde". 2. Telex: do Centro
sentando voto em separado, contrário; estanlatÇlr foi aprovado com votos contrários da
de Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado ausente o Relator, 'seu parecer foi lido
Deputada )3enedita da Silva, Rita Camata,
do de São Paulo - SP, registrando a discorErico Pegoraro, Floriceno Paixão e José Carpelo Deputado Elias Murad; discutiram o
dância com o PL n" 2.752/89 - Corresponlos Coutinho. A pedido do Deputado Arnalprojet() os Deputados Ruy Nedel e Benedita
dência expedida: 1. Ofícios: ao Presidente
do Faria de Sá houve nova inversão da ordem
da Silva manifestando-se contrários; coloca,da Câm,ara dos Deputados, solicitando apenda pautà, sendo submetido à apreciação o
do ,em votação o parecer do Relator foi rejeisação do PL n,5 7.879/86 e 1.0961.88 ao PL
tado unanimemente, sendo designado RelaPL n' 4.241/89 que "Estabelece, na forma
n" 107/87. atendendo ao requerimento do Detor do parecer vencedor o Deputado Elias
do artigo 153, parágrafo 2', item 11, da Constiputado Floriceno Paixão. 2. Telegrama: ao
tuição Federal, os termos e limites da imuni-" Murad. Fazendo uso da palavra o Deputado
Deputadl5 Miraldo Gomes, apresentando
dade fiscal das pensões e dos proventos perceErico Pegoraro registrou sua reclámação socondolências pela perda,aa genitora . DIS:,
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TRIBUIÇÃO: efetuada pelo Senhor President~ Deputado Joaquim Sucena, em
31-5-90, ao Senhor Deputado Jofran Frejat,
PL n· 2.167/89 que "Dispõe sobre a profissão
do Atendente de Enfermagem", do Senhor
Arnaldo Faria de. Sá. Efetuada pelo Senhor
Presidente Deputado Joaquim Sucena, em
5-6-90, ao Senhor Deputado Moisés Avelino,
PL n. 271/87 que "Veda o fornecimento de
bebidas alçoólicas nos aviões de transporte",
do Senhor Jayme Paliarin. ORDEM DO
DIA: PL n" 1.344/88 que "Acrescenta parágrafo ao artigo 45 da Lei n" 3.807, de 26 de
agosto' de 1960 - ~ei Orgânica da Previdência Social"; autor: Deputado Carlos Cardinal; relator: Deputado Gilberto Carvalho;
"parecer: favorável. Não havendo quem quisesse discutir, o projeto foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade. PL n"
3.166/89 que "Introduz alteração na Lei no.
7.787, de 30 de junho de 1989, que "Dispõe
sobre alteração na legislação de custeio da
Previdência Social e dá outras providências".
Apensado o PL n· 4.727/90, do Sr. Asdrúbal
.J;lentes; autor: Deputado Arnaldo Faria de
Sá; relator: Deputado Fausto Rocha; parecer: Favorável ao PL n" 3.166/89, pela rejeição do PL nO 4.727/90; estando ausente o relator foi designado relator ad hoc o Deputado
Jofran Frejat; não havendo. quem quisesse
discuti-lo, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. PL n· 3.244/89 que
~'Institúi alteração na Lei n" 5.890, de 8 de
junho de 1973, que altera a legislação de previdência social e dá outras providências".
Apensado' o PL n" 4.954, do Senhor Paulo
Zarzur; autor: Deputado Arnaldo Faria de
Sá; relatot: Deputado Fausto Rocha; parecer: favorável ao PL n" 3.244/89, nos termos
do substitutivo anexo, e pela rejeição do PL
n" 4.954/90; estando ausente o relator foi designado para ler o parecer a Deputada Rita
Camata; não havendo quem quisesse discuti-lo, foi colocado em votação e llprovado
unanimemente. PL n" 3.250/89 que "Dispõe
sobre o recolhimento de contribuiçães para
arrecadação da receita previden.ciária
(DARP) negativo é dá outras providências";
autor: Deputado Augustô Carvalho; relator:
Deputado Floriceno Paixão; parecer: favorável; não havendo quem quisesse discuti-lo,
foi colocado em votação e aprovado o parecer
do relator. Após essa votação assumiu a presidência o. Deputado Joaquim Sucena que
anunciou a existência, sqbre a Mesa de projetos não previstos em pauta, consultando o
plenário sobre a validade de serem apreciados naquela oportunidade. O plenário da Comissão optou por decidir caso a ·caso. PL n"
107/87 que "Dispõe sobre a aposentadoria
especial do advogado autônomo, e determina
outras providências"~ Apensados: PL n.
2.919/89, do Senhor Doreto Campanari; PL
n·' 7.879/86 e 1.096/88, do Senhor Floriceno
Paixão; autor: D~putado Renato Vianna; relator: Deputado Rôberto Jerson; parecer: favorável; .·devolvido dé' ·vista pelo Deputado
F1oriceno Paixão; sem manifestação; ausente
orelator; a DeptitadaAbigail Feitosa foi designada para fazer a léitura d? parecer; discu-

tiram: Deputado Floriceno Paixão que falou
sobre seu pedido de apensação dos PL n·'
7.879/89 e 1.096/88.de sua 'autoria; Deputado
Arnaldo Faria de Sá que pediu que fosse adiada a discussão; Deputado Borges da Silvera
e Deputado Jofran Frejat; o Presidente acatou a sugestão do Deputado Arnaldo Faria
de Sá, adiando a discussão, tendo em vista
que o relator não apreciou os projetos apresentados. PL n. 2.167/89 que "Dispõe sobre
a profissão de Atendente de Enfermagem";
autor: Deputado Arnaldo Faria de Sá; relator: Deputado Jofran Frejat; parecer: favorável; não havendo quem quisesse discuti-lo,
foi colocado em votação e aprovado unanimemente o parecer do relator. PL n·1.443/88
que "Dispõe solilre a revisão dos benefícios
de prestação continuada de aposentados e
pensionistas com base no salário mínimo e
dá outras providências". Apensados: PL n"
3:928/89, do Senhor Antônio Carlos Mendes
Thame; PL n.S.173/90, do Senhor Floriceno
Paixão; autor: Deputado Ney Lopes; relator:
Deputado Erico Pegoraro; parecer: favorável, com emendas; devolvido de vista pelo
Deputado Floriceno Paixão, sem manifestação; estando ausente, no momento, Q relato,r
foi nomeado relator ad hoc o Deputado Arnaldo Faria de Sá; não havendo quem quisesse discuti-lo foi colocado em votação e
aprovado. PL n" 1.181/88 que "Acrescenta
parágrafo ao art. 45 da Lei Orgânica da Previdência Social"; autor: Deputado Carlos Cardinal; l"elátor: Deputado Floriceno Paixão;
parecer: flí'l(orável; não havendo quem quisesse discuti-lo foi colocado em votação e
aprovado unanimemente o parecer do relator. PL n" 1.371/88 que "PrQ'íbe a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou
venda foi interditada no País de origem"; autor: Deputado Carlos Cardinal; relator: DeputadoFloriceno Paixão; parecer: favorável;
discutiram os Deputados: Lúcio Alcântara,
Abigail Feitosa e BOrges da Silveira, coloeado em votação foi aprovado unanimemente
o parecer do relator. PL n•. 1.~:}1l89·que ~'Tor
na obrigatório o exame pré-ilatàl';; autor:
Deputado Arnold Fioravante; relator: Deputado Erico fegoraro; parecer: favorável, com
adoção das emendas da CCJR; vista concedida à Deputada Rita Camata; parecer: favorável, nos termos do substitutivo eni anexo;
ausente, no momento o relator, o president"
solicitou que fosse feita a leitura do relatório
de vista pela Deputada Rita Camatã·que..i'COmunicou a necessidade de se corrigir na cópia
distribuída os termos "torna obrigatória" por
"assegura," referentes a ementa do seu substitutivo, discutiram os Deputados: Abigail
Feitosa, manifestando-se contrária ao substitutivo, Eduardo Jorge, que era contrário ao
parágrafo único 40 substitutivo; Raimundo
Rezende, Borges da .silveira', :Jofran Frejat,
F1oriceno Paixão,q~·.ap~sl:ntou emendas
de plenário, propondo acr.socntar ao art. 2"
a expressão "no prazo"<!e 60. dias", suprimir
o art. 3. e renumerar o art. 4" para 3·; Benedita da Silva e Nelson Seixas; permanecendo
ausente o relator, foi nomeada relatora ad
hoc a Deputada Rita Camata que apresentou
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parecer com substitutivo acolhendo às emendllS sugeridas;" colocado em votação o novo
parecer, foi aprovado nos termos do substitutivo, com o voto contrário da Deputada Abigail Feitosa. O Deputado Eduardo Jorge solicitou ao Presidente que fosse registrado em
ata sua posição contrária, considerando não
poder o seu voto ser computado por estar
presente a representante titular do Partido
dos Trabalhadores. PL nO 858/88 que "Dispõe
sobre a concessão, pelo Estado, de assistência
médica e soeia! às famílias carentes": autora:
Deputada Benedita da Silva; relator: Deputado Erico Pegoraro; parecer: pela prejudicialidade; não ):lavendo quem quisesse discutir foi coloeado em votação e aprovado com
voto contrário da Deputada Benedita da Silva. PL n9 1.606/89 que "Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar), nos termos os artigo 62 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias"; Anexo: PL n· 1. 726/89, do Senhor
Nilson Gibson; autor: Deputado Gonzaga
Patriota; relator: Deputado Jofran Frejat;
parecer: favorável, nos termos do substitutivo da CAPR; vista: voto em separado nos
termos do substitutivo, do Deputado Erico
Pegoraro. O Presidente esclareceu que a Comissão Interna designada na reunião anterior
concluiu seus estudos apresentando emendas
de' plenário, resultantes de acordo, com o
substitutivo da CAPR; discutiram os Deputados: Eduardo Jorge, manifestndo posição
contrária, Erico Pegoraro e Floriceno Paixão,
que apresentou emenda substituindo a palavra "empregados" por "empregador" no artigo 19 do substitutivo da CAPR; o Deputado
Jofran Frejat apresentou as seguintes emendas acolhidas: ao artigo 2" acrescente-se "Ministério da Educação" e suprima-se a expressão "e representante das Indústrias e Máquinas Agrícolas"; ao § 1. do artigo 2. dê-se
a seguinte redação: § 19 - A Confederação
Nacional da Agricultura - CNA e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - Contag terão 5 (cinco) representantes, o Ministério da Agricultura terá 2
(dois) representantes, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação e os demais
órgãos ou entidades terão apenas 1 (um) representante cada um"; no inciso I do artigo
3· suprima-se a alínea g; no § 3· do artigo
3· substitua-se os termos "deduzida a quota
necessária às despesas de caráter geral" por
"e sua aplicação fixada através de regulamento interno"; colocado em votação o substi- .
tutivo da CPAR com as emendas acolhidas,
o mesmo foi aprovado em voto contrário da
Deputada Abigail Feitosa. PL n" 3.657/89 que
"Dispõe sobre a extinção progressiva dos mankômios e sua substituição por outros recursos assistenciais e regulamenta a internação
sória"; autor: Deputado Paulo Delgado; relator: Deputado Carlos Mosconi; parecer: favorável; o relator acolheu a emenda de plenário oferecida pelo Deputado Lúcio Alcântara
nos seguinte termos: "Acrescente-se ao artigo 1· o seguinte parágrafo único - Qualquer
exceção determinada por necessidade regional, deverá ser objeto de lei estadual"; colo-
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cado em votação foi aprovado unanimemente
com emenda de plenário. PL n° 2.855/89 que
"Dispõe sobre aa}>osentadoria do jogador
de futebol, e dá outras providências"; autor:
Deputado Arnaldo Faria de Sá; relator: Deputado Pedro Canedo; parecer:.favorável; estando ausente o relator, a Deputada Benedita
da Silva fez a leitura do parecer; discutiram
os Deputados: Abigail Feitosa e Orlando Pacheco: colocado em votação, o parecer foi
rejeitado e o Presidente designou a Deputada
Benedita da Silva para redigir o parecer vencedor. terminada essa fase o Presidente comunicou o recebimento de correspondência
do Conselho Federal de '&l:edicina sobre o
Projeto de Lei no 1'.167/88, que trata de esterilização, solicitando a realização de um debate
com entidades de área da saúde e da sociedade' civil diretamente envolvidas no assunto,
a fim de encontrar soluções adequadas para
a normalizaC{ão do assunto; o Deputado
Eduardo Jorge comunicou que estaria devolvendo o PL no 1.167/88 cuja vista fora-lhe
concedida; o Deputado Nelson Seixas, autor
do projeto, informou a existência de estudo
sobre o assunto, feito pelo Conselho Federal
de Medicina; a Deputad~Abigail Feitosa perguntou quando poderia ser realizada a mesaredonda solicitada; o Presidente solicitou sugestões para viabilizar os debates, acrescentando que a data seria de acordo com o calendário da Comissão. Na mais havendo a tratar,
o Presidente encerrou os trabalhos às treze
horas e cinco minutos, antes convocando reunião para a próxima quarta-feirâ, dia treze
de ju~o, às dez horas, no plenário número
nove. E, para constar, eu, Maria Inês de Bessa Lins, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Joaquim Sucena.
14~

Reunião OrdiRária, realizada
em 20 de junho de 1990

Aos vinte dias do mês de junho de um
mil novecentos e noventa, às onze horas e
trinta e cinco minutos, no plenário número
nove do anexo 11 da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão de Seguridade Social
e Família. Compareceram os Senhores Deputados: Joaquim Sucena, Presidente; Walmor
de Luca, Vice-l'residente; Ruy Nedel, Joiran
Frejat, Gilberto Carvalho, Nelson Aguiar,
Ivo Lech, Benedita da Silva, Orlando Pacheco, Raimundo Rezende, Floriceno Paixão,
Lúcio Alcântara, Genésto Bernardino, José
Carloi Coutinho e Elias Murad, membros titulares: Eduardo Jorge, Ivo Mainardi, Geraldo Alckmin Filho, Nelson Seixas, Antônio
Carlos Mendes Thame e Célio de Castro,
membros suplentes. Havendo número regimental o Presidente, Deputado Joaquim Sucena; declarou aberta a reunião, dispensando
a leitura da Ata por ter sido distribuídas cópias da mesma com antecedência. Colocada
em votação foi aprovada. Expediente: I Correspondência recebida: 1. Ofício: da Prefeitura Municipal de Campo Florido, MG,
manifestando repúdio ao PL no 2.752/89, do
Deputado Max Rosenmaqn. 11 - Correspond.ência expedida: 1. Ofícios: ao Presidente

da Comissão de Agricultura e Política Rural,
solicitando a cessão do plenário no 27 para
realização de Mesa-Redonda sobre o PL n'
1.167/88; ao Presidente da Câmara dos Deputados, ,comunicando a realização da Me~
Redonda e da Reunião de Audiência Pública,
com convidados; ao DI. Marcos F. de Oliveira Moraes, convidando-o para fazer palestra sobre o problema do câncer; convidando
para participar da Mesa-Redonda sobre "esterilização voluntária" às seguintes. entidades, Associação Médica de Brasília, União
Brasileira de Mulheres, Associação Médica
Brasileira, Núcleos de Estudos em Saúde PÚblica, NESC/UFRJ, Sindicato de Médicos do
DF, Secretário de Saúde do DF, Associação
Nacional de Médicos Residentes, Sociedade
Brasileira de Ginecologia, Fed~ação Nacional dos Médicos, Conselho Regional de Medicina do DF; ao Chefe de Gabinete do Ministro de Estado do Trabalho e' Previdência
Social, encaminhando documentação. 2. Telex: à Comissão de Reprodução Humana do
Ministério da Saúde, solicitando indicar representante para parj:jcipar da Mesa-Redonda sobre o PL no 1.167/88. 3. Telegrama: ao
Dr. Marcos F. de Oliveira Moraes, reiterando convite para a Reunião de Audiêncià PÚblica para proferir palestra sobre o problema
do câncer; ao Presidente do Conselho Federal de Medicina, ao Diretor da Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil do Ministério
da Saúde, ao Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, Assessoria de ProgÍama de Saúde
da Mulher, Fundação Carlos Chagas, Centro
Brasileiro de Planejamento e Estatística, Fe,
deração Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetócia, tonselho Federal de Psicologia e Sociedade Brasileira de Reprodu,
ção Humana, convidando para participar da
Mesa-Redonda sobre o PL no 1.167/88. Não
havendo inscrição para breves comunicados,
passou-se à Ordem do Dia. Foi solicitada inversão da Pauta pela Deputada Benedita da.
Silva e o Presidente, acolhendo a sugestão,
anunciou a discussão. do pt no 2.433/89 que
"Determina que as empresas mantenham s~r,
viço de primeiros socorros". Autor: DepuladQ Jorge Arbage; Relator: Deputado Jo-.
iran Frejat; Parecer: Contrário; não havendo
quem quisesse discuti-lo, foi colocado em vo,
tação e aprovado o parecer, ficando prejudi,
cado o projeto. PL no 1.133/88 que "Diseiplinaa participação do capital estrangeiro na'
assistência à saúçle e as condições e requisitos,
sobre a remoção de órgãos e os transplantes""
(Artigo 199, §§ 30 e 40 da Constituição Fede-.
ral). Autor: Deputado Jorge Arbage; Rela-,
tor: Deputado Geraldo Alckmin Filho; Pare.
cer: pela anexação ao PL no 1.169/88; ausentei
o relator, foi adiada a discus~ão do projeto.'
PL no 1.167 que "Torna lícita a esterilização
voluntária nas condições que especifica"; Autor: Deputado Nelson Seixas; Relator: Depu·
lado Joiran Frejat; Parecer: favorável, noS
termos do substitutivo; vista: Deputado.
Eduardo Jorge, manifestando-se contraria,
mente ao projeto original; colocado em discussão, a Deputada Benedita da Silva, em
q1Jestão d~_qrdem, pediu verificação de quo,'
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rum por ser o assunto polêmico e merecer
mais tempo para discuti-lo. Configura a falta
de quorum, o Presidente transferiu o projeto
em questão para a próxima quarta-feira, dia
vinte e sete. O Deputado Eduardo Jorge usou
da palavra para pedir prorrogação de prazo
para a entrada do projeto em pauta a fim
de que as diversas entidades de todo o País,
interessadas no assunto, pudessem também
manifestar-se. O Presidente respondeu que
já foi realizada, pela Comissão, mesa-redonda sobre o assunto e que as manifestações
das entidades seriam bem recebidas para enriquecimento da matéria. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente convocou reunião de
audiênc~a pública para a próxima quinta-feira, dia vinte e um, às dez horas, quando será
ouvido o DI. Marcos de Oliveira Moraes sobre - a magnitude do problema do câncer
no Brasil e as medidas de controle - e encerrou a reunião às doze horas. E, para constar,
eu, Maria Inês de Bessa Lins, Secretária, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Joaquim
Sucena.

15- Reunião Ordinária, de
Audiência Pública, realizada
em 21 de junho de 1990
Aos vinte e um dias do mês de junho de
um mil novecentos e noventa, às dez horas
e trinta e cinco minutos, no plenário número
nove do anexo 11 da Câmara dos Deputados,
foi realizada a décima quinta reunião ordinária da Comissão de Seguridade Social e Família. Compareceram os Senhores Deputados:
Walmor de Luca, Vice-Presidente, no exercício da Presidência; Elias Murad, Raimundo
Rezende, Érico Pegoraro, Ruy Nedel e José
Viana, membros titulares; Eduardo Jorge,
Nelson Seixas, Célio de Castro e Mauro Sampaio, membros suplentes; Cristina Tavares,
da Comissão de Ciência e Técnologia, Comunicação e Informática. Havendo número regi~
mental o 'presidente emexercício, Deputado
Walmor de Luca, declarou aberta a reunião
destinada à audiência pública, com a presença do DI.' Marcos F. de Oliveira Moraes,
médico cancerologista. O Presidente comunicou as orientações regimentais, conforme
o art. 256 e seus parágrafos, e passou a palavra ao orador que discorreu sobre o tema ,
- A magq.itu,de do proqlem,la do câncer, no
Brasil e as medidas de controle -:-. relataQd,o: .
a estatísticâ da incidência do câncer no mune
do, no Brasil; as causas, .0 diagnóstico, os
fatores que modificam sua incidência no Brasil; o problema nacional de combate ao câncer; o coeficiente de mort·alidade por diversas
causas; câncer e nível de desenvolvimento;
ancer nos próximos cinco anos; a educllÇão
do médico de como orientar a populaç~o;.
os níveis dos· componentes público e privadÇl
do setor saúde; e a epidemiologia docânqer
no Brasil. Encerrada a exposição usaram da"
palavra o,s Deputados: Cristina Tavares que
agradeceu ao· expositor por haver aceitado
o convite da Comissão; e Ruy Nedel que interpelou o orador sobre a influência do meio
ambiente e do uso indiscriminado de agrotó-
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xicos no aumento das·leucoses. Após a resposta do Dr. Marcos F. de Oliveira Moraes, ,
o Presidente registrou os agradecimentos ao
expositor, ena1t~cendo a colaboração que
trouxe a palestra para nortear a ação legislativa. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às onze horas e dez minutos.
É, para constar, eu, Maria Inês de Bessâ Lins,
Secretária, lav.rei a presente ata que, lida e
aprovada, será assmada pelo Presidente em
exercício, Deputado Walmor de Luca.
---.
. Convidado Depoente:
Prof. Marcos F. de Oliveira Moraes, Presidente do Instituto Nacional do Câncer.

anos no BrasIL No ano 2020, qualquer' que
seja a situação decorrente no País, o índice
de vida médio será de 72,1 anos, ou seja,
está aumentando, pelo fato de as condições
de higiene tanto a nível mundial' como no
'
Brasil estarem rn,elhorando.
Outro fator que modifica completamente
o perfil epidemiológico no Brasil é a transformação da população rural em urbana. Em '
1940, a população urbana era de 30%, e a
rural, mais de 70%. Hoje, ocorre exatamente,
, o inverso: a população urbana representa
mais de 70% da' população total, enquanto
a rural n;presenta, menos de 30%.'
O que isso significa em termos de epide- ,
O SR. PRESIDENTE (DeputãdoWalmóf miologia do câncer? Os hábitos mudam na
de Luca) - Está aberta a reunião.
medida em que o indivíduo passa do campo
Antes de passar à Ordem do Dia., esclareço para' a cidade: a renda média do .brasileiro;
aos presentes, aos oradores e debatedores apesar das dificuldades, aumentou nestas úlque a reunião está sendo gravada para.poste- timas décadas. Porém, os hábitos tornam-se
rior transcrição. Por isso, a Presidência soH- diferentes ou novos hábitos são adquiridos,
cita que as intervenções se façam através dos como o de fumar, que é danoso à saúde.
microfones.
.
Vemos, pelo quadro apreserttado, que o surPara melhor ordenamento dos trabalhos, gimento de novos hábitos é diretamente prosubmeto ao Plenário os seguintes critérios: porcional ao aumento populacional, conio
o orador terá 20 minutos para sua exposição. ocorre com a incidência de câncer em relação:
Somente após a mesma procederemos aos ao hábito de fumar.
debates. Para apresentação das questões a
. Quando a população muda, até a qualidade
serem debatidas, obedeceremos a 'ordem de dos alimentos se modifica. Do momento em
inscrição junto à Secreta.ria. Cada debatedor que o alimento é colhido ou preparado até
,deverá fazer a sua formulação no máximo . quando é com"sumido, faz-se necessário adode três minutos; o expositor a quem for diri- tar algumas medidas de preservação nesse
gida a questão terá também três minutos para tempo gastq para'o transpo"rte do campo para
responder ao interlocutor: ,Serão autorizadas a cidade grande. Então, a esses alimentos
as inscrições de dez debl:ltedotes, sendo que têm de 'ser adicionados preservativos ou conse um debatedor a ser chàmado declinar do servantes, e a grande demanda da, população
seu direito, cede a vez ao imediatamente ins- . urbana reforça, para maior produtividade da '
crito.
.
'.'
terra, a necessidade de se utilizar JertilizanCom essas observações, ,a Presidência pas- , teso Essa associação de agrotóxicos e preser- '
sa a palavra ao Prof. Marcos de Oliveira Mo- vativos de alimentos 'aumenta a incidência
raes.
de certos tipos de tumores.
Ao olharmos esse gráfico, vemos que, 'de,
O SR. MARCOS F. DE OLIVEIRA MO-:
RAES - Antes de tudo, gostaria de agra-' 1940 para cá, as doenças infecciosas no Brasil '
decer ,à Deputada Cristinalàvaies e a 'esta I diminuíram consideravelmente; as doenças I
Comissão a gentileza do c:onvite, e registrar cardiovasculares e o câncer têm aumentado
a honra que o In~tituto Nacioqal do Câncer pouco, mas não têm diminuído. Isso significa
tem em vir a esta Casa e"expor problemas que os problemas de doenças infe,cciosas são
resolvidos .commedidas sanitárias, através da
sobre o câncer no BrasiL"" , " '
A primeira pergunta, rtuma exposição des- , educação da população, de profilaxia, e, as
se tipo, que podemos fazer é por que esse doenças cardiovasculares e o câncer certatema foi escolhido..Se no~ reportarmos às mente serão minimizados com'medidas'seme'estatíticas mundiais, veremos que o' câncer , lh,ontes.
Considerando-o um problema de saúde pú:'
é a segunda causa de obituários por doença
blica, resumindo o que falamos até agora,
no mundo.
verificamos que a' incidência da mortalidade
. No Brasil, há 180 mil casos novos por ano
e mais ou menos em torno de 45 mil mortes por câncer aumenta na medida em que a incicausadas pelo câncer por ano. Nossapolítica dência de câncertambém aumenta. Portanto,
de atendimento ao câncer é extremamente a população vai ficando mais velha, na medesorganizada, e sabemos que esse tipo de dida ,em que a, vida média aumenta e, com
atendimento principalmente, como qualquer isso, aumenta o risco de câncer. A industria·
medida de saúde' pública, deve oçorrer atra- Iização, com a poluição ambiental e a dos
vés da educação da população, do médico rios, aumenta o risco de câncer, e Os novqs
e de medidas de profilaxia. Só assim podemos, hábitos de vida, fumo, álcool, juntamente
com os hábitos indiretos que o indivíduo. addiagnosticar precocemente e curar grande
quire por falta de controle da indústria de
parte.dos casos.
Se prestarmos atenção a alguns fatores res- alimentos e de cosméticos, contribuem também para a incidência do câncer.
'
ponsáveis p'elo aumento da incidência de cân~
Os diversos tipos de câncer no Brasil vacer, à medida que passa o tempo, deparamo-n.os com o aumento do índice de vida riam de 'acordo com a região. Se observarmos, a maior incidência de câncer de pulmão
médio, qUe, na década de 80, era de 63,5
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no Brasil é no Rio Grande' do-Sul,-Estado
onde se fuma J1;Iais. Por que se fuma mai&
ali? Porque~ gaúchos têm o hábito de tomar
muito chá e café e isto aumenta a necessidade
do fumante dep~dente. Outro. fato observado: quanto mais frio é o país, maior é o
hábito de fumar. E isto pode ser extrapolado
par: o Rio Grande do Sul. Talvez,outro fato
importante seja de aquele Estado ter uma
qualidade de vida das melhores. O indivíduo
tem um poder aquisitivo maior e -pode comprar mais cigarros. Por conseguinte, trata-se
de um tipo de doença de regiões desenvolvidas, em que se reduz a incidência com medi:
das de educação, mostrando à população que
o hábito de fumar é danoso à saúde, e é diretamente proporcional à incidência .de câncer
de pulmão. Restringindo o anúncio de cigarros e a sua veiculação com a prática esportiva
dos indivíduos sadios e dos líderes esportivos
da comunidade, poderemos alcançar efeitos
positivos quanto à reduçã,? dessa incidên<:ia.
Com rclãção a este gráfico, se observarmós
Fortaleza e Recife, verificaremos que Recife
é uma das cidades do Brasil em que a.incidência de câncer do pulmão é menor. Existe um
paralelismo, como já disse, entre o hábito
defumar e a incidência de câncer de pulmão.
Ao olharmos este 'gráfico, verificamos que,'
em 1935, se consumia, no Brasil, 13 bilhões
de unidades/cigarro por ano. Em 1985, se
,consumiu 130 bilhões por a,no, e a incidência
de câncer de.pulmão, em homens, subiu paralelamente ao cQnsumo de cigarro/ano. Curiosamente, se observarmos este gráfico, até
.1960, a incidência de Câncer de pulmão, na'
mulher, era linear, desprezível. A partir de
1960, com a liberação sexual e social da mulher, quando ela começpou a fumar quase
igual ao homem, a incidência de câncer do
pulmão na mulher tem aumentado e, nos países do' Primeiro Mundo, da Europa, por
exemplo, a incidência de câncer de pulmão
na mulher, hoje, é exatamente igual ao homem.
Por utro lado, existem alguns tumores de
, países pobres relacionados com as condições
baixas de higiente e de vida. Recife, por
exemplo, é a capital mundial do câncer de
colo ·do útero. Brasil e Bolívia disputam o
primeiro lugar no mundo,'hoje, com respeito
aeste tipo de câncer.
Se ôóservarmos este gráfico, que infelizmente não está bem claro, na primeira coluna'
está a bolívia e, na segunda, Recife. A cidade
de Recife tem mais câncer de' colo do útero
do qu~ 11 Bolívia inteira, sendo que a Bolívia
possui a segunda incidência de câncer de colo
do útero no mundo. No Brasil, este tipo de
Câncer é mais freqüente do que o Câncer de
pele. Mas o câncer que mata mais no Páis
ainda é o do pulmão. Como já disse anteridrmente, na medida em que a população vai
envelhecendo, li incidência de câncer se toma
maior. Isso é verdadeiro, em qualquer tipo
de câncer. Temos.aqui uma estimativa de óbtos po): câncer no País, para o próximo qüinqüênio. Em 1990, 85 mil casos e, em 1994,
94'mil çaws. Casos novos de câncer'por ano
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são apenas números mostrando aquelas inciso de câncer do colo do útero. Então, o que
dências.
pode ser feito para resolver ou diminuir a
incidência de câncer no País e melhorar os
Mas como resolver o problema? É preciso
que tenhamos ul!! hospital de. câncer em cada
resultados do tratamento? Organizar o sistedidade do País. E preciso que tenhamos méma de maneira eficiente e simples, com gastos
pequenos, promover a organização dos Mudicos especialistas em Oncologia em cada cinicípios, no sentido de exercerem as ações
dade do País? Não, a maneira de se resolver
isso é através dos hábitos de higine. É preciso
primárias de saúde. Através do Sistema Únieducar a P9pulação, é preciso educar os médico de Saúde, é possível organizar o,sistema
de uma forma bastante eficiente. E necescos das pequenas cidades do interior, ensisário melhorar os meios de comunicação ennando-lhes como examinar seus pacientes,
como orientá-los e encaminhá-los para uma
tre as pequenas cidades do interior e os gransegunda instância. Então, o atendimento do
des centros que têm as informações sobre
os tratamentos atuais e melhorar a informanível primário, como chamamos, são as medição de todos os hospitais, a exemplo do 'que
das de educação da população médica e da
população de um modo geral. Para profilaxia
se faz em vários países do .mundo.
de câncer do colo do útero, por exemplo,
O que despertou o interesse da Deputada
precisa-se fazer um exame anual, uma citoloCristina Tavares para esse programa de inforgia vaginal anual, que é um exame extremamação foi o seu conhecimento a respeito de
mente simples. Um citotécnico, ou seja, uma
um dos grandes hospitais americanos para
pessoa formada em Citologia, que é um técnitratamento de câncer. Lá, a Deputada Crisco ~e nível médio, é barato para o Município.
tina Tavares teve conhecimento do sistema
de informação de úm desses centros. o Hos~ .
O difícil é formá-lo. Ele pode ser extremamente útil à população, na diminuição da inpital M.D. Anderson no Texas, que divulga
cidência de câncer do colo do útero. É preciso
os protocolos para o mundo todo. Hoje, é
extremamente simples termos acesso a esses
que esse exame seja feito pelos postos e cenprotocolos. Em 1971 o governo americano
tros de saúde e que os hospitais gerais tenham
resolver delegar ao Instituto Nacional de
s,erviços de câncer, para receber a grande
Câncer, dos.Estados Unidos, todas as ações
maioria dos pacientes. É impossível termos
hospital do câncer em todas as cidades do
básicas de educação e treinamento de recurPaís. No mundo todo, 95% dos pacientes com .sas humanos no combate ao câncer: A partir
daí, com a organização de centros integrados
câncer são tratados em hospitais gerais. Os
de câncer nas principais cidades e com a orgahospitais especializados ficam para protoconização de serviços de câncer em todos oS
los, treinamento de recursos humanos e edu'.
cação da população.
grandes hospitais gerais, o sistema ficou 'orgaO que aCQntece hoje no País? As ações
nizado de tal forma que hoje praticamente
primárias são realizadas exclusivamente pelas
todos os países do Primeiro Mundo, e alguns
entidades públicas. Nas a'ções secundárias,
países do Terceiro Mundo, copiaram esse sis.tema. Esse sistema é simplesmente baseado
o tratamento dos tumores mais simples, as
entidades públicas e privadas tratam mais ou
em ações primárias e informação da popumenos o mesmo número de pacientes, sendo
lação médica em geral sobre o flroblema.
Achamos que se o Governo brasileiro, a
que 90% do orçamento dessas entidades priexemplo dos países mais organizados, acrevadas é pago pelo serviço público, através,
ditar que o Instituto Nacional do Câncer popor exemplo, de convênio com a Previdência
de, através de um sistema educacional, meSocial. Nas ações terciárias, ou seja, nos tralhorar a maneira de diagnosticar e tratar o
tamentos mais caros, que interessam às entidades privadas, porque é mais lucrativo, elas
câncer neste País, oferecendo a sua experiênganham do setor público. Assim, o que o
cia para treinar pessoas e organizar a rede
setor público tem de fazer é realizar as medide hospitais especializados, sem grandes gastos para o serviço público, encontraremos o
das primárias de atendimento. Essa é a districaminho do iníco da solução do problema.
buição dos hospitais de câncer no País. O
Esta será a forma para diagnosticarmos mais
número de hospitais de câncer, no Brasil,
precocemente os tumores.
. é insuficiente, mas não é pequeno. Se organiOutra vez quero agradecer à Deputada
zarmos o sistema de atendimento por triagem
Cristina Tavares e à Comissão de Seguridade
é1e pacientes, os resultados serão muito ineSocial e Família pela honra e pela oportuIhores, nos serviços de radioterapia do país.
nidade de eu estar aqui presente hoje. Muito
Praticamente em todos os Estados temos serobrigado.
.
viços de radioterapia adequados. Mas não
temos ações primárias de saúde. Se pegarmos
O SR. PRESIDENTE (Deputado Walmor
o exemplo de câncer do colo do útero, verede Luca) - Terminada a exposição do Prof.
mos que seria muito mais ecnômico, para caMarcos de Oliveira Moraes, passamos aos
da Estado, que houvessem alguns citotécnidebates.
cos, distribuídos. pelas cidades, para fazer
Concedo a palavra à nobre Deputada Cris o
diagnósticos precoce do câncer do colo" do
tina Tavares.
útero, do que termos bomba de cobalto, que
. A'" SRA. DEPUTADA CRISTINA TAé unt tratamento extremamente caro e para
pacientes com doença avançada. O que preci- . VARES - Sr. Presidente~ Srs. membros da
Comissão, gostaria de agradecer ao Pr. Marsarnas é fazer o diagnístico precoce, para tracos Moraes pela sua presença e dar uma expli- .
tar a doença em estado iniciai. Trata-se de
cação. Estamos vivendo momentos atípicos,
UQl tratamento extremamente simples, no cao
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não apenas por este ser o último ano de uma
legislatura, o que já amortece muito os trabalhos e as presenças na Câmara dos Deputados, como ein todos os Parlamentos do mundo, mas estamos no final de um primeiro semestre, quase nos últimos dias desta legislatura. Acresce-se a isto importantes matérias
que estão sendo votadas hoje, inclusive medidas provisórias, uma das quais não estava
na pauta, que exigem a presença de Parlamentares no plenário. Com toda justiça, a
imprensa e a opinião pública cobram a presença de Parlamentares, mas de forma inadequada, até por que, .pelo novo Regimento
Interno, da Câmara dos Deputados, na modernização que tivemos aqui, as comissões
têm poderes de Plenário e de decisão, haja
vista que os projetos de seguridade social passaram pelas comissões e não houve necessidade de irem a plenário. Contudo, esses são
costum.es aos quais estamos submetidos.
Peço desculpas e lamento pela Comissão
e pela Casa a escassa presença de Parlamentares, mas tenho certeza, Dr. Marcos, de que.
a Presidência desta comissão difundirá o depoimento de V. Ex' junto a seus membros.
Estive folheando a sua exposição, não como
especialista, mas como paciente e vi que se
trata de um assunto da mais alta significação.
Também tive a oportunidade de verificar que
nós, pernambucanos e recifenses, temos um
índice mórbido de maior incidência de câncer
de útero e' o que é mais dramático, 100%
curável. Se há uma doença que é 100% evitável é o câncer do colo do útero. Ficamos
desalentados. Nós, Deputadas e Deputados,
com o cigarro, o ar refrigerado e a arquietetura de oscar Niemeyer, temos as nossas
condições de saúde agravadas, o que nos predispõe a adquirir o câncer aqui na Câmara.
Se temos o privilégio de nos tratar em centros
maiores, é nossa obrigação, como homens
e mulheres públicos, trazer à saúde da populaçã<? brasileira medidas mais enérgicas e
competentes de combate ao câncer. Temos
encontrado na figura do Dr. Marcos um entusiasta da difusão e melhoria de um novo método no tratamento do câncer no Brasil. Na
verdade, temos um enorme preconceito neste
Páis quanto ao problema do câncer, de forma
que os familiares e mesmo os médicos evitam
pronunciar esta palavra, preferindo utilizar
a nomenclatura C.A. A demora no diagnóstico e o medo de enfrentar a realidade e digo isto por doloroso conhecimento próprio - são causas de, aproximadamente,
50% das mortes.
O Dr. Marcos tem a intenção de reformular
o tratamento do câncer no Brasil; através da
saúde pública, o que foi feito nos Estaos Unidos. No momento em que foi introduzida a
. reformulação .do tratamento de câncer nos
Estados Unidos, imediatamente repercutiu
na sociedade, Assim sendo, nada tenho a comentar. Apenas gostaria de agradecer ao Dr.
Marcos pela presença aqui nesta Comissão
e aos Parlamentares que têm responsabilidade na condução das políticas de saúde pública deste País.
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Quero lembrar, mais uma vez, o compromisso assumido hoje e reassumido pelo Dr.
Marcos e pelo Ministro Alceni Guerra, a fim
de termos um convênio cm os protocolos de
países onde a pesquisa está muito mais adiantada do que a nossa, para que seja possível
e esteja disponível àquele que se trata nos
hospitais públicos brasileiros o tratamento de
câncer mais adiantado. Parabenizo o Dr.
Marcos pelo esforço e agradeço a todos pelas
presenças. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Walmor
de Luca) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Ruy Nedel.
O SR. DEPUTADO RUYNEDEL-Sr.
Presidente, faria uma pergunta ao nobre conferencista, até porque sou médico, mas infelizmente não pude chegar no início da palestra e perdi uma parte, como S. S, falou sobre
problemas oncológicos variados, não sei se
entrou na área das leucoses. Como vim folheando rapidamente o trabalho e li "hábitos
alimentares e de usos", envolveu o sul inclusive na oncologia do aparelho respiratório,
não sei até que ponto tem conhecimento de
algum trabalho ou pesquisa sobre a influência
dos agrotóxicos e outros produtos na questão
das leucoses, as leucemias, cuja incidência
- parece-me - também está aumentando
significativamente na sociedade.
Quero acrescentar que, partindo de observação empírica, é verdade, vivenciei na qualidade de médico o abuso doentio, fantasmagórico de se derramarem os mais tóxicos inseticidas e herbicidas, quanto tive que aplicar
atropinas por centenas de vezes em questão
de poucas horas e tentar a sobrevivência, dado o grau de toxidade. O descuido total. O
(iovemo permitiu a utilização de pesticidas
e herbicidas em nosso solo brasileiro, sem
qualquer orientação. Observei que, passados
alguns anos, de seis a oito anos, na micror'região onde trabalhava havia um acentuado
número de leucoses no setor jovem da população. Gostaria de ouvir V. Ex' sobre isso.

tro, quando está causando um dano enorme
ao que está ao seu lado? Há ações que têm
de ser interativas e rígidas de controle da
propaganda, da venda, dos meios de divulgação de tal forma que alguns 'hábitos sejam
dificuitados. Quer dizer, o indivíduo pode
fumar, beber, utilizar agrotóxicos, mas tem
que ter conhecimento dos danos que causam
à sua saúde e a dos que estão próximos a
ele.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Walmor
de Luca) - Não havendo mais oradores inscritos, damos por encerrada a reunião, antes,
porém, a Presidência quer registrar nossos
.agradecimentos e, tenho certeza, de todos
os membros desta Comissão, ao Dr. Marcos
de Oliveira Moraes que, atendendo ao convite formulado, aqui comparece trazendo
com seu conhecimento, sua experiência e sua
autoridade, uma série enorme de esclarecimentos que servem sobretudo para norter a
nossa ação legislativa. Sem dúvida alguma
sua presença nesta Casa consubstancia mais
uma de suas ações, dos seus esforços, no sentido de proteger melhor a desassistida população brasileira. Particularmente, reforço a
tese aqui apresentada que é, sobretudo, um
amplo e profundo programa de educação sanitária, aquilo que se nega a milhões de brasileiros, que são o acesso às informações e aos
meios que possam ajudá-Ia a se defender das
agressões do meio em que vive e, portanto,
preservar sua saúde.
Com esses esclarecimentos e pedindo ao
Dr. Marcos que desculpe a escassa presença
de Parlamentares neste momento em decorrência daquilo.que já foi exposto pela eminente Deputada Cristina Tavares, e'hcerro a
reunião. (Palmas.)
COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES,DESENVOL~ENTO

URBANO E INTERIOR
11' Reunião Ordinária realizada em 21 de junho de 1990

Às dez horas e cinqüenta e cinco minutos
O SR. MARCOS F. DE OLIVÉIRA MORAES - Não há dúvida de que quanto mais
do dia vinte e um. de junho de mil novecentos
e noventa, na sala número quatorze do Aneusados os fertilizantes e agrotóxicos mais aumenta a incidência de certos tipos de tumores
xo lI, reuniu-se a Comissão de Viação e
na população que consome alimentos e, assim Transportes, Desenvolvimento Urbano e Inestá exposta diretamente aos fertilizantes,
terior da Câmara dos Deputados. Presentes
os Senhores Deputados Jorge Arbage (Presiagrotóxicos e preservativos.
dente), Acival Gomes, Dalton Canabrava,
Há outro fato que merece ser referido.
Christóvam Chiaradia, Darcy Deitas, Darcy
Quando qualquer país do mundo utilizár mePozza, Freire Júnior, Gidel Dantas, jairo
didas coercitivas de proibição, por exemplo,
Azi, João Paulo, Jorge Gama, José Tinoco,
do hábito de fumar, a primeira reação dos
Júlio Costamilan, Lael Varella, Mauro Miindivíduos é reagir por causa da invasão da
randa, Mendes Botelho, Paulo Roberto. Nyliberdade individual. Será que proibir de fuder Barbosa, Roberto Vital, Simão Sessim,
mar é invadir a liberdade individual? Em
Valmir Campelo, Francisco Küster, Paulo
princípio é. Mas é preciso ter em mente que
o indivíduo fuma passivamente quando está . Mincaronee Jacy-Scanagatta. Abertós os traao lado do fumante. Hoje sabemos que a , balhos, foi aprovada a Ata da reunião anteterceira causa evitável de morte é o fumo . rior) que te.ve sua leitura dispensada a pedido
do D.eputado Dalton Canabrava. Antes de
passivo. A primeira 'causa é o fumo ativo,
iniciar a ordem do dia, o Senhor Presidente
a segunda o alcoolismo, a terceira é o fumo
passivo. Que direito o indivíduo tem de não I atendeu a solicitação do Deputado Mendes
ter sua liberdade individual comprometida
Botelho no sentido de ser alterada a ordem
da pauta. Ordem do Dia: 1) Projeto de Lei
quando ele está violando a liberdade do ou-
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nO 8.329/86 - do Senado Federal- que "dá
nova redação ao art. 100 da Lei nO 5.108,
de 21 de setembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito". Relator: Deputado Mendes
Botelho. Parecer: pela aprovação do projeto.
O Senhor Relator fez a leitura do seu parecer. Em votação, foi aprovado por unanimidade. o parecer do relator. 2) Projeto de Lei
nO 4.978/85 - do Poder Executivo - que
"dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por embarcações ou por
sua carga e dá outras providências". Relator:
Deputado Jorge Arbage. Parecer: pela aprovação do proejto com adoção de emendas.
, devolveu o projeto apresentando emendas.
O Senhor Relator acatou as emendas sugeridas. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, com as emeIJ.das
sugeridas pelo Deputado Nilso Sguarezi.Durante a discussão e votação deste projeto o
Deputado Jorge Arbage passou a presidência
da reunião para o Deputado Dalton Canabrava. 3) Projeto de Lei n" 1.377/88 - do
Sr. Chico Humberto - que "dispõe sobre
a aplicação no município de cinqüenta por
cento da receita da multa de trânsito". Relator: Deputado Albérico Cordeiro. Parecer:
pela aprovação do projeto. O Deputado Roberto Vital, que pedira vista, devolveu o projeto, apresentando voto em separado com
substitutivo. O Deputado Dalton Canabrava
fez a leitura do voto do Deputado Roberto
Vital. Discutiram a matéria os Deputados
Nyder Barbosa, Jorge Gama, Dalton Canabrava, Acival Gomes, Lael Varella, Darcy
Pozza e Jorge Gama. O Senhor Presidente
colocou em votação o substitutivo do Deputado Roberto Vital, que foi rejeitado pela
Comissão. O Plenário decidiu adiar a votação
do parecer do Deputado Albérico Cordeiro.
4) Projeto de Lei n" 2.135/89 - do Sr. José
Luiz de Sá - que "dispõe sobre a destinação
de financiamentos habitacionais oficiais".
Relator: Deputado Acival Gomes. Parecer:
pela aprovação do proejto com adoção de
emendas. O Senhor Relator fez a leitura do
parecer. Discutiram a matéria os Deputados
Nyder Barbosa, Jorge Gama, Dalton Canabrava e Darcy Deitos. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator.
5) Projeto de Lei n" 6.932/85 - do Poder
Executivo - que "estabelece o prazo prescricional para a ação de reparação civil contra
as estradas de ferro". Relator: Deputado Nyder Barbosa. Parecer: pela aprovação do projeto. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. O Deputado Lael
Varella requereu a presidência fosse incluído
na pauta as emendas oferecidas em plenário
ao Projeto de Lei nO 6.503/85. O SenhorPresidente atendeu a solicitação do eminente Deputado com a anuência do Plenário. 6) Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei
n" 6.503/85 - do Senado Federal - que "disciplina o emplacamento de carros oficiais e
dá outras providências". Relator: Deputado
Lael Varella. Farecer: pela aprovação, com
subemenda. O Senhor Relator fez a leitura
do parecer. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do relator. A seguir,
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sem que nenhum dos presentes quisesse fazer lido pela Relatora, observanao, apenas, e isuso da palavra, o Senhor Presidente agr~de so para efeito de se preservar o dado históceu a presença de todos e encerrou a reunião rico, que foi o Senado Federal, e não a Câmaàs doze horas e vinte minutos. Deixaram de ra dos Deputados, que adotou o conteúdo
comparecer os Deputados Albérico Cordei- do Projeto de Lei n9 1.506/89, de sua autoria.
ro, Alexandre Puzyna, Antônio Ferreira, As- Reconhecendo a procedência da observação
drúbal Bentes, Assis Canuto, Brandão Mon- . do Deputado Nelson Aguiar, a Deputada Riteiro, Edésio Frias, Jairo Azi, José Mara- ta Camata comprometeu-se a promover. no
nhão, Lézio Sathler, Manoel Ribeiro, Mau- Parecer, as alterações que se fizerem necesrício Nasser, Myriam Portella, Nilso Sgua- sárias para a boa expressão do dado histórezi, Raul Ferraz e Walderck Omelas. E, pa- rico. Ainda no uso da palavra, o Deputado
ra constar eu, (Iole Lazzarini), Secretária, Nelson Aguiar comunicou estar apresentanlavrei a presente Ata que, depois de lida e do Projeto de Lei que torna obrigatória a
aprovada, será assinada pelo Senhor Presi- inclusão, nos currículos das Faculdades de
dente.
Direito, de disciplina tratando dos Direitos
da Criança e do Adolescente. Em seguida,
explicando que o Estatuto vem regulamentar
a Constituição Federal, acrescentou que o
mesmo restaura a função precípua do juiz,
COMISSÃO ESPECIAL
que é a de julgar, e não a de exercer funç~es
CRIANÇA E ADOLESCENTE
reservadas a esferas outras da sociedade. Pas12' Reunião Ordinária realizada
sada a palavra à Deputada Rita Camata,
Em 13 de junho de 1990
agradeceu Sua Excelência as referências elogiosas ao seu Parecer, registrando que o esAos treze dias do mês de junho de mil
forço não foi s6 seu, mas também da Assesnovecentos e noventa, às catorze horas e trinsoria Legislativa da Câmara dos Deputados,
ta e sete minutos, reuniu-se, na sala dezessete
em especial do Dr. Anderson Braga Horta,
do Anexo 11, a Comissão Especial destinada
do DI. Fernando Sabóia Vieira e da DI' Stela
a apreciar o Projeto de Lei n9 1.506/891 que
Maris Murta, e de todos os que contribuiram
"institui normas gerais de proteção à Infância
para a consecução de tal trabalho. Antes de
e à Juventude" e outros que criam o "Estaencerrar a presente Reunião, e atendendo'
tuto·da Criança e do Adolescente". Compa·
a alguns apartes, a Presidente reforçou a'~'
receram os Senhores Deputados: Sandra Caportância de a Comissão reunir-se il)fo~al
valcanti, Presidente; Rita Camata, Relatora;
mente, visando ao consenso, pois de outra
Nilson Gibson e Nelson Aguiar, membro~
forma será difícil agilizar os trabalhos da Cotitulares; Eduardo Jorge, suplente. Faltaram
missão, de modo a possibilitar que o Projeto
os Senhores Deputados: Airton Cordeiro, 19
seja votado ainda no corrente semestre. Não
Vice-Presidente; Artur da Távola, 29 Vicendo nada mais a tratar, a Senhora Presidente,
Presidente; Antônio Mariz, Maria Lúcia, Héapós marcar a primeira reunião infamai para
lio Rosas, Salatiel Carvalho, Robson Mario dia vinte deste mês, em sala e horário a
nho, Jorge Arbage, Benedita da Silva e Dioserem confirmados posteriormente,encerrou
nísio Hage. Faltou, justificadamente, o Dea presente reunião, às quinze horas e vinte
putado Benedicto Monteiro. Abertos os trae dois minutos. E, para constar, Eu, Luiz
balhos, a Senhora Presidente submeteu à
César Lima Costa, Secretário, lavrei a preapreciação do Plenário a Ata da Reunião ansente Ata que, depois de lida e aprovada,
terior, que foi aprovada e providenciada sua
será assinada pela Senhora Presidente. distribuição aos membros da Comissão. Em
Sandra Cavalcanti.
. seguida, a Presidente comunicou ao Plenário
que a Relatora, Deputada Rita Camata, procederia à leitura do Parecer, ficando a votação deste, todavia, marcada para a Reunião
da Comissão a realizar-se na última semana
do mês em curso. Lido o Parecer, a Senhora
COMISSÃO ESPECIAL
Presidente agradeceu e reconheceu o esforço
DESTIN;\.DA A PROFERIR
da Relatora para apresentar o seu Parecer
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
no prazo regimental. Em seguida, propôs a
À CONSTITUIÇÃO N' 1/88,
realização de reuniões informais com os
QUE "INSTITUI A PENA DE
membros da Comissão e Deputados autores
MORTE E DÁ OUTRAS
de Emendas ao Projeto de Lei em exame
PROVIDÊNCIAS"•.
pela Comissão, com o objetivo de se chegar
2' Reunião realizada em 7 de
a um consenso em relação ao texto final a
junho de 1990
.ser submetido à deliberação do Plenário. Argumentou a Presidente que se não houver
Às dez horas e vinte minutos do dia sete
um consenso em torno do texto que deverá
de junho de mil novecentos e noventa, na.
prevalecer, dificilmente a Comissão reunirá
Sala 17 do Anexo 11, reuniu-se a Comissão'
condições para um desfecho rápido da tramiEspecial destinada a proferir parecer à Protação do Projeto de Lei nesta Casa do Legis- , posta de Emenda à Constituição n9 1/88,' que
lativo. Aceita a proposta de reuniões infor"institui a pena de morte e dá outras provimais, a Presidente passou a palavra ao Depudências". Compareceram os senhores Deputado Nelson Aguiar, que então saudou os
tados: Amaral Netto, Arnaldo Moraes, Artur
presentes, elogiando, em seguida, o Parecer' da Távola, José Dutra, José Genoíno, José
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Maria Eymael, José Serra, Leopoldo Souza
e Manoel Castro, membros titulares, e os senhores Deputados Arnaldo Martins, Assis
Canuto, Roberto Jefferson e Tarso Gemo,
Membros suplentes. Havendo número regimental, o Deputado Artur da Távola, Segundo Vice-Presidente, no exercício da Presidên·
cia, declarou abertos os trabalhos, submetendo ao Plenário'a dispensa de leitura da
Ata da Reunião antep.or, de vez que todos
os presentes haviam recebido cópia da mesma, o que foi aprovado sem restrições. Expediente - O senhor Presidente deu l;Q.nhecimento ao Plenário de que: 19) - conforme
o § 39 do Art. 202 do Regimento Interno,
se encontra aberto, desde o último dia 4, o
prazo para apresentação de emendas à proposta em exame nesta Comissão Especial;
29) - em atendimento à solicitação do Deputado José Genoíno, na reunião anterior, havia sido enviada correspondência a todos os
membros. 930 Comissão, pedindo sugestões
para elaboração da pauta dos convidados que
irão seritanifestar sobre a conveniência, ou
não, da realização de um Plebiscito Nacional
sobre a adoção da pena de morte em nosso
ordenamento jurídico. Pauta - O Senhor
Presidente comunicou os objetivos da pre·
sente reunião: elaboração do roteiro dos tra·
balhos. Nessas condições, gostaria de que fossem apresentados os nomes dos convidados,
já referidos anteriormente. Foram apresentados: 1) - pelo Deputado Amando Moraes,
Relator: a) Ministro José Néri da Silveira,
Presidente do Supremo Tribunal Federal~b)
Dr. Ophir Filgueiras Cavalcanti,. Presidente
do Conselho Federal da OAB - Brasil; e
c) Dom Luciano Mendes de Almeida, Presidente da CNBB; 2) - pelo Deputado José
Genoíno: a) Professor Dalmo de Abreu Da·
llari, Diretor da Faculdade de Direito da
USP; b) Dr.Agostino Veit, do Movimento
Nacional de Direitos Humanos; e t) Dr. Ro·
dolfo Konder, da Seção Brasileira da Anistia
Ip.:ternacional; 3) - pelo Deputado Tarso
Genro - Professor Eváristo de Moraes Filho; 4) - pelo Presidente em exercício, o
Deputado Artur da Távolll: a) Dr. Antonio
Carlos Barandier e b) Dr. Carlos Maurício
Martins Rodrigues, ex-Presidente da OABRJ; 5) pelo Deputado José Serra, Professor
Fábio Konder Comparato; 6) pelo Deputado
José Dutra, o Ministro da Justiça, Bernardo
Cabral. Todas as sugestões foram aprovadas.
O Deputado Arnaldo Martins leu o seguinte
expediente, que encaminhava à Mesa dos
trabalhos, datado- de 6 de junho corrente:
"Acuso o recebimento do Ofício n9 44/90',
de 30-5-90, através do qual V. Ex' solicita
a este Parlamentar, atendendo Pli,oposta do
Senhor Deputado José Genoíno, encaminhar
à Secretaria dessa Comissão, indicação de
personalidade a serem ouvidas, para a organização de cronograma do trabalho da Comissão. Julgo, Senhor Presidente, não havernecessidade de convites a essas person~lidades,
porquanto os argumentos que as mesmas
apresentarão, já são por demais conhecidos,
entre os quais podemos citar que: - esses
indivíduos são vítimas õa sociedade; - um
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erro não "justlli::à o outro; - poderão vir a ser condenadas pessoas inocentes; - somente a Deus é dado o direito de tirar a vida
de outras pessoas; etc. Em lugar de convites
a personalidades ou até mesmo compleme~
~ando esses convites, solicito a V. Ex' convidarpais, irmãos e filhos de pessoas assassinadas em crimes hediondos, a fim de que,
através de seus depoimeótos, os integrantes
da Comissão avalieIfl cómo se sentem os parentes dessas vítimas e os requintes de crueldade como os fatos ocorreram e, dessa forma,
terem uma opinião mais próxima da realidade
brasileira. 'Cordialmente, Deputado Arnaldo
Martins." Essa sugestão foi muito discutiqa
e não aprovada. Ficou deliberado que fossem
consideradas as datas de :21 e 28 do corrente
mês para o comparecimento das pessoas já .
citadas, tendo em vista o feriado da próxima
semana. Nada mais havendo que tratar, o'
Senhor Presidente encerrou a reunião às onze
horas e vinte minutos. A presente reunião
foi gravada e suas notas taquigráficas, após
traduzidas e datilografadas, farão parte integrante desta 'Ata, indo à publicação. E, para
'co~tar, eu, (Silvio Sousa da Silva), servindo
de Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CONSTITUlÇJ\O E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO
O Deputado THEODqR0 MENDES"
PresIdente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, fez a seguintedistribuição
Em 4-6·90
AQSR. NELSON JOBIM:
Projeto de Resolução n" 103/89 - da Mesa
- q~ "nega licença para a instauração de
processo criminal contra o Deputado Carrel
Benevides".
.
Projeto de Resolução n" 104/89 - da Mesa
- que "nega licença para o prosseguimento
de processo criminal çontra o Deputado
AmaraJ.Neto" .
Projeto de Resolução n" 105/89 - da Mesa
- que "nega licença para a instauração de
proçesso criminal contra o Deputado Átila
Lira".
Projeto de Resolução n" 106/89 - da Mesa
- que "nega a licença para a instauração
de processo criminal contra o Deputado Átila
Lira".
Projeto de Resolução n" 107/89 - da Mesa
- que "nega licença para o prosseguimento
de processo criminal contra a Deputada Beth
Azize" .
Proje~o de Resolução n" 108189 - da Mesa
- que "nega licença para a instauração de
processo criminal contra o Deputado Roslx>n
Marinho".
Projeto de Resolução n" 109/89 - da Mesa

- que nega licença para o prosseguimento
de processo criminal contra o Deputádo
FràncisCo Küster".
Projeto de Resolução n" 110/89 - da Mesa
- que "nega licença para prosseguimento
de processo criminal contra o Deputado João
Hermann Neto".
Projeto de Resolução n" 112/89 - da Mesa
- que "nega licença para o prosseguimento
de processo criminal contra o Deputado Márcio Baroukel de Souza Braga" .
Projeto de Resolução n" 113/89 - da Mesa
....: que "nega licença para prosseguimento
de processo criminal contra o Deputado Luiz
Carlos Borges da Silveira".
Projeto de Resolução n" 195/89 - da Mesa
- que "nega licença para prosseguimento
de processo criminal contra o Deputado Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho".
Projeto de Resolução n" 196/89 - da Mesa
- que "nega licença para prosseguimento
de processo criminal contra o Deputado Messias Soares da Silva".
OfÍcio GPV-192/89 - do SI. Primeiro Vice·Presidente - que "encaminha o of. GP
n" 540/89, do Supremo Tribunal Federal, solicitando licença prévia para instauração de
processo criminal contra o SI. Deputado
lbrahim Abi-Ackel".
Ofício 676-P/89 - do Supremo Tribunal
Federal - que "solicita licença prévia para
prosseguimento da Ação .penal contra o Deputado EdiValdo Fernandes Mota".
Ofício 141-P/89 - do Supremo Tribunal
Federal - que "solicita licença prévia para
a instauração de ação penal contra o Deputado Paulo Pimentel Cruz".
Sala da Comissão, 4 de junho de 1990. Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.
O DEPUTADO THEODORO MENDES, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguinte
distribuição
Em 6-6-90
AO SR. NELSON JOBIM:
Consulta s/n", de 1990 - do Sr. Presidente
da Câmara dos Deputados - que "submete
a consideração da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, nos termos da Questão de Ordem levantada na Sessão de 30 de
maio p.p., o teor da Mensagem n" 434/90,
do Poder Executivo, que solicita a retirada,
para reexame, das Mensagens a respeito de
renovações e concesj>ões de canais de rádio
e televisão".
Sala da Comissão, 6 de junho de 1990. Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.
O Deputado THEODORO MENDES, ,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, fez a seguinte distribuição
'
Em 11-6.90
Ao Sr."ADYI:SON MOTTA:
Projeto de Decreto Legislativo n" 188/90
- Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n"
685/89-:PE) - que "aprova o ato que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 10 de setembro
'de 1986, a permissão outorgada à Rádio Jprnal de ~io Claro Ltda., através da Portaria
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'n" 998, dé 26 de agosto de 1976, para explorar,
na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada".
--Projeto de Decreto Legislativo n" 189/90
....:.... da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n"
41/90-PE) - que "aprova ato que renova
.permissão à Rádio Currais Novos Ltda., para
~ explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte".
Ao SI. ALOYSIO CRAVES:
Projeto de Lei Complementar n" 240/90 do Poder Executivo (Mensagem n" 426/90)
-que "dispõe sobre a composição do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM".
Ao Sr. ANTÓNIO DE JESUS:
Projeto de Lein".5.142/90-do Sr. Roberto
Augusto - que "regula a aposição de películas nas áreas envidraçadas de veículos automotores".
'
Ao SI. BONIFÁCIO DE ANDRADA:
Projeto de Lei n" 4.953/90 - do SI. Victor
'Faccioni - que "dispõe sobre os Conselhos
Federal e Regionais de Gontabilidade, as
prerrogativas profissionais e dá outras providências".
Ao SI. EVALDO GONÇALVES:
Emenda oferecida em Plenário ao Projeto
de Lei n" 4-A/87 -do Poder Executivo (Mensagem n" 34/87) - que "estende aos demais
militares integrantes dos Corpos e Quadros
das Forças Armadas, as disposições da Lei
n".6.681, de 16 de agosto de 1979".
Projeto de Lei n" 4. 979/90 - do Sr. Geraldo
Alckmin Filho - que "dispõe sobre a remuneração dos professores de Educação Religiosa, com equivalência às demais disciplinas".
Projeto de Decreto Legislativo n" 191/90
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n"
954/89-PE) - que "aprova o ato que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 18 de junho
de 1989, a concessão de Rede Riograndense
de Emissoras Ltda., para explorar serviço dp
radiodifusão sonora em onda curta, sem di.
reito a exclusividade, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul".
Ao SI. HARLAN GADELHA:
Proposta de Emenda (Constituição n'
4lJ9O - do Sr. Miraldo Gomes - que "ácrescenta parágrafo 4" do artigo 167 da Constituição Federal".
,
Ao SI. HORÁCIO FERRAZ:
"
E\Ilenda oferecida em'Plenário ao Projeió
de Lei n" 5.394-A/85 - do Sr. Floriceno Paimo - que "altera dispositivo da Lei n" 4.886,
de 9 de dezembro de 1965, que regula as
atividades dos representantes comerciais autônomos".
.
Projeto de Lei Complementar n" 239/90 do SI. Maurício Campos - que "dispõe sobre
o cálculo do valor adicionado. fiscal para a
determinação das parcelas pertencentes aos
Municípios Mineradores nos impostos de
competência dos Estados e determina outras
providências".

Junho de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Ao SI. IBRAHIM ABI-ACKEL:
Emenda oferecida em Plenário ao Projeto
de Lei n 9 2.797-A/89-qo Sr. Geovani Borges
:.....: que '-'acresçénia dispositivo ao art. 44 do
.
Código Penal".
Ao Sr. JOSÉ DUTRA:
Projeto de Lei Complementar n' 241/90do Poder Executivo (Mensagem n9 427/90)
-que "d~põe sobre â composição do Conselho de Administração da Superintendência
da Zona Franca de Manaus - Suframa".
Ao SI. JOSÉ GENOÍNO_:_
Consulta sln', de 1990 - dQ Sr. Presidente
da Câmara dos Deputados - que "solicita
que a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação esclareça se os Secretários vinculados à Presidência da República, em conformidade com a Lei n9 8.028, de 12 de abril
de 1990, estão, ou não, sujeitos às determi·
nações do art. 50 da Constituição Federal".
Projeto de Lei n9 5.047/90 - do Sr. Flori·
ceno Paixão - que "dispõe sobre Comissão
de Segurança do Trabalho a bordo dos navios
mercantes nacionais".
Projeto de Decreto Legislativo n' 186/90
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n'
959/89-PE) -que "aprova o ato que outorga
concessão à Rede Integração de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Toledo, Estado do Paraná".
Ao Sr. JOSÉ MARIA EYMAEL:
Projeto de Decreto Legislativo n' 185/90
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n'
111190-PE) - que "Aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Liberdade de Itarema Ltda., para exploração de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Itarema, Estado do Ceará".
Ao Sr. LEOPOLDO SOUZA:
Projeto de Lei Complementar n 9 242/90do Poder Executivo (Mensagem n9 428/90)
-que "dispõe sobre a composição do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)".
Ao Sr. MESSIAS GÓIS:
- Emenda oferecida em Plenário ao Projeto
de Lei Complementar n' 32-A/88 - do SI.
Jorran Frejat - que "dispõe sobre a aposentadoria dos profissionais de saúde".
Projeto de Lein9 4.722/90-do Sr. Geraldo
Alckmin Filho - que "dispõe sobre a criação
de Junta de Conciliação e Julgamento na cidade de Lorena, no Estado de São Paulo".
.
Ao Sr. MICHEL TEMER:
Emenda oferecida em Plenário ao Projeto
de Lei n9 8.346-A/86 - que "acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei n' 7.661, de 21 de
junho de 1945 -Lei de Falências".
Projeto de Lei n' 4.860/90 - do Sr. Jorge
Arbage - que "altera a redação do art. 4'
da Lei n' 4.348, de 26 de junho de 1964,
que estabelece normas processuais relativas
a mandado de segurança".
Projeto de Decreto Legislativo n' 182/90
- do Sr. Paulo Paim - que "susta a Instru·
ção Normativa n' 9, de 21 de março de 1990,
do Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social".

Ao Sr. NELSON JOBIM:
. Consulta s/n', de 1990 - do Sr. Gerson
Peres - que "solicita que a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação se pronuncie sobre perda de mandato e interpretação de artigos da Constituição, na forma
que eXIJõe".
Ofício n' 274/P, de 1990 - do Supremo
Tribunal Federàl - que "renova o pedido
de licença prévia para dar prosseguimento
aos processos referentes aos parlamentares
que Illengona.'(14)"
Ofício n° 276/P, de 1990 - do Supremo
Tribunal Fe!leral- que "solicita licença prévia para processamento criminal do Deputado Ademir Andrade, nos termOs do art.
53, § 1°, da Constituição_Federal".
Ofício no 278/P, de 1990 - do Supremo
Tribunal Federal- que "solicita licença prévia para o processamento criminal do Depu·
tado Waldir Ortencio Pugliesi, nos termos
do art. 53, § 1', da Constituição Federal".
Projeto de Lei n' 4.873/90 - do SI. Hélo
Duque - que "altera a legislação sobre os
crimes contra a economia popular, agrava
suas penas e extingue a fiança" .
Ao Sr. NILSON GIBSON:
Emenda do Senado ao Projeto de Decreto
Legislativo n' 97-B/89 - que "aprova o texto
do Acordo sobre transporte Aéreo Regular
entre o Governo da República Federativa do.
Brasil e o Governo da República da Venezuela, assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1988".
Projeto de Lei n' 4.376/89 - do SI. Aluízio
Campos - que "reconhece de utilidade pú·
blica a Associação Promocional do Ancião
D. Licota Carneiro da Cunha Maroja (Aspa),
no Município de Santa Rita, Estado da Paraíba".
Projeto de Lein'4.742/90-do Sr. Geraldo
Alckmin Filho - que "equipara as locações
de imóveis destinados a consultórios;nédicos
às locações comerciais". .
Projeto de Lei no 4.937/90 -do Sr. Gerson
Marcondes - que "dispõe sobre a instituição, no âmbito do Ministério do Trabalho
e PreVidência Social, do Contencioso Trabalhista e dá outras providências".
Projeto de Lei n° 4.976/90 - do SI. Barlan
Gadelha - que "dispõe sobre escolha e nomeação dos dirigentes das Escolas Técnicas
e Agrotécnicas Federais e dá outras provi-'
dências".
Projeto de Decreto Legislativo n' 209/90
- do Sr. Irajá Rodrigues e outros - 2) que "convoca plebiscito na região que especifica".·
.
Ao Sr. OSCAR CORRÊA:
Projeto de Lei n' 5.074/90 - do Senado
Federal (PLS n' 265/89) - que "dispõe sobre
as Comissões Parlamentares de Inquérito".
Ao SI. RENATO VIANNA:
Projeto de Lei n9 8.592/86 - do Senado
Federal (PLS n 9 60/82) - que "acrescenta
artigo ao Decreto-Lei n' 1.923, de 20 de janeiro de 1982, que modifica a legislação que
dispõe sobre o Fundo de Apoio ao Desenvol·
vimento Social- FAS". (Audiência) ,
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Ao Sr. ROBERTO BALESTRA:
Projeto de Lei n' 5.007/90 - do Sr. Tarso
Genro e Virgílio Guimarães -que "extingue
o Instituto de Previdência dos Congressistas
- IPC, criado pela Lei n' 4.284, de 20 .d~
novembro de 1963, com alterações introduzidas pela Lei n' 4.937, de 18 de março de
1966, e dá 9utras providências".
Ao SI. SILVIO ABREU:
Emenda oferecida em Plenário ao Projeto
de Lei n' 3.473-A/89 - que "acrescenta §
3~ ao art. 791 da Consolidação das Leis do
Trabalho".
Projeto de Decreto Legislativo n' 190/90
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n'
716/89-PE) - que "aprova o ato que outorga
cvncessão ao Sistema Norte de Rádio Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Serra, Estado
do Espírito Santo".
.
Ao SI. JOSÉ MARIA EYMAEL:
Projeto de Lei Complementar n 9 53/89 '"'do Sr. Carlos Cardinal - que "disciplina a
permanência temporária de tropas estrangeiras no território nacional (art. 21, inciso IV,
da Çonstituição)". (Reexame) (apensos os
Projetos de Lei Complementar nl' 70, 120,
128, 153, 188 e 203, de 1989)
O Deputado THEODORO MENDES,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, avocou a seguinte proposição:
Em 11·6·90
Projeto de Lei n' 4.585/90 - do Senado
Federal (PLS n~ 389/89) ;- que "dispõe sobre
a tramitação da medida provisória e dá outras
;providências".
Sala da Comissão, 11 de junho 'de 1990.
.Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.
O'Dep~tado JOSÉ DUTRÃ~ Vi~-1>;esidente da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, fez a seguinte distribuição:
Em 13·6·90
Ao Sr. ADYLSON MOTTA:
Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de Lei Complementar n' 156·A/89 - que
"fixa o início e o término do exercício fmanceiro na administração pública, e dá outras
providências".
Ao SI. ANTÓNIO CÂMARA:
Projeto de Lei n' 5.150/90 - do Sr. César
Maia - que "especifica a destinação dos re·
cursos originados por adicional tarifário Criado pela Lei n' 7.920, de 12 de dezembro' de
1989, que cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária, e dá outras providências".
Ao Sr. BONIFÁCIO DE ANDRADA:
Projeto de Lei n' 4.925/90 - do ~r. Flori·
ceno Paixão - que "altera dispositivo da CLT
para efeito de acelerar e racionalizar o processo trabalhista".
Ao SI. CARLOS VINAGRE:
Emenda oferecida em Plenário ao Projeto
de Lei n' 3.41O-A/89 - que "equipara os
servidores da Administração Direta do Mi·
.nistério da Agricultura aos servidores do Ins- .
tituto Nacional de Colonização e Reforma
Ãgrária (INCRA), e dá outras providências".
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de 22% na gasolina utilizada nos grandes cenProjeto de Lei n' 4.964/90'- do Sr. Flori·
tros, nos meses de inverno".
cellO Paixão - que "dispõe sobre o exercício
Ao SI. MESSIAS GÓis:
da atividade gos profissionais de Química" .
Projeto de Lei n' 4.335/89 - do Sr. HarIan
Ao Sr. EGIDIO FERREIRA LIMA:
Gadelha -que "autoriza o Poder Executivo
Emenda oferecida em Plenário ao Projeto
a transformar a Escola Técnica Federal de
de Lei n' 6.553-A/85 - que "autoriza o Mi·nistério. da Educação a disciplinar a obtigato- Pernambuco em Centro Federal de Educação
Tecnológica, e dá outras providências".
riedade de reprodução, pelas editoras de todo
Sala ,da Comissão, 13 de junho de 199(').
o País, em regime de proporcionalidade, de
obras em caracteres Braille, e a permitir a - Ruy Omar Prudêncio da Silva,Secretário.
O DEPUTADÓ THEODORO MENreprodução, sem finalidade lucrativa, de
obras já divulgadas, para uso exclusivo de
DES; Presidente da Comissão de Constituicegos".
ção e Justiça e de Redação avocou a seguinte
proposição:
Ao Sr. HORÁCIO FERRAZ:
Em 20·6-90
Emenda oferecida em Plenário ao Projeto
~e Lei n' 1.518-A/89 - que "acrescenta paráProjeto de Lei Complementar. n' 31/88 do SI. Francisco Amaral - que "veda a desgrafo único ao art. 192 da Consolidação das
Leis do Trabalho~'.
pedida arbitrária ou sem justa causa do emAo SI. ISMAEL WANDERLEY:
pregado".
Projeto de Lei n' 5.077/90 - do SI. EduarSala da Comissão, 20 de junho de 1990.
do Jorge - que "veda dispensa do traba- Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.
lhador portador de doença profissional ou
O Deputado THEODORO MENDES,
seqüelas cie acidente do trabalho".
Presidente da Comissão de Constituição e
Ao.Sr. JAIRO CARNEIRO:
Justiça e de Redação, fez a seguinte distriProjeto tile Decreto Legislativo n' 183/90
buição
- do SI. Eduardo Jorge - que "susta a PorEm 26·6·90
taria n' 222. de 30 de abril de 1990, da MinisAo Sr. NELSON JOBIM:
tra da Economia, Fazen~a e Planejamento,
CONSULl'A s/n', de 1990 - do Presidente
e dá outras' providências".
do Senado Federal.- que "submete à consiAo Sr. JoãO Natal:
deração da Comissão de Constituição e JusProjéto de Lei n' 5.09Z190 -ç10 SI. Alércio
tiça e de Redação sugestão feita pelo DepuDias - que "dispõe sobrê a ohrigatoriedade
tado Gerson Peres, na Sessão de 23 de maio
ao emprego de gravadores de vôo e de voz
corrente, sobre votação de Vetos Presidenem aviões-'e helicópteros de passageiros".
ciais".
Ao Sr. LEOPOLDO SOUZA:
Ao SI. NILSON GIBSON:
Projeto. de Lei n' 5.107/90 - dà SI. EduarProjeto de Lei n' 2.782/83 - do SI. Renato
do Jorge - que "di~põe sobre as restrições
Cordeiro - que "dá nova redação ao art.
pe uso de autoipóveis em áreas .dÇl grandes,
44 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960,
centros urbanos" I
dispondo sobre a concessão de ama1io-funeAo Sr. NILSON GIBSON:
ral ao segurado por morte de dependente".
Projeto' de Lei n' 4.486/139 - do SI. Flori·
Proj6to de Lei n' 5.329/90 - do Tribunal
'ceno.Pab:ãQ - que "dispõe sobre aposenSuperior do Trabalho - que "cria Junta de
tadoria especial em atividade que ihdica".
Conciliação e' Julgamento na 4' Região da
Projeto de Lei n' 5.048790 - do Sr. FloriJusti,a do Trabalho, e dá outras providêncenoPaixào - que "dispõe sobre rito especial
cias' ,
para a cobrança judicial de salários".
Sala da Comissão, 26 de junho de 1990..
Ao Sr. OSCAR CORRÊA:
- Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.
Proposta de Emenda à Constituição n'
45/90 :.- do Sr. ~rnold Fioravante - que
"altera dispositivo da Consituição Federal".
COMISSÃO DE ECONOMIA
Ao SI. PAES LANDIM:
Emendas oferecidas em Plenário ao ProjeDistribuição n' 11/90 efetuada pelo Senhor
to de Lei n' 4.589-B/90 - que "dispõe sobre
Presidente, Deputado MARCELO CORos efetivos do Exército em tempo de paz".
DEIRO, em 26 de junho de 1990.
Ao Senhor Deputado ARTHUR LIMA
Ao Sr. RENA;rO VIANNA:
CAVALCANTI
Proposta qe Emenda à Constituição n'
1. Projeto de Lei n' 3.038/89 - Revigora
46/90 - dos Srs. Fernando GasparIan e Paulo.
o artigo 19 do Código Florestal.
Macarini - que "acrescenta parágrafo 4' ao
Autor: Jorge Arbage
art. 192 do Capítulo IV da Consitutiçãó Fede~
2. Projeto de Lei n' 3.622/89 - Determina
ral".
lIue as indústrias 'de laticínios registrem nas
Ao Sr. SíLVIO ABREU:
embalagens de cada tiRO de leite o percentual
Projeto de Lei n' 5,.227/90 - do Senado
Federal (PLS n' 32/89) - que "autoriza o . detalhado de sua composição.
Autor: Samir Achôa
Poder Executivo a'instituir a Fundação UniAo Senhor Deputado FELIPE MENDES
versidade Federal dp Tocantins, e dá outras
3. Projeto de Lei n' 3.569/89 - Torna
providências".
obrigatória a instalação de dispositivos contra
Ao Sr. WAGNER LAGO:
roubo nos veículos e dâ outras providências..
Projetó de .Lei n' 5.078/90 - do Sr. ·EduarAutor: Paulo Zarzur
.do Jorge - que "dispõé sobre adição ge álÀ Senhora Deputada LÚCIA VÂNIA
cool etílico anidro carburante na proporção
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4. Projeto de Lei n' 3.205/89 - Estabelece
a adoção de horário único em todo o território nacional.
Autor: Ismael Wanderley
Ao Senhor Deputado OSMUNDO REBOUÇAS
5. Mensagem n° 460/90-Solicita homologação do Congresso Nacional para a emissão
adicional de papel-moeda autorizada pelo
Conselho Monetário Nacional, através do
Voto CMN n' 068/90, no montante de Cr$
160.000.000.000,00 (cento e sessenta bilhões
de cruzeiros) adicionais aos NCz$
87.600.000.000,00 (oitenta e sete bilhões e
seiscentos milhões de cruzados novos), objeto da Ml!nsagem Presidencial n' 158, de
2-3-90, para atender às exigências das atividades produtivas e à circulação da riqueza
nacional, no primeiro trimestre do corrente
exercício, em vista do substancial aumento
da demanda por moeda provocada pelas recentes medidas do Plano de Estabilização
Econômica.
Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado RENATO JOHS·
SON
6. Projeto de Lei n' 3.385/89 - Dispõe
sobre a mistura da farinha de milho à de trigo
na panificação.
Autor: Gandi Jamil
Ao Senhor Deputado RONAROCORR~A

7. Projeto de Lei n' 2.693/89 - Limita em
seis meses o prazo de validade da cerveja
e 15 dias para o choppe e determina outras
providências.
Autor: Antônio Salim Curiati.
Ao Senhor Deputado SAULO COELHO
8. Projeto de Lei n' 2.942/89 - Dispõe
sobre a mistura da soja ao trigo para alimentação.
Autor: Gandi Jamil
Ao Senhor Deputado STÉLIO DIAS
9. Projeto de Lei n' 1.050/88 - Modifica
a redação do caput 'do artigo 226 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Autor: Floriceno Paixão
Ronaldo ALves da Silva, Secretário.
Distribuição n° 12190 efetuada pelo Senhor
Presidente, Deputado MARCELO CORDEIRO, 27 de junho de 1990.
Ao Senhor Deputado MARCELO COR~
DEIRO
1. Projeto de Lei n" 5.171/90 -Estabelece
a Política Nacional de Salários, disciplina o
salário mínimo e. dá outras providências.
Autor: Comissão.de trabalho, de adminis·
tração e serviço público.
Ronaldo Alveg da Silva, Secretário.

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRffiUTAÇÃO
Distribuição n° 18/90 efetuada pelo Senhor
Presidente Deputado FRANCISCO DORNELLES, em 27 de junho de 1990.
Ao Senhor Deputado ARNALDO PRIETO
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1. Projeto de Lei n' 1.702/89 - "Obriga
1. Projeto de Lei n' 3.511/89 - "Concede
o agente financeiro do SFH a também respon- , moratória ao produtor rural nas condições
der pela solidez e segurança do imóvel".
que especifica e dá outras providências".
Autor: Deputado Santinho Furtado
Autor: Deputado Leopoldo Souza.
2. Projeto de Lei n' 2.135/89 - "Dispõe
2. Projeto de Lei n' 2.342/89 - "Isenta
sobre a destinação de financiamento habitaas locações imobiliárias, na forma que especicionais oficiais".
fica, de incidência do Imposto sobre a RenAutor: Deputado José Luiz de Sá
da".
3. Projeto de Lei n' 4.818/90 - "Cria carAuto{: Deputado Francisco Amaral.
gos de Procuradores do Trabalho de 2- Cate3. Projeto de Lei n' 3.250/89 - "Dispõe
goria, Cargos efetivos e em comissão, e dá
sobre o recolhimento de contribuições para
outras providências, no âmbito do Ministério
a Previdência Social, cria o documento de
Público do Trabalho".
arrecadação da receita previdenciária
Autor: Ministério Público da União
(DARP) negativo e dá outras providências".
Ao Senhor Deputado BASÍLIO VILLANI
Autor: Deputado Augusto Carvalho.
Ao Senhor Deputado MANOEL CAS1. Projeto de Leí Complementar n' 114/89
TRO
'
- "Estabelece normas gerais aplicáveis ao
Impsoto sobre transmissão, "intervivos", a
1. Projeto de Lei n' 4.671/90 - "Dispõe
sobre a alienação de bens imóveis da União
qualquer título, por ato oneroso, de bens
e de suas Autarquias, Empresas Públicas conimóveis, por natureza ou acessão física, e de
troladas pela União e Fundações mantidas,
direitos reais sobre imóveis, exceto os de gapelo Poder Público e dá outras providências".
rantia bem como cessão de direitos à sua aquiAutor: Poder Executivo.
sição".
Ao Senhor Deputado MUSSA DEMES
Autor: Deputado Ibsen Pinheiro e outros
1. Projeto de Lei n' 2.489/89 - "Concede
11 Líderes
isenção do Imposto sobre Produtos IndustriaAo Senhor Deputado BENITO GAMA
lizados - IPI, na aquisição de máquinas e
1. Projeto de Lei n' 3.507/89 - "Introduz
equipamentos destinados a escolas técnicas".
modificações na Lei n' 6.575, de 30 de setemAutor: Deputado Tadeu França.
bro de 1978, que "dispõe sobre o depósito
Ao Senhor Deputado SIMÃO SESSIM
e venda de veículos removidos, apreendidos
1. Projeto de Lei n' 2.855/89 - "Dispõe
e retidos", com vistas a estabelecer condições
sobre a aposentadoria do jogador de futebol
para ipais rápida solução relativamente aos
e dá outras providências".
veículos abandonados".
Autor: Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Autor: Deputado Theodoro Mendes
2. Projeto de Lei n' 2.674/89 - "Concede
Ao Senhor Deputado FERNANDO BEprioridade à pavimentação da Rodovia
ZERRA COELHO
BR-174, nos trechos'que especifica".
1. Projeto de Lei n' 2.806/90 - "Dispõe
Autor: Deputado Alcides Lima.
sobre revogação de dispositivos da legislação
3. Projeto de Lei n' 1.970/89 - "Veda a
do Imposto de Renda que determina a inciaplicação da Lei n' 7.689, de 15 de dezembro
dência desse tributo sobre lucro auferido em
de 1988, às micro empresas, isentas de escri.alienações imobiliárias".
turação".
Autor: Deputado José Camargo
Autor: Deputado Paulo Marques.
. 2. Projeto de Lei n' 3.244/89 (Em apenso
4. Projeto de Lei n' 3.654/89 - "Dá nova
PL n' 4.954/90) - "Introduz alteração na
redação ao artigo l' do Decreto-Lei n' 6.460,
Lei n' 5.890, de junho de 1973, que altera
de 2 de maio de 1944, que regula a construção
a legislação de previdência social e dá outras
e a exploração de instalações portuárias rudiprovidências" .
mentares".
Autor: Deputado Arnaldo Faria de Sá
Autor: Poder Executivo.
3. Projeto de Lei n" 5.387/85 - "Dispõe
Maria Linda Magalhães, Secretária.
sobre o reajustamento dos valores das aposentadorias e pensões devidas pela Previdência. Social, dando nova redação ao artigo 67
COMISSÃO DE TRABALHO, DE
da Lei n' 3.807, de agosto de 1960".
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
Autor: Senado Federal
Ao Senhor deputado FERNANDO VELASCO
1. Projeto de Lei n' 8.002/86 - "Reajusta
Distribuição n' 012/90 o Presidente da Coa pensão especial concedida pela Lei n' 3'918,
missão de Trabalho, de Administração e Serde 26 de agosto de 1959, a Elza Borges Tavaviço Público, Deputado AMAURY Müres e dá outras providências".
LLER, em 25 de junho de 1990, fez a seguinte
Autor: Poder Executivo
distribuição:
Ao Senhor Deputado JOSÉ CARLOS
~o Senhor Deputado FLORICENO PAIGRECCO
XAO
Indicação n' 003/90, que "Indica à Comisi. Projeto de Lei n' 3.152/89 - "Isenta
são de Trabalho, de Administração e Serviço
jornalistas e radialistas profissionais do pagaPúblico a elaboração de Projeto de Código
mento do IPI do automóvel adquirido para
do Trabalho".
)ISO próprio, na forma que discrimina";
Sala da Comissão 25 de junho de 1990.
Autor: Deputado Milton Reis.
- José Roberto Nasser Silva, Secretário.
Ao Senhor Deputado JOSÉ SERPA
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
O Sr. Presidente da Comissão de Viação
e Transportes, Desenvolvimento Urbano e
Interior, Deputado JORGE ARBAGE, fez
a seguinte distribuição, em 27 de junho de
199,0, e avocou:
Projeto de Lei n' 5.330/90 - (Apenso o
PL n' 4.445/89), do Poder Executivo, que dispõe sobre a extinção do "selo pedágio" e
a instituição de macanismo de financiamento
para o setor rodoviário. Pendente de pareceres das Comissões: de Constituição e Justiça e ~e ~edação, de Finanças e Tributação,
e de Vlaçao e Transportes, Desenvolvimento
Urbano e Interior.
Sala da Comissão, 27 de junho de 1990.
- lole Lazzarini, Secretária.

REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
O.Deputado THEODORO MENDES,
PreSidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, fez a seguinte redistribuição:
Em 8-6-90
Ao Sr. ANTÓNIO CÂMARA
Projeto de Lei n' 598/88 - do Sr. Lélio
Sou~a - .que "dispõe sobre a composição
da dlretona das empresas estatais".
Ao Sr. MESSIAS GÓIS.
Projeto de Lei n' 650/88 - do Sr. Geraldo
Alckmin Filho - que "proíbe a prática de
tiro ao vôo".
Ao Sr. PAES LANDIM.
Projeto de Lei n' 4.886/90 - da Comissão
de Trabalho~ de Administração e Serviço pú·
b1ico - que "dispõe sobre a garantia de emprego".
Sala da Comissão, 8 de junho de 1990. Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.
Deputado JOSÉ DUTRA, Vice-Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, fez a seguinte redistribuição
Em 12-6-90
Ao Sr. JOSÉ GENOÍNO.
Projeto de Lei n' 4.850/90 - do Sr. Victor
Faccioni - que "cria os Conselhos Nacional
e Regionais de Óptica e dá outras providências",
Ao Sr. MICHEL TEMER.
Projeto de Lei n' 4.571/89 -'- do Senado
Federal (PLS n" 384189) -que "dá nova redação ao § l' do art. l' e ao art. 6' e respectivo
§ I" da Lei n' 4.717, de 29 de junho de 1965".
Ao Sr. NILSON GIBSON.
Projeto de Lei n" 4.436/89 - do Sr. Victor
Faccioni - que "denomina "Rota do Sol"
a Rodovia BR-453, no Rio Grande do Sul".
Sala da Comissão, 12 de junho de 19pO.
- Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

°

O Deputado THEODORO MENDES
Presidente da Comissão de Constituição ~
Justiça e de Redação, fez a seguinte'redistribuição:
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Em 19·6·90
Ao SI. PLÍNIO MARTINS.
Projeto de Lei n9 1.622/89 - do SI. Wal·
deck Ornélas - que "dispõe sobre a instalação de novos municípios e dá outras providências":
Sala da Comissão, 19 de junho de 1990.
- Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

(Apensados: PL 3.791/89, do SI. Ismael
Wanderley; PL 3.847/89, do SI. Leonel Julio;
PL 3.952/89, do SI. Victor Faccioni; PL
4.303/89, da Sr' Benedita da Silva; PL
4.537/89, do SI. Victor Faccioni; PL 4.633/90,
do Sr. Tadeu França; PL 4.769/90, do SI.
Leonel Júlio e PL 4.981190, do SI. Caio Pom, peu de Toledo).
Autor: Deputado CARLOS MOSCONI
Relator: Deputado GERALDO ALCKMINFILHO
Parecer: FAVORÁVEL, ,nos termos do
substitutivo
.
Concedida vista ao Deputado CARLOS
MOSCONI.
Maria Inês de Bessa Lins, Secretária.
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encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
203, de 18-6-90'- ao Üderdo pst dando
ciência do Ofício SGMIP n' 189/90, encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
204, de 18-6-90 - ao Líder do PTR dando
ciência do .ofício SGMIP n' 189/90, encaminhado 'ao Tribunal Superior Eleitoral.
205, de 18-6-90 - ao Líder do PCB dando
ciência do Ofício SGMIP n' 189/90, encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
Atividades das Comissões
206, de 18-6-90 - ao Líder doPSC dando
ciência do Ofício SGM/P n' 189/90, encamiCOMISSÃO DE SEGURIDADE
nhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
SOCIAL E FAMÍLIA
207, de 18-6-90 - ao Líder do PSD dando
Resumo das Conclusões, Reunião de 27 de
ciência do Ofício SGMIP n' 189/90, encamijunho de 1990
nhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
208, de 18-6-90 - ao Líder do PRP dando
1. PL 5.779.-A/85 - "Dá nova redação
ciência do Ofício SGMIP n' 189/90, encamiao item IV do art. 4' da Lei n' 6.226, de
RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA
nhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
14 de julho de 1975".
EXPEDIDA PELA
209, de 18-6-90 - ao Líder do PMN dando
Autor: SENADO FEDERAL (PLS
SECRETARIA
GERAL
DA
MESA
ciência do Ofício SGMIP n' 189/90, encami303/80)
Ofícios
SGMIP
nhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
Rel1!tor: Deputado ARNALDO FARIA
210, de 18-6-90 - ao Líder do PT do B
DESA
188, de 13-6-90 - ao :Presidente da Comisdando ciência do Ofício SGM/P n' 189/90,
Parecer: FAVORÁVEL
encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
são Especial de Política Agrícola em resposta
Relatora ad hoc: Deputada BENEDITA
ao Ofício PRE n' 6/90, sobre a apreciação
DA SILVA
211, de 18-6-90 - ao Presidente do SupeAprovado unanimemente
conclusiva, na Comissão, do Projeto de Lei
rior Tribunal de Justiça encaminhando cópia
n' 4.086/89.
do PL n' 169/87, que "dispõe sobre a criação
Vai à Comissão de Finanças e Tributação.
189, de 18-6-90 - ao Presidente do Tribu2. PL 8.051186 - "Autoriza o Poder Exede cargos e empregos permanentes na Secrenal Superior Eleitoral encaminhando a comtaria do Tribunal Federal de Recursos e dá
cutivo a aplicar recursos do Fundo de Investimento Social - Finsocial, na assistência mé- ' posição da bancada parlamentar dos partidos
outras providências", para apreciação.
políticos nesta Casa, em3-4-90.
212, de 18-6-90 - ao Presidente da CCJR
dica da Previdência Social".
190, de 18-6-90 - ao Líder do PMDB danreferente ao pedido da Comissão de SeguriAutor: SENADO FEDERAL (PLS
do ciência do Ofício SGMIP n' 189, de 1990,
dade Social e Família solicitando a inversão
137/84)
encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
da apensação dos PLs. n'" 820/88 e 2.752/89.
Relator: Deputad~ JORGE UEQUED
191, de 18-6-90 - ao Líder do PFL dando
213, de 18-6-90 - ao Presidente da ComisParecer: CONTRARIO
são de Seguridade Social e Família informanciênci~ do Ofício SGMIP n' 189/90, encamiRelatora ad hoc: Deputada BENEDITA
nhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
do que a solicitação feita através do Of. n°
DA SILVA
192, de 18-6-90 - ao Líder do PSDB dando
189/90-P foi encaminhada à CCJR para apreAprovado unanimemente o parecer, rejeiciência do Ofício SGMlP n' 189/90, encamiciação.
tando o projeto
nhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
214, de 18-6-90 - ao Deputado Fernando
Vai à Comissão de Finanças e Tributação.
, 193, de 18-6-90 - ao Líder do PDT dando
Gasparian, encaminhando cópia do Av. n'
3. PL 271/87 - "Veda o fornecimento
de bebidas alcoólicas nos aviões de transporte
ciência do Ofício SGMIP n' 189/90, encami009-GP/90 e da Decisão do Plenário do Tribunhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
coletivo".
nal de Contas da União referente à Denúncia
sobre irregularidades ocorridas na Superin194, de 18-6-90 - ao Líder do PDS dando
Autor: Deputado JAYME PALIARIN
ciência do Ofício SGMIP Ii9 189/90, encamitendência Regional do lAPAS, no Rio de
Relator: Deputado MOISÉS AVELINO
Janeiro.
nhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
Parecer: CONTRÁRIO
195, de 18-6-90 - ao Líder do PRN dando
215, de 18-6-90 - ao Deputado Brandão
Relatora ad hoc: Deputadá BENEDITA
DA SILVA
ciência do Ofício SGMIP n' 189/90, encamiMonteiro, encaminhando cópia do Av. n'
nhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
009-GP/90 e da Decisão do Plenário do TribuAprovado unanimemente o parecer, rejei196, de 18-6-90 - ao Líder do PTB dando
nal de Contas da União referente à Denúncia
. tando o projeto
ciência do Ofício SGMIP n' 189/90, encami- ,sobre irregularidades ocorridas na SuperinVai à Coordenação de Comissões Permanentes.
tendência Regional do lAPAS, no Rio de
nhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
197, de 18-6-90 - ao Líder do PT dando ·Janeiro.
4. PL 1.167/88 - "Torna lícita a esterili216, de 18-6-90 - ao Presidente do Senado
ciência do Ofício SGMlP n' 189/90, encamização voluntária nas condições que especinhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
Federal, comunicando a indicação do Depufica".
tado Antonio Mariz para integrar como efe. 198, de 18-6-90 - ao Líder do PDC dando
Autor: Depútado NELSON SEIXAS
tivo a Comissão Parlamentar Mista de Inquéciência do Ofício SGMIP n' 189190, encamiRelator: Deputado JOFRAN FREJAT
rito "destinada a apurar denúncias constantes
nhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
Parecer: FAVORÁVEL, nos termos do
199, de 18-6-90 - ao Líder do PL dando
do livro "A fundação Roberto Marinho", ensubstitutivo
volvendo o Sistema Globo de Rádio e Televiciência do Ofício SGMIP n' 189/90, encamiVista: Deputado EDUARDO JORGE,
nhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
são, bem como alguns Ministérios", em subsmanifestando-se contrariamente ao projeto
tituição ao Deputado Henrique Eduardo Al200, de 18-6-90 - ao Líder do PSB dando
original.
.
ciência do Ofício SGMlP n' 189/90, encamives.
Encerrada a discussão; adiada a votação;
nhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
217, de 18-6-90 - ao Presidente do Senado
anexada sugestão ao Deputado EDUARDO
201, de 18-6-90 - ao Líder do PRS dando
Federal, comunicando a indicação do DepuJORGE.
ciência do Ofício SGMlP n' 189/90, encamitado Prisco Viana para integrar como efetivo
5. PL 1.169i88 - "Dispõe sobre a,retiranhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
da e transplante de tecidos; 6rgãos e partes
202, de 18-6-90 - ao Líder do PC do B_ "âes~nada a apurar denúncias' constantes do
do corpo humano com fins terapêuticos' e
dando ciência do Ofício SGMlP. n° 189/90,
livro "A fundação Roberto Marinho" envolcientíficos, e dá outras providências".
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vendo o Sistema Globo de Rádio e Televisão
bem como alguns Ministérios", em substituição ao Deputado José Tavares.
218, de 18-6-90 - ao Ministro da Agricultura e Reforma Agrária encaminhando o
requerimento do Deputado Nelton Friedrich,
encaminhado na sessão do dia 7-6-90.
219, de 18-6-90 -ao Deputado Jesus Tajra
devolvendo a Proposta de Emenda à CCínstituição apresentada na sessão do dia 8-5-90,
por não conter o número mínimo de assinaturas indicado no art. 201, I, do RJ.
220, de 18-6-90 - ao Deputado Assis Canuto, devolvendo expediente da Liderança
do PTR, a fim de que seja cumprido o disposto no § 2' do art. 9' do R.I.
221, de 18-6-90 - ao Presidente da CCJR
encaminhando cópia do Of. n' 135-P/90, da
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, que trata da convocação do
Secretário da Administração Federal.
222, de 18-6-9(:) - ao Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público esclarecendo que a Mesa só terá condições de se manifestar sobre a convocação
do Secretário da Administração federal,
após o pronunciamento da CCJR a respeito.
223, de 18-6-90-ao Deputado Fausto Fernarides comunicando a apensação do requerimento solicitando a inclusão de assinaturas
de outros parlamentares no PL n° 4.298, de
1989.
224, de 15-6-90 - ao Presidente do Senado
Federal encaminhando o Projeto de Decreto
Legislativo que "aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação
e Prevenir a Evasão Fiscal em matéria de
Impostos sobre a Renda entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Hungria, celebrada em Budapeste, em 20 de junho de
1986, assim como o Protocolo, acordado no
mesmo local e dat~ que a integra".
224-A, de 18-6-90 - ao Presidente do Senado Federal, comunicando a designação dos
Deputados Renato Vianna, Ney Lopes e Jutahy Júnior para integrarem a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao PL. n' 75/82.
-225, de 18-6-90 - ao Deputado Jutahy JÚnior, comunicando sua designação para integrar a Comissão Mista incumbida de relatar
o veto ao PL. n' 75/82.
226, de llf-6-90:"'=ao Deputado Ney Lopes,
comunicando sua designação para integrar a
Comissão Mista incumbida de relatar o veto
ao PL. n° 75/82.
····Z27,de18-6-lJO - ao Deputado Renato
Vianna, comunicando sua designação para
integrar a Comissão.Mista incumbida de relatar o veto ao PL. n° 75/82.
221:1, de 19-6-90-ao Presidente do Senado
Federal, comunicando a indicação do Deputado Christóvam Chiaradia para integrar como membro efetivo a Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada a "investigar
a atual crise financeira na Petrobrás, assim
como possíveis irreg~laridades administrativas", em substituição ao Deputado Luiz Marques.

229-P-Circular, de 19-6-90 - aos Deputados, sobre eleição para Cl Conselho da Repú·
blica.
.
230; de. 20-6~0 - ao Presidente do Supremo Tribunal Federal sobre o SI. Antonio Tito
Costa.
.
231, de 21-6-90 - ao Presidente da CCJR,
encaminha o PL n' 3.099, de 1989, para a
elaboração da Redação Final.
. ·23:2": de 21 :(j-90 "'::'ão Presidente da CCJR,
encaminhando para elaboração da Redação
Final, o PL. n' 3.101/89.
233, de-21-6-90'- ao Presidente da CCJR,
encaminhando para elaboração da Redação
Final, o PL. n' 3.110/89.
2.34,&21-6-90 - ao Deputado Mauro
Campos, informando da prejudicialidade do
Requerimento que solicita a retirada de sua
àssinatura aposta ao requerimento para que
o PL n' 3.101/89 seja submetido à apreciação
do Plenário.
- '235, de 26-6-90-ao Presidente do Senado
Federal comunicando a designação dos Deputados Ney. Lopes, Michel Temer e Sigmarínga Seixas para integrarem a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao PL. n' 46/85,
que introduz modificações no Código Penal.
236, de 28-6-90 - ao Deputado Sigmarínga
Seixas, 'comunicando sua designação para integrar a Comissão Mista a ser incumbida de
relatar o veto ao PL: n' 46/85 ---: PL. n'
7.941/86.
.
237, de 26-6-90 -ao Deputado Ney Lopes,
comunicando sua designação para integra,r a '
Comissão Mista incumbida de relatar o veto
ao PL. n' 46/85 (PL n' 7.941/86).
238, de 26-6-90 - ao Deputado Michel,
Temer, comunicando sua designação para integrar a Comissão Mista incumbida de relatar
o veto ao PL. n' 46/85 (PL. n'·7.941/86).
239, de 26-6-90 - ao Presidente do Senado
Federal comunicando sua designação para integrar a Comissão Mi.sta incumbida·de relatar
o veto ao PL. n' 297/85 (PL. n' 8.604, de
1986) - Código Nacional de Trânsito.
240, de 26-6-90:"'" ao Deputado Simão Sessim, comunicando sua designação para integrar a Comissão Mista incumbida de relatar
o veto ao PL. n' 297/85 (PL. n' 8.604/86)
- Código Nacional de Trânsito.
241, de 26-6-90 - ao Deputado Lézio Sathler, comunicando sua designação para inte.
grar a Comissão Mista incumbida de relatar
o veto ao PI-. n' 297/8.5 (PL. n' 8.604/86)
- Código Nacional de Trânsito.
242, de 26-6-90 - ao I?eputado Mendes.
Ribeiro, comunicando sua' designação para'
integrar a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao PL. n' 297/85 (PL. n' 8.604/86)'
-'Código Nacional de Trânsito.'
243, de 26-6-90 - ao Deputado Augusto
Carvalho devolvendo o projeto de lei que
"dispõe sobre a correção de saldos das contas
individuais do FGTS, instituído pela Lei n'
5.107, de 13-9-66, reformulado pela Lei n'
7.839, de 12-10-89 e deteqnina outras providências".
".
244, de 26-6-90 - ao Deputado Ademir
Andrade, encaminhando cópia das Atas da -
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Mesa do~ dias 18 de abril e 24 de maio do
corrente ano.
245, de 26-6-90 ~ ilO Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e ~erviço
Público solicitando o encaminhamento de Có'
pias de atas e' outros documentos relativos'
à convocação do Sectetário de Administra·
ção,
246, de 26-6-90 - ao Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público devolvendo o Projeto de Decreto Le·
gislativo que "susta os efeitos do Decreto n?
99.300, de 15-6-90".
.

ERRATA
Secretaria Geral da Mesa
No DCN de 27-4-90, página 3.630, coluníl
2, republica-se por ter saído com incorreção...
(DCNn' 35) .
Onde se lê:
Roraima
Chagas Duarte - PDT; Marluce Pinto PTB.
Leia-se:
Roraima
Chagas Duarte - PDT; Marluce Pinto' PTB; Mozarildo Cavalcante - PFL.
No DCN de 27-4-90, página 2.338, coluna
2, republica-se por ter.saído com incorreção.
(DCN n'35)
Onde se lê:
Bahia
Genebaldo Correia - PMDB; Jairo Carneiro - PFL; João Carlo$ Bacelar - PMDB;
Jonival Lucas .- PDC; Jorge Medauar'PMDB; Marcelo Cordeiro ~ PMDB; Mário'
Lima - PMDB; Milton Barbosa - PFL;
Murilo Leite""":' PMDB; Nestor Duarte PMDB; U1durico Pinto - PSB.

.

•••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••

~

.

•• o

.

Leia-se:
Bahia
Genebaldo Correia - PMDB; Jairo Caro.
neiro - PFL; João Carlos Bacelar - PMD:B;
Jonival Lucas - PDC; Marceló Cordeiro PMDB; Mário Lillla - PMDB; Milton Barbosa - PFL; Murilo Leite - PMDB; Nestor
Duarte - PMDB; U1durico Pinto - PSB.
No DCN cl.. 77-4-90 ::,ú.;:::a 3.''10. :::..'la
2, republica-se por·ter saído com incorreção.
(DCNn' 35)·
Onde se lê:
Rio Grande do S"ul .
Adylson Mota - PDS: Antonio B:çitto PMDB; Arnaldo Prieto - PFL; Erico Pegoraro - PFL; Ibsen Pinheiro -:- PMDB; Irajá
Rodrigues - PMDB; Jorg;;: Ueqlled PSD3; Lélio SQuza - PMDB; Luís Roberto
. Pontl~ - PMDB: Nelson Jobim - PMDE.

..

-'
'" ..
.
-Leia-se:
Rico Grande do Sul
: Adylson Mota - PDS;:Antoruo Britto - .
PMD B;' Arnaldo Prieto - PFL; Edro Pego~.

~

~

,
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raro - PFL; Ibsen Pinheiro - PMDB; Irajá
Rodrigues ~ PMDB; Jorge Uequed PSDB; Lélio Souza - PMDB; Luís Roberto'
Ponte - PMDB; Nelson Jobim - PMDB;
Tarso Genro - PT.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
CONGRESSISTAS
12- Reunião Ordinária, realizada em 9 de maio
de 1990

Aos nove dias do mês de maio do ano de
um mil novecentos e noventa, às dezessete
horas, reuniu-se ordimiriãmente o' Conselho
Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, em sua sede, situada
no anexo I da Câmara dos Deputados, 25'
andar, sob a presidência do Senador Chagas
Rodrigues, com a presença dos Senhores
Conselheiros: Deputados Álvaro Valle, Simão Sessim, Fernando Santana, Carlos Benevides, Doutores Henrique Lima Santos,
Jorge Odilon dos Anjos, presente também
o Vice-Presidente Deputado Domingos JuvenH. Havendo número legal, b Presidente iniciou os trabalhos, determinando ao Secre-'
tário a leitura da Ata da reunião anterior.
Lida, a Ata foi colocada em discussão e posteriormente em votação, tendo sido aprovada
sem restrições. Em seguida o Conselheiro
Fernando Santana usou da palavra para sugerir lW Presidente a criação de um quadro permanente de Conselheiros, no sentido de que
cada Conselheiro ficasse responsável por tarefa específica. Disse que com àdoção desta
medida, evitava-se as dificuldades constantes
do quorum e o acúmulo de processos para
apreciação de pareceres e aprovação dos mesmos. O Presidente agradeceu a sugestão no
compromisso de examiná-Ia cuidadosamente. Continuando, o Presidente deu conhecimento ao colegiado de algumas medidas administrativas que vem adotando no IPC, a
exemplo do recolhimento da viatura que vinha: servindo ao Instituto, tendo em vista,
inclusive, as últimas medidas de austeridade
do Governo Federal, a suspensão de requisição de funcionários, cujos ofícios ainda estavam em tramitação na Câmara e no Senado, disse ser do seu propósito reduzir, tanto
quanto possível, o número de servidores lota.dos no IPC, como médida de economia. Disse
tambem que estava examinando cuidadosamente toda a legislação pertinente ao IPC,
para que mais adiante, pudessem todos, ele
e o Conselho, aperfeiçoá-Ia, adequando-a a
atual realidade previdenciária. Continuando,
disse ter recebido por parte do advogado contratado pela administração anterior para defender na justiça os prejuízos causados pela
desastrosa administração do ex-Deputado
Gustavo de Faria, um relatório'acompanhado
de uma exposiçãC' de motivos, nos dando conhecimento lÍos estágios em que se encontram estas ações, os inquéritos policiais e os
conseqüentes desdobramentos que essas primeiras ações resultaram. O Doutor Leopoldo
Fontenele alega que esses desdobramentos,
envolvendo viagens para outros Estados, envolvimento com inquérito policial, ingresso

de novas ações etc., extrapolaram os termos
do contrato firmado entre o IPC e 'por essas
razões pleiteia um aditamento contratual com
reajuste de honorários. Ouvido o Conselho,
houve consenso da extrema necessidade da
continuidade desses processos e inquéritos,
reconhecimento da competente atuação deste advogado, tendo o Conselho autorizado
ao Presidente fazer um aditamento ao contrato original, estipulando honorários mensais
no valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), corrigíveis monetariamente, a partir
do mês de maio, e não pagamentos isolados
por cada ação que venha a ser ajuizada. Em
seguida, o Deputado Domingos Juvenil, Vice-Presidente do IPC, disse que estava trazendo um pleito de muitos parlamentares,
para que fosse verificada a possibilidade de
ele-var o teto dos empréstimos para esta categoria de contribuintes, de cem mH cruzeiros
para quinhentos mil cruzeiros, mesmo que
os juros para esses empréstimos fossem superiores àqueles oferecidos pela Caixa Econômica Federal. O Presidente ponderou não
ser possível o atendimento, entre outras razões, por inexistência de disponibilidade financeira, o que foi acatado pelos demais
membros. Continuando, foram apreciados e
aprovados os seguintes Processos: 1 - de
concessão de pensão - a) relatados pelo Conselheiro Deputado Carlos Benevides os processos dos Deputados Afrísio de Souza Vieira
Lima (345/90), Nasser Almeida (347/90),
Francisco das Chagas Vasconcelos (448/90),
Aloysio Ubaldo da Silva Naná (606/90); do
Senador Itamar Augusto Cantiero Franco
(687/90), do ex-funcionário Florizel Leitão
da Silva (1.010/90), das beneficiárias Ivonete
Marcelina Vieira (76/90), Josefa Aparecida
das Graças Souza (78/90), Elir Simeão - em
nome dos sobrinhos (491/90), Florinda Moreira de Góes Monteiro (734/90), Janete Vasconcelos Pontes Vieira (961/90), Gicelda
Monteiro Rodrigues (1.021190) e Yolita Ponce de Léon Antunes (1.023/90); b) relatados
pelo Conselheiro Doutor Jorge Odilon dos
Anjos os processos de ex-funcionários Alva
Lyrio Veríssimo Theóphilo (671190), Jair Pereira Barbosa (1.016/90), Benício Mendes
Teixeira (1.032/90), Osvaldo Nunes dos Santos (1.047/90), Ernesto Herberg (1.078/90),
Terson Carvalho de Araújo (1.124/90) e José
de Lima Silva (1.139/90); 2 - de integraIlzação de carência - relatados pelo Conselheiro Deputado Carlos Benevides os processos do Deputado Plínio Martins (674/90), dos
ex-funcionários João Francisco de Oliveira
(875/90), Cleide Soares Pires Ribeiro
(906/90), Paulo Cesar Timm (79/90), Célio
Ribeiro Barbosa Silva (677/90), Severino Anselmo (598/90); 3 -de modificação de contribuição - relatados pelo Conselheiro Deputado Carlos Benevides os processos dos fim'
cionários Iran de Oliveira Leporace (564/90)
e Daniel Machado da Costa e Silva (795/90);
4 - de pensão alimentícia - relatado pelo
Conselheiro Deputado Carlos Benevides o
processo do pensionista Jayme Corrêa de Sá
(617/90).; 5 - de concessão '!e I!uxflio·doen~a
- relatados pelo Conselheiro Doutor Jorge
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Odilon dos Anjos os processos de Janette
Vasconcelos Pontes Vieira (607 e 744/90), Ernesto Luiz Martins de Assis (1.040/90), Altair
Chagas (1.046/90), José Cardoso Dias
(1.050/90), Wanda Lorena Leite Lima
(1.058/90) e Oséas Cardoso Paes (1.069/90).
Foram, ainda, apreciados e aprovados os processos de cancelamento de inscrição dos segurados facultativos abaixo relacionados: Cláudio Manuel A. Tolentino (793/90), Celso de
Souz~ (1.000/90), Eugênio de Borba Amaro
(999/90), Fábio André Pinto e Silva (992/90),
Fraucisco Dutra Filho (990/90), Gentil Sbadelotto (991190), Hiran Damasceno Alelaf
(998/90), Maria Suely Borba Sbardelotto
(995/90), Sérgio Augusto Fagundes Salomão
(994/90), Abdoral Gomes (1.004/90), CIeunice dos Santos (1.008/90), Elizeu do Vale
Santos (1.012/90), Eldite Pereira da Silva
(1.003/90), Evanete de Araújo Costa
(1.005/90), Jerônimo Francisco Barbosa
(1.007/90), José de Jesus Santos' (1.006/90),
Nelson José Ribeiro (1.011/90), Bárbara de
Freitas (1.026/90), Carlos Alberto B. Souza
(1.025/90), Josecler Gomes Moreira
(1.027/90), Lídia Glória Testa (1.028/90),
Washington Manoel Brito (1.017/90), Sérgio
Figueira CasteIlo Branco (1.019/90), Antonio
Oinegue Gomes Pereira Filho (1.031/90),
90), Belchior dos Reis Silva (1.038/90), Maria
das Graças Dias (1.039/90), Mércia Maria
Augusto Aires (1.035/90), Nalhou Oliveira
Alencar (1.030/90), Waldir Rodrigues Pereira (1.037/90), Almir Aparecido Alves de Oliveira (1.067/90), Benjamim Bezerra da Silva
(1.071190), Daniela Galisa de Oliveira
(1.073/90), Eneida Maria Leão de Carvalho
(1.088/90), Edilson Pires de Lima (1.062/90),
Francisco Ponciano de Melo (1.089/90), Geraldo Luiz Freire (1.076/90), Hélia Dare Silva
de Araújo (1.065/90), João Nilton dos Santos
(1.072/90), José Felipe Rodrigues (1.080/90),
José Valdecir Vasco da Silva (1.090/90), João
Carlos Feichas Martins (473/90), Maria Aparecida Neiva (1.074/90), Maria de Fátima e
<1l[va (1.086/90), Marilda Machado Fernandes Rodrigues (1.085/90), Oisenis Almeida
Carvalho (1.079/90), Osmar Cyreno Pinheiro
(1.066/90), Rita Alves da Costa (1.070/90),
Silva Pradines Coelho Ribeiro (1.084/90),
Valéria Rodrigues Motta (1.083/90), Vera
Lúcia Otílio dos Santos (1.075190), Antonio
Bezla da Silva (1.105/90), Diogo Alves de
Abre. Júnior (1.013/90), Eduardo Figueira
Marques de Oliveira (1.107/90), Francisco
Segundo (1.103/90), Imelda Pires Cunha
(1.098/90), José Ferreira Mendes (1.104/90),
Maria de Fátima Andrade (1.096/90), Maria
Rosário de Fátima de Lucena Pinheiro
(1.109190), Maria Lúcia Nogueira (1.115/90),
Maria Nirce da Silva (1.106/90), Marildete
Carvalho de Farias (1.064/90), Maria Irani
Carneiro Kay (1.110/90), Maria Alves Magalhães (1.099/90), Nelma Suely Curado e Souza (1.101/90), Orlange Maria Brito
(1.111/90), Ricardo Sumar de Souza
(1.102/90), Sebastião Barbosa (1.108/90), Severina Oliveira Lagares (1.097/90), Tania
Soares Domingos (1.114/90), Welli,ngton
Franco (1.100/90), Aldo Soares Pires
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(1.129/9Ô), Antonio Jaci Dutra Porto
(1.133/90), Carlos Eduardo Batista de Oliveira (1.125/90),.Carlos Pereira Borges Júnior (1.143/90), Domingos Vasco da Silva Neto (1.148/90), Dilson Santos Lima (1.144/90),
FnincisC:o' Soares Mascarenhas (1.136/90),
Françisca Maria da C. Santos (1.145/90), Geraldo Alexandrino Casé (1.132/90), Herivenilde Pereira de Andrade (1.137/96), Joventino Pedro da Costa (1.130/90); Luiza Maria
Silva Soares (1.127/90), Ladislene Aparecida
de Almeida (1.149/90), Marcos José Monteiro (1.128/90), Maria Neusa de Castro
(1.135/90), Maria Corinta Rabelo Neves
(1.134/90), Marlene Fernandes Dias
(1.146/90), Otto. Magallillh Neto (1.131/90),
Salvador Roque Batista Júnior (1.138/90),
Anita de Oliveira Brandão (1.179/90), Augusto Nogueira Mena Barreto (1.167/90), Celeste Diniz França (1.181/90), Djalma de Fátima Dias (1.176/90), Eliete Barroso Campos
'(1.174/90), Edia Dias ''Pinheiro (1.183/90),
Eliana Brant Rocha de Faria (1.160/90),
Francisca C. Gonçalves. Sousa Andrade
(1.168/90), Geraldo Pereira Lemos
(1.154/90), Hermann Romeu Nunes
(1.171/90), Honorato da Silva Soares Neto
(1.161/90), João Alves da Silva (1.166/90),
Jorge Antonio Alves da Silva (1.163/90), Jussara Dias (1.159/90), Landoaldo Altivo Garcia Leão (1.180/90), Levino de Oliveira Cunha (1.182/90), Maria Gorete.Gomes
(1.165/90), Maria Brazilina de Oliveira
(1.164/90), Maria Augusta Silveira Leonardo
(1.170/90), Maria da Consolaçãa.Pillheiro Silva (1.162/90), Maria dos Remédios Castelo
Braoco Cunha (1.155/90), Raquel Ferreira
Reis Silva (1.158/90), Rosângela Costa Lopes
(1.173/90), Rogéria Sueli dos Santos Pacheco
(1.157/90), Renzo Viggiano (1.156/90), V~
dui Brito da Silv~(l~72/90), Yvonne Carneirõ Duarte (1.175/90), Argos Madeira da
Costa Matos (1.192/90), Angela Abelin de
Abreu (1.198/90), Alcino Silva Silveira
(1.187/90), Alcionílio Tito Pereira(1.193/90),
Cleide Maria Souza Leite (1.194/90), Domingos Sávio do Nascimento (1.197/90), Eliésio
Luiz Ferreira (1.189/90), Givon Siqueira Maçhado Filho (1.204/90), Jane Coelho de Castro {1.216/90), Maria Helenice Felipe
(1.223/90), Márcio Arruda de Freitas
(1.190/90), Marileicie de A. Cavalcante
(1.150/90), Mariadyr Soares de Mello
(1:217/90), Onofre Deco da Silva (1.188/90),
Pedro Miguel Leal (1.199/90), Sandra da Rocha M. de Oliveira (1.218/90) e Sebastião
Mendes Vieira (1.205/90). Nada mais havendo a tratar, é encerrada a reunião às 18:30
(dezoito horas e trinta minutos). E, para
constar, eu, Raymundo Urbano, Secretário,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
13- Reunião Ordinária, realizada em 13 de
junho' de 1990
Aos treze dias do mês de junho do ano
de um mil novecentos e noventa, às dezessete horas, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdên-

cia dos Congressistas - IPC, em sua sede,
situada no anexo I da Câmara dos Deputados, 25 9 andar, sob a presidência do Senador
Chagas Rodrigues, com a presença dos Senhores Deputados Carlos Benevides, Simão
SessU;n, Fernando Santana, Senador Affcfhso
Camargo e o Doutor Henrique Lima Santos.
Observado o quorum regimental, o Presidente iniciou os trabalhos, determinando ao
Secretário a leitura da Ata da reunião anterior. Lida, a Ata foi colocada em discussão
e posteriormente em votação, tendo sido
aprovada sem restrições. Em seguida o Presidente apresentou 3 (três) Projetos de Resolução, o primeiro, disciplina o recolhimento de
contribuições de segurados facultativos, nos
precisos termos do art. 20, inciso I, letra B,
da Lei n9 7.087/82; o segundo, concede ao
Presidente, em caráter excepl1lonal, poderes
para deferir ad referendum do Conselho Deliberativo projeto, estabelecendo correção
monetária dos salários de contribuição para
o cálculo de pensões do !PC. Submetidas essas matérias à discussão, todos os Conselheiros presentes manifestaram-se de acordo com
seus termos, sendo em seguida aprovadas por
unanimidade, tomando essas Resoluções os
números dezesseis, dezessete e dezoito de
hum mil novecentos e noventa, respectivamente, que serão publicadas à parte. Continuando, o Presidente comunicou ao Conselho sobre a atuação do Dr. Josias Leite em
relação ao IPC. Dizendo que já tinha encontrado o Dr. Josias Leite investido de uma
procuração, outorgada pelo ex-Presidente do
IPC, Senador Ruy Bacelar, datada de cinco
de dezembro de hum mil novecentos e oitenta
e nove, para defeqder o IPC na Ação Direta
de Inconstitucionalidade - ADIN 61, proposta pela ABRADEC no Supremo Tribunal
Federal, e no Mandado de Segurança n 9
467-M/89, proposto pelo Deputado Maguito
Vilela, na 9- Vara de Justiça Federal, até final
de julgamento, disse também que este profissional tem acompanhado corretamente a tramitação das proposições de interesse do IPC
no âmbito do Congresso Nacional. O Presidente informou ter recebido do Doutor JOiÍas
Leite uma carta, datada de vinte e quatro
de abril de hum mil novecentos e noventa,
acompanhada de um contrato de hpnorários,
estipulando em Cr$ 80.000,00 (oitenta mil
cruzeiros) mensais, corrigíveis com base no
aumento do funcionalismo público federal,
até o julgamento final das ações, ficando
acordado que os honorários seriam devidos
a partir do mês de maio de 1990, inclusive.
Continuando o Presidente, disse que nesta
oportunidade submeteria a aprovação do
Conselho este Contrato. Após a discussão
e votação, esta matéria foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente apresentou a minuta do contrato de conv.ênio a
ser firmado entre o !PC e o Hospital. Santa
Lúcia S.A., para prestação de serviços-médicos aos segurados e seus dependentes, compreendendo exames e serviços médico.hospitalares. O Presidente informou ainda que nos
termos deste contrato os segurados serão favorecidos e não haverá nenhum ônus. para
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o IPC. Na discussão dessa matéria, os Senhores Conselheiros entenderam ser de grande
importância a assinatura deste contrato pelo
aspecto social que o mesmo representa e o
aprovaram por unanimidade. Em seguida, foram apreciados e aprovados os seguintes Processos: 1 - de concessão de pensão - relatados pelo Conselheiro Deputado Carlos Benevides, os processos dos ex-funcionários Álvaro Cortázio (736/90), Maria Celina Vergne
de Araújo (934/90), Evandro Fonseca Paranaguá (1.022/90), José Bueno Carneiro de
Novaes (1.055/90), Sandoval Ribeiro Silva
(1.092/90) e Izaias Felix Teixeira Barbosa
(1.095/90); 2 - de concessão de auxílio funeral - relatados pelo Conselheiro Deputado
Simão Sessim, os processos de Raul Cesar
da Costa Veiga (989/90), Ana Maria de Oliveira Valim Rodrigues (1.208/90) e de Gícelda Monteiro Rodrigues (1.243"90); e de concessão de auX'flio-doença - a) relatados
pelo Conselheiró Deputado Simão Sessim os
processos dos segurados faêultativos Marcos
Nogueira Magalhães (1.034390), Rita de Cássia Araújo (1.093/90), Maria Lopes Teixeira
(1.120/90), Alcides Freitas Filho (1.123/90),
Jorge Pinto Castello B. Carvalho (1.210/90),
Cecília Silvia Guedes Alcoforado (1.212/90),
Wilma Heloisa Teixeira (1.227/90), Maria
Leda Coelho (1.232/90), Adar Cora Ramos
vieira (1.250/90), Wilson Nery Rodrigues
(1.271/90), Joaquim Mariano Dias (1.281/90)
e Deputada Dirce Tutu Quadros (1.282/90);
b) relatados pelo Conselheiro Deputado Carlos Benevides os processos de Bianor Antunes (819/90), Yamil e Souza Dutra (1.045/90),
Elizeu Giovani Brêda Tôso (1.056/90), Iza
Maria Martins Balduino e Vasconcelos
(1.059/90), Giselda Leite Martins (1.057/90),
Ignácia Baptista de Alcântara (1.091/90),
Wilson Renato da Silva (1.094/90), Wilson
Nery Rodrigues (1.117/90), Flávia Coutinho
de Assis Brasil (1.119/90), Eleidimar Alves
Neiva (1.122/90), bianor Antunes de Siqueira
(1.142/90), Dalci Emilia de Faria (1.184/90),
Doralice Ferreira 'ae Oliveira Baía
(1.185/90), Fausta de Fátima Leite do Egito
(1.186/90), Ubaldo Barem (1.240/90) e Senador Edison Lobão (1.203/90; c) relatados pelo
Conselheiro Dr. Henrique Lima Santos os
processos de Raimundo Lopes de Alencar
(909/90), Estela Marisa Ferreira Rossi
(924/90), Hélio Vitor Ramos (977/90), Levi
de Assis Dantas (986/901, Rita Delfina de
Medina Figueiredo (987/90) e José de Ribamar Abreu Lima (988/90); 4 - contribuição
para afastamento temporário do Deputado
Plínio Martins, relatado pelo Conselheiro
Deputado Carlos Benevides com parecer pelo deferimento; 5 - solicitação de desligamento do !PC do Deputado Tarso Genro rela~
lado pelo Conselheiro Deputado Carlos Benevides com parecer pelo indeferimento; 6
- de inscrição de novos segurados - os processos de Francisco Arthur Borges Netto
(688/90), Ronaldo Batista de Araújo
(765/90), Ricardo Macedo (792/90), José de
Souza Amaral (796/90), Maria Virgínia de
Assis Mendes (823/90), Marta Lúcia de Queirós de Freitas (877/90), João Martins
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(1.042/90), Marinez Ferreira de Almeida
(1.043/90), Israel Barreto Gomes da Silva
(1.177/90), Sérgio Murilo Gomes Dada
(1.202/90), Washington Cardoso de Souza
(1.206/90) e Antonio Peixoto de Lima
(1.200/90). Foram, ainda, apreciados e aprovados os processos de cancelamento de inseri·
ção dos segurados facultativos abaixo relacionados: Ana Clara Fonseca Serejo (1.241/90),
Edla Calheiros Bispo (1.235/90), Mareio Antonio Vieira (1.229/90), Marcelo Braga Nogueira (1.228/90), Maria de Fátima Lessa M.
r~ (1.226/90), Waldivino Francisco Souto
(1.245/90), Caleb da Conceição Martins
(1.246/90), Darci Gonçalves Rodrigues silvestre (1.247/90), Luzia Alice Rodrigues Povoa (1.248/90), Maria Marta Luiz de Oliveira
(1.249/90), Antonio Rodrigues Neto
(1.291/90), Ernani Jefersoh Argollo de Lucena (1.285/90), Francisco Salatiel de Alencar
Barbosa (1.284/90), Herieudes Pereira de
Andrade Silva (1.264/90), José Carlos de F.
Valença (1.295/90), José Augusto Ferreira
(1.263/90), Jurandi Leite da Silva (1.265/90),
Lena Marcia Bahia de Menezes (1.277/90),
Lourival Jatoba de Araújo (1.278/90), Marta
Lúcia de Queir6s de Freitas (1.262/90); Maria
Virgínia de Assis Mendes (1.260/90), Neila
Cardoso Adorno (1.286/90), Ronaldo Paixão'
Ríbeiro (1.288/90), Selma Silveira Carvalho
Bittar (1.258/90), Selma Rejane S. Matozinhos (1.276/90), Edison Carlos da Silva
(1.313/90), Fátima Maria de Freitas Mosqueira (1.304/90), Ivanete Souto Botelho Luz
(1.312/90), Luzia Cláudia Serafim Tres Loiola (1.309/90), Mauro de Alencar Dantas
(1.293/90), Edgard Lincoln de Proença Rosa
(1.292/90); José Valdeciro Bezerra
(1.294/90), Dayse Cristina Resende Saldanha
(1.324/90), Gerson Martins de Rezende
(1.327/90), Luiz Carlos Gomes Mendes
(1.326/90), Maurício da Silva Matta
(1.328/90), Jiddu Hamilton Dias Pereira
(1.342/90), Adilson Gonçalves de Macena
(1.331190) e Matias Barboza Batista
(1.332/90). Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião às dezoito horas e trinta
minutos. E, para constar, eu, Lúcia Santos
Tomelin, Secretária, lavrei a presente Ata
que, depois de lida aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente.

e

RESOLUÇÃO N' 16, de 1990
Disciplina o recolhimento de contribui·
ções de 'segurados facultativos.
O Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos V e
VII do art. 12da Lein' 7.087, de 29 de dezembro de 1982, e tendo em vista o poder regulamentar que lhe é reconhecido pelo art. 1',
in fine, e o art. 62 do mesmo diploma, combinados com o art. 74 do Regulamento Básico
em vigor, aprovado em 13 de janeiro de 1983,
resolve:
.
Art. l' As contribuições dos segurados
facultativos passam a obedecer rigorosamente às disposições do art. 20, im,iso I,. letra

b da Le! n' 7.087/82, retroativamente a l'
de novembro de 1989.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor a
partir desta data.
Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília-DF, 13 de junho de 1990. - Senador Chagas Rodrigues - Deputado Carlos
Benevides - Senador Afonso Sancho - Deputado Simão Sessim - Senador Affonso Ca·
margo.
RESOLUÇÃO N' 17, de 1990
Concede ao Presidente do !PC poderes
para deferir ad-referendum do Conselho
Deliberativo, pagamento de auxílio·fune·
ral.
O Conselho Deliberativo do Instrtuto de
Previdência dos Congressistas-IPC, no uso
das atribuições que lhe conferem o inciso V
e VII do art. 12 da Lei n' 7.087, de 29 de
dezembro de 1982, combinado com o art.
60 do Regulamento Básico, aprovado em 13
de janeiro de 1983, resolve:
Art. l' Conferir poderes ao Presidente
do IPC, em caráter excepcional, ad referen·
dum do Conselho Deliberativo, autorizar pagamentos de auxílio-funeral de segurados,
nos termos do art. 47 e seu parágrafo "único,
da Lei n' 7.087/82.
Art. 2' Revogam-se as disposições em
contrário.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor a
partir desta data.
Brasília, 13 de junho de 1990. -DI. Henri·
que Lima Santos - Senador Nabor Júnior
- Deputado Carlos Benevides - Senador
Affonso Camargo - Senador Afonso Sancho
- Deputado Simão Sessim.
RESOLUÇÃO N' 18, .DE 1990
Estabelece correção monetária dos sa·
lários·de·contribuição para o cálculo de
pensões do IPC.
Considerando que a pensão concedida pelo
IPC aos segurados facultativos é calculada
com base na média dos doze últimos saláriosde-contribuição;
Considerando que nos termos do parágrafo
terceiro do art. 201 e do art. 202 da Constituição Federal, a correção monetária dos salários-de-contribuição para cálculos de benefícios é obrigat6ria;
O Conselho Deliberativo do Instituto de
. Previdência dos Congressistas-IPC, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 62 da
Lei n' 7.087, de 29 de dezembro de 1982,
resolve:
Art. l' Para todos os efeitos legais serão
corrigidos monetariamente os salários-decontribuição no cálculo da pensão prevista
no art. 36, inciso I, alínea a da Lei n' 7.087/82.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor a
partir desta data.
Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília-DF"\ 13 de junho de 1990. - Senador Chagas Rodrigues - Deputado Carlos
Benevides - Senador Affonso Camargo -
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Senador Afonso Sancho Sessim.

Deputado Simão

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 563. DE,. 1990

(Da Sr' Cristina Tavares)
Excelentíssimo Presidente da Câmara dos
Deputados:
Com base no inciso I, art. ·115, do regimento Interno da Câmara dos Deputados e
tendo ém vista que o presente Requerimento
está relacionado com matéria legislativa em
trâmite, conforme exige o inciso 11 do art.
116 do referido Regimento, requeiro do Ministro da Justiça as seguintes inforlIltlções:
1. Quais as ações desenvolvidas pelo Governo para a retirada dos garimpeiros das
terras dos Yanomamis?
2. Quantos garimpeiros ainda faltam ser
retirados da área?
3. Que providências o Governo to.mou
a prop6sito da denúncia de deputados venezuelanos, sobre a invasão de garimpeiros brasileiros ao territ6rio da Venezuela e poluição
de rios venezuelanos e brasileiros, por causa
do garimpo (conforme c6pia de denúncia, em
anexo, do Deputado Carlos Azpurua, da Venezuela, durante a Gonferência InterparIamentar sobre o Meio Ambiente, recentemente realizada em Washington)?
Justificação .
A invasão da terra dos Yanomamis pelos
garimpeiros resuita em um dos mais graves
casos de genocídio da nossa hist6ria. Por eaue
sa do contato com o branco a população Yanomami vem sendo dizimada, vítima da violência, da desnutriçã0, da malária e de diversas outras doenças. Além disso, o meio ambiente tem sido ferozmente agredido .com a
poluição dos rios e destruição da mata, por
causa da ação dos garimpeiros, não somente
no Brasil, mas também na vizinha Venezuela,
conforme denúnci~ de deputados daquele
país.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1990.
- Cristina Tavares.
CONGRESO DE LA REPúBLICA
Caracas - Venezuela
Es Generalizada la violacion de la sobera'nia en la frontera con Brasil
Se considera el mas grave problema geopolítico y ambiental, ya que atenta contra
las cuencas hidrograficâs seguras dei rio orinaco en 1.800 kiJometros de frontera con BraSIl declaraciones deI Dip~CãrlosÁ:ipürúa,
Fraccion Parlamentaria La Causa·R. Vice-o
Presidente de la Comission de Cultura miembro del~ Comission de Ambiente y Orden~
cion Territorial.
El gobierno brasilefio es responsable de
la invasi6n dei territorio Yanomami por aproximadamente 50.000 garimpeiros y de la
transgresi6n de la frontera con Venezuela por
aproximadamente 4.000 garimpeiros. Las
cOQ.secuencias de esta política es el genocidio
abierto deia poblaci6n Yanomami dei Brasil,
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la contaminación de los ríos provocada por
el uso de mercurio en el proceso de extracción
deI oro, además de poner en peligro el fragil
ecosistema de las cabeceras dei orinoco.
1. EI Proyecto "Calha Norte" (1985) justifica la ocupación cívico-militar de las fronteras dei norte de Brasil por consideraciones
geopolíticas.
2. Los garimpeiros que se encuentram
desde el aiio i 987, en territorio Yanomami
se Ilaman elIos mismos "Bandeirantes dei sigloXX".
Los bandeirantes en el siglo XVII eran la
problaci6n pobre, marginal de São Paulo, utilizada por la corona portuguesa para poblar
las regiones lejanas y permitir la expansi6n
territorial portuguesa. La similitud con el
proyecto Calha Norte es evidente.
3. La invasi6n dei área indígena yanomami en Brasil y Venezuela por invidivíduos
o empresas privadas con apoyo oficial no ha
importado.
Un gobierno debe controlar a las empresas
privadas, especialmente cuando estas se ubican en una zona de seguridad nacional (faja
de 150 kilómetros de la frontera ai interior
dei país.
4. EI gobierno brasileiio dcscuidó el control' de la pista de aterrizaje de Paapi-ú, el
principal aeropuerto situado en el territorio
Yanomami, donde despegan los helicópteros
y las avionetas que van hasta la frontera con
Venezuela y las cabeceras dei Orinoco. La
Fuerza Aérea Brasilena nunca se ocup6 de
cuidar este espacio aéreo controlando las rutas de vuelo de los pilotos.
Y más grave aún, cuando la base militar
de Sucurucus se encuentra a 10 minutos de
vuelo de la pista de Paapi-ú.
5. Meses antes de ser decubierto por los
venezolanos, la violaci6n de su forntera éste
hecho era ya conocido en Brasil principalmente en Boa Vista, donde algunos Garimpeiros se enorguIlecían de explotar el oro de
las cabeceras dei Orinoco.
6. Un aproximado de 100 pistas de aterrizaje clandestinas han sido detectadas por satélite en el Laboratorio de Investigaci6n Espacial Nacional (INPE) de Brasil y más de
mil claros abiertos en la selva para lanzamientos de alimentos y espacios para helic6pteros.
7. En Enero y Febrero de este ano, el
Presidente Sarney firm6 tres (3) decretos,
creando tres reservas de extracci6n mineral
dentro dei área indígena Yanomami de Brasil:
Decreto n" 98.959 dei 25 de Enero de 1990
(Uraricáa-Sta Rosa) - Decreto n" 98960 dei
15 de Febrero 1990 (Catrimaní-Couto de Magalhaes) -Decreto n" 98.959 deI 15 de Febrero 1990 (Uraricuera)
Estos decretos contradicen ai párrafo n"
7 deI Artículo n" 231 de la Constituci6n de
Brasil de 1988, que prohíbe la explotaci6n
minera en áreas indígenas.
8. Datos recolectados de una misi6n de
salud deI Gobierno brasileiio, demuestran
1500 muertes de Yanomamis en dos anos y
media de una poblaci6n total de 9000 Yano-

mamis. Este representa dei 15 ai 20% de la
p:oblaci6n Yanomami dei Brasil. Las causas
son: Violencia, desnutrici6n, malaria y otras
epidemias debidas ao contacto con los garimpeiros. En algunas zonas críticas com en Paapi-ú, la malaria es estimulada en 80% y el
equipo de salud debía beber agua mineral,
. debido a la contaminaci6n de los ríos.
9. EI retiro de los garimpeiros anunciado
oficialmente en Brasília en Diciembre de
1989 no se> cumpli6. Se tiene conocimiento
que los garimpeiros abandonaron minas carentes de oro y cuya zona estaba infectada
de la malaria para trasladarse a otras zonas
auríferas, dentro dei área indígena. De esta
manera los garimpeiros trasladan las epidemias a zonas donde aún no existen.
Actualmente las minas más grandes se ubican entre la base militar de Surucucús y la
frontera con Venezuela (Baiano Formiga)Estos desplazamientos no son otra cosa que
un "ordenamiento territorial" ficticio para no
cumplir los juicios de los tribunales federales
de Brasil y para tranquilizar a la opini6n publica internacional.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
FRACCION PARLAMENTARIA LA
CAUSA R CARACAS-VENEZUELA
Es generalizada la violación de la soberania
~n los 1.800Km en la frontera con Brasil
La violación de la soberania nacional es
generalizada en toda la frontera con Brasil,
no obstante el esfuerzo deI ejército, declara
Carlos Azpúrua, vicepresidente de la Comisión Permanente de Cultura de la Câmara
de Diútados, tras 14 dias internado en el Alto
Urinoco.
Durante ese lapso he podido constatar en
investigación de campo, la situación Indigena
Yanomani, así como una evaluaci6n de la
problemática Geopolítica y deI deterioro ambientaI generado por la presencia de 45 mil
garimpeiros, mineros basileiios en la zona
fronteriza de Bolivar y Amazonas.
Quise hacer las cosas distintas a como lo
hacen las Comisiones dei Congreso. No subirse y bajarse dei avi6n y ver la realidad de
manera superficial, sino hacer un trabajo de
campo, navegar ríos y hablar con los moradores de la regi6n, con misioneros cat61icos,
de la Nuevas Tribus, militares e indígenas,
Gracias a elIo puede decir que una visión
bastante aguda a este problema Geopolítico
de primeira importancia para el país, conc1uida la gira, con el comandante de la V
División de Infantería de Selva, general (Ej.)
Oswaldo Sujú Rafo, y con el Gobernador
Andrés Velásquez.
Esta situación, conformada por la presencia activa de los Garimpeiros, nos crea un
problema gravísimo, como es la intervención
directa en las áreas más sensibles deI ecosistema de las Cuencas más seguras deI Orinoco,
como lo son Siapa, Abaca, Ocamo, Padamo
y las propias y las propias cabeceras Orinoquenas en el Cerro Delgado Chalbaud, donde
fueron destrozados 50 kilómetros de río y
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deforestadas zonas para la construcci6n de
cinco pistas de aterrizajes.
Estas apreciaciones las hice llegando hasta
Parima donde se contruye una base cívico
militar para el abastecimiento logístico a todos los otros puestos que se piensa establecer
en la zona.
Los Yanomami:
No hemos sabido comprender los enormes
potenciales que tenemos en el pueblo yanomami, aI cual en tal virtud podemos convertir
en el mejor garante y defensor de esa zona.
"Un indígena consciente de su realidad y
de lo que significa el genocídio y etnocidio
por la presencia deI Garimpeiro de esa zona,
vendría a ser el elemento fundamental de resguardo de esa área."
Pienso igualmente que se ha subestimado
la capacidad que tiene el indígena como aliado en un problema" que se nos ha ido de
las manos de una manera inexplicable", pues
desde hace muchos aiios vengo planteando
y abogando por una política fronteriza ,cónsona con una realidad que cada dia es más alarmante.
Cinco puntos de intervencion
Sefiala cinco puntos fronterizos por donde
se viola la frontera venezolana.
. En el cerro Delgado Chalbaud asegura que
hay garimpeiros en estos momentos trabajando. Igualmente en La Neblina, en el Alto
Siapa, aI sur de] Orinoco; en e] Alto Paragua
y en Simarach.
La presencia es masiva y lo será más aún
bajo la presión de mineros brasileiios que
abandonan las áreas que fueron establecidas
como reservas Yanomami y cuyas pistas ha
ordenado bombardear el Presidente Collor
de Mello, quien también está sintiendo la presión internacional de los ambientalistas, que
ven con preocupación como depredan el pulnón verde más importante que le queda a
la humanidad, agrega.
Sarney institucionalizo el genocídio
Comenta el Diputado que José Sarney, expresidente do Brasil, pasará a la historia como el mandatario que institucionalizó el genocidio y remite esta afirmación a la Iglesia
Cat61ica, que est de las pocas instituciones
que en Brasil enfrentó este horror de la última
frontera de la civilización.
Sarney, afirma, institucionalizó tres reservas de garimpeiros, finaci6 establecimientos
mineros que cuetan con 150 pistas y más de
1.000 puntos de abastecimientos y 9 puntos
militares como punta de lanza deI proyecto
Calha Norte (1985), que justifica la ocuapación cívico-militar de los fronteras deI norte
de Brasil por consideraciones geopolíticas.
No obstante, que Venezuela sigue siendo
una esperanza para las comunidades yanomami, especialmente si el gobierno nacional
se inclina por la firma de convenios bilaterales
de no intervención en las áreas fronterizas.
Tenemos que plantear muy seriamente que
el área de no intervenci6n tiene que ser no
menor de 5 kilómetros por lado fronterizo.
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Es una proposici6n que pienso sostener en
la Comisi6n de Defensa y ante la Cancillería.
Tenemos que ira este convenio bilateral porque para Venezuela es cuesti6n de vida o
muerte. Están en peligro seria las nacientes
de nuestras cuencas hidrográficas seguras,
agrega.
Nos encontramos ante un problema geopolítico de dimensiones históricas. Lo que hagamos en este momento, nos6lo em Bolívar
sino en Amazonas, tiene mucho que ver con
la sobrevivencia deI Orinoco, que tiene unas
características geol6gicas umamente frágiles.
Es un río que no tiene acuíferos y que, por
consiguiente, ese proceso de sedimentación
contínuo, que se genera a través de la explotación de oro de aluvi6n con sistemas hidráulicos, terminará por degradar el suelo hasta
la situación de pantano.
Paralizar explotacion deI oro de aluvion
Es tan grave la situación que ha lIegado
definitivamente a la conclusión de que lo verdaderamente patri6tico es paralizar ya la explotación deI oro de aluvi6n, entiendo el problema humano laboral sobre todo en la zona
de Bolívar; pues de ella se derivan todos los
males que, no solamente perjudican o violan
la soberanía y causan danos a las cuencas
hidrográficas con la sedimentaci6n y mercurización, sino que pone el1 peligro permanente
la supervivencia de los indígenas Yanomami.
La población yanomami en la zona está
siendo diezmada por la presencia de enfermedades transmitidas por los garimpeiros, que
ya han adquirido carácter epidémico; por los
constantes desplazamientos de sus territórios
a los que han sido obligados por la fuerza.
Dip. Carlos Azpurua - Vice-Presidente
de la Comision permanente de Cultura y
miembro de la Comision Permanente de ambiente y ordenacion territorial de la Câmara
de Diputados, hace la denuncia tras 14 dias
internado en el ato orinoco.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório

Com o'requerimento sob exame, a SI"' Deputada Cristina Tavares solicita o encaminhamento de pedido de informações ao Sr. Ministro da Justiça, visando obter esclarecimentos acerca das seguintes questões:
1. Quais as ações desenvolvidas pelo Governo para a retirada dos garimpeiros das
terras dos Yanomamis?
2. Quantos garimpeiros ainda faltam ser
retirados da área?
3. Que providências o Governo tomou
a propósito da denúncia de deputados venezuelanos, sobre a invas'ão de garimpeiros brasileiros ao território da Venezuela e poluição
de rios venezuelanos e brasileiros, por causa
do garimpo (conforme cópia da denúncia, em
anexo, do deputado Carlos Azpurua, da Venezuela, durante a Conferência Interparla-

mentar sobre o Meio Ambiente, recentemente realizada em Washington)?
Na justificação, a autora da iniciativa refere-se à invasão das terras, dos "!{ anomamis,
cuja população vem sendo dizimada vítima
da violência e de diversas doenças.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
A proposição guarda conformidade com
as normas atinentes à matéria.
O nosso voto é, pois, pelo encaminhamento do pedido, como requerido.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
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lU - Valor total dos recursos aplicados no
Semi-Árido e' nas demais regiões do Estado
de Pernambuco, discriminados por município
e beneficário:
a) pequenos e miniprodutores rurais;
b) pequenas e microempresas;
c) cooperativas e associações de produtores
rurais;
d) outros.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1990. Deputado Harlan Gadelha.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

PARECER DA MESA

I - Relatório

A Mesa, na reunião de hoje, resolveu aprovar o parecer do relator, pelo encaminhamento do Requerimento de Informação n 9
563/90, formulado pela Senhora Deputada
Cristina Tavares ao Senhor Ministro da Justiça, sobre a situação dos garimpeiros das terras dos Yanomamis.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Du·
tra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

Através do requerimento em análise, o Sr.
Deputado Harlan Gadelha pretende obter esclarecimentos da Sr' Ministra da Economia,
Fazenda e Planejamento a respeito da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte, Nordeste e CentroOeste, discriminados para os anos de 1989
e 1990, nos seguintes termos:
I - Valor total dos recursos aplicados no
Nordeste, por Estado;
II - Valor total dos recursos aplicados no
Semi-Árido, por Estado;
III - Valor total dos recursos aplicados no
Semi-Árido e nas demais regiões do Estado
de Pernambuco, discriminados por município
e beneficiário:
a) pequenos e mini-produtores rurais;
b) pequenas e microempresas;
c) cooperativas e associações de produtores
rurais;
d) outros.
11 - Voto do Relator

N' 564, DE 1990
(Deputado Harlan Gadelha)
Solicita informações à Senhora Minis·
tra de Estado da Economia, Fazenda e
Planejamento, relativas à aplicação dos
recursos do Fundo Constitucional de Fi·
nanciamentord" Norte, Nordeste e Cen·
tro·Oeste.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 50, § 29, da Constituição
Federal e na forma do disposto no art. 116
do Regim~nto Interno, requeiro a Vossa Excelência sejam solicitadas à Excelentíssima
Senhora Ministra de Estado da Economia,
Fazenda e Planejamento informações a respeito da aplicação dos recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, criado pelo art.
159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal e regulamentado p~la Lei n9 7.827, de
27 de setembro de 1989.
Segundo o disposto no art. 69 , parágrafo
único, inciso lI, da citada Lei n 9 7.828, de
1989, ao Nordeste se destinam 1,8% (hum
inteiro e oito décimos por cento) dos recursos
do Fundo Constitucional de Financiamento,
com a região do Semi-Árido tendo participação na metade dessa quantia para aplicação
em condições compatíveis com as peculiaridades da área.
Em razão do exposto, solicito sejam prestadas informações relativas aos Programas de
Financiamento do citado Fundo, já aprovados, com as respectivas aplicações de recursos, discriminados para os anos de 1989 e
1990, compreendendo os seguintes aspectos:
I - Valor total dos recursos aplicados no
Nordeste, por Estado;
II - Valor total dos recursos aplicados no
Semi-Árido, por Estado;

Somos pelo encaminhamento do pedido,
eis que encontra-se devidamente apoiado nas
normas relativas ao assunto.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n9 564/90, formulado pelo Senhor Deputado Harlan Gadelha à Senhora Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, sobre a aplicação dos recursos do fundo Constitucional de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Du·
tra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 565, DE 1990
Solicita informações ao Senhor Minis·
tro de Estado da Aeronáutica sobre a poso
sível privatização da Companhia Eletro·
mecânica C~lma, no Município de Petró·
,polis, Estado do Rio de Janeiro.
Senhor Presidente:
Requeiro, na forma do § 29 do art. 50 da
Constituição Federal, sejam solicitadas, ao·
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Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica,
as seguintes informações:
1. Quais as causas que levaram o Governo a optar por privatizar a Companhia Eletro·
mecânica Celma, altamente rentável e lucrativa?
2. Quando dar-se-á o início do processo
de privatização?
3. De que forma dar-se-á esta privatização?
4. É de ciência do Governo que a privatização da Celma trará danos para a economia
petropolitana?
5. Com o veto aposto â Lei n' 8.031/90,
os empregados terão acesso ao processo de
privatização, inclusive na aquisição de ações
na forma do art. 14, objeto do referido veto?
6. No caso da privatização, as ações trabalhistas em trânsito na Justiça do Trabalho,
requerendo o ressarcimento 'das perdas sala·
riais dos Planos Bresser e Verão, caso vitoriosas, ficarão asseguradas?
Justificação
A decisão do novo Governo em inserir o
Brasil numa economia de mercado, com a
privatização de empresas que não atendam
o princípio constitucional de monopólio da,
União, começa a ser sentida no interior fluminense. Em Petrópolis, os dois mil funcionários da Companhia Eletromecânica Celma,
ligada: ao Ministério da Aeronáutica, manifestam sua intranqüilidade diante das recen·
tes declarações do Ministro de Estado da Aeronáutica, Sócrates da Costa Monteiro, a respeito da decisão de privatizar aquela estatal.
A Celma, instalada há trinta alios em Petrópolis, oc,:!pa lugar de destaque na economia local. E a maior empregadora, depois
da municipalidade, e uma das maiores arrecadadoras de impostos, com uma invejável posição de estatal saudável, que não aufere prejuízos ao Governo, detentor de 87% de suas
ações.
Privatizar uma empresa desta qualidade,
requer, antes de tudo um esclarecimento à
opinião pública e, principalmente, a este
Congresso sobre a forma em que dar-se-á
a transferência do controle acionário da Celma para a iniciativa privada.
Com respaldo constitucional, observadas
estas considerações, solicito as providênCias
administrativas cabíveis para o encaminhamento do presente Requerimento de Informações, a partir de cuja resposta esta Casa,
a Nação e, em particular, a população petropolitana terão dados reais para uma avaliação
criteriosa do comportamento do Governo em
sua política privativista.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1990. Deputada Anna Maria Rattes.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Com o requerimento em análise, a Sr! De·
putada Anna Maria Rattes solicita o encaminhamento de pedido de informações ao Sr.
Ministro da Aeronáutica, objetivando escla·

recimentos acerca das indagações a seguir
transcritas:
1. Quais as causas que levaram o Governo a optar por privatizar a Companhia Eletro·
mecânica Celma, altamente rentável e lucrativa?
2. Quando dar-se-á o início do processo
de privatização?
3. De que forma dar-se-á esta privatização?
4. É de ciência do Governo que a privatização da Celma trará danos para a economia
petropolitana?
5. Com o veto aposto â Lei n' 8.031/90,
os empregados terão acesso ao processo de
privatização, inclusive na aquisição de ações
na forma do art. 14, objeto do referido veto?
6. No caso da privatização, as ações trabalhistas em trânsito na Justiça do Trabalho,
requerendo o ressl;lrcim,ento das perdas salariais dos Planos Bresser e Verão, caso vitorio·
sas, ficarão asseguradas?
Sob a alegação de que a notíCia da provável
privatização da Celma começa a gerar intran·
qüilidade nos dois mil funcionários da empresa, que é a segunda maior empregadora do
Município de Petrópolis, a Sr! Deputada
Anna Maria Rattes justifica este pedido, a
partir de cuja resposta.ter-se-á dados reais
para uma avaliação criteriosa do comportamento do Governo em sua política privativista.
É o relatório.
11 - Voto do Relator

.A proposição guarda conformidape com
as normas que disciplinam a matéria.
O nosso voto é, pois, pelo encaminhamen·
to do pedido, como requerido.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 565/90, formulado pela Deputada Anna Maria Rattes
ao Senhor Ministro da Aeronáutica, sobre
a privatização da Cia. Eletromecânica Celma, no Município de Petrópolis-RJ.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 567 DE 1990
.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente:
,
N'os termos regimentais requeiro a Vossa
Excelência seja oficiado à Presidência da República, solicitando as seguintes informaçÕes:
. 1. Total de verba destinada â publicidade
dos órgãos da administração direta.
.
2. Total da verba de publicidade dos órgãos da administração indireta; inclusive. das
empresas estatais.
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Certo de poder contar com a habitual atenção, renovo protesto de especial consideração e apreço.
Deputado Paulo Ramos
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Com o requerimento em análise, o Sr. De·
putado Paulo Ramos solicita o encaminhamento de pedido de informações à Presidên·
cia da República, através do Sr. SecretárioGeral, a fim de que S. Ex' preste esclareci·
mentos a esta Casa acerca do seguinter
1. Total de verba destinada à publicidade
dos órgãos da administração direta.
2. Total da verba de publicidade dos órgãos da administração indireta, inclusive das
empresas estatais.
11 - Voto do Relator

Manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido, amparado que está nas regras atinentes à matéria.
Sala d1J,s Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990.·.....;. Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 567/90, formufado pelo Senhor Deputado Paulo Ramos
ao Senhor Secretário-Geral da Presidência
da República, sobre verbas de publicidade
destinadas aos órgãos da Administração PÚblica.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 568 DE 1990
Exm' Sr. Presidente da Câmara dos Deputados:
Vimos solicitar a Mesa da Câmara dos Deputados' que encaminhe ao Exm' Sr. Presidente da República esclarecimentos sob os
. critérios que estão sendo utilizados para as
inúmeras demissões de servidores públicos
e funcionários da Administração Direta e da
Administração Indireta considerando que até
hoje a Nação não tem conhecimento da forma
e Justiça das Demissões.
Brasília, 29 de maio de 1990. - José Carlos
Coutinho.
GABINETE DO PRIMEIRO .
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Com o requerimento em epígrafe, o Sr.
Deputado José Carlos Coutinho solicita o encaminhàmento de pedido ~e informaçõe~ à
Presidência da República, a fim de que, através do Sr. Secretário-Geral, sejam prestados
esclarecimentos a esta Casa do Consresso' a
respeito dos critérios utilizados nas demissões
dos servidores públicos e funcionários da Administração Direta e da Administração Indireta, considerando que até hoje a Nação não
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tem conhecimento aa forma e justiça das demissões.

n-

Voto do Relator

Somos pelo encaminhamento do pedido,
amparado que está nas normas atinentes à
matéria.
Sala das Reuniões d~ Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Re'lator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião c1.e hoje, aprovou o .
parecer do relatqr, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 568/90, formulado pelo Senhor Deputado José Carlos
Coutinho ao Senhor Secretário-Geral da Presidência da República, sobre critérios adotados para demissões no serviço público.'
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Du·
tra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 569, DE 1990
Senhor Presidente:
Nos termos do § 2' do art. 50, da ConstitUição Federal e do art. 116 do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência encaminhar à Ministra da Economia o requerimento
em tela para que nos sejam fornecidas as seguintes informações:
,
1. Qual o volume de recursos originários
do Tesouro Nacional aportado nos custeios
agrícolas na safra de verão 1989-1990?
'
2. Qual o volume de recursos originários
de depósitos na Caderneta Verde aportado
nos referidos custeios?'
3. Qua(o montante de recursos originários do Projeto Autorizativo de Novembro
de 1989 aprovado pelo Congresso Nacional
que foi efetivamente aportado nos custeios
:agrícolas e quais as correções monetárias embutidas nos custeios oriundos daquele Projeto Autorizativo?
Sala das Sessões, 29 de maio de 1990..:'I)eputado Carlos Cardinal.
tGABINETE DO PRIMEIRO·
VICE-PRESIDENTE
3. Qual o montante de recursos originários do Projeto Autorizativo de Novembro
de 1989 aprovado pelo çongresso Nacional
que foi efetivamente aportado nos custeios
agrícolas t: quais as correções monetárias embutidas nos custeios oriundos daquele Projeto Autorizativo?
I - Relatório
Através do requerimento em epígrafe; o
Sr. Deputado Carlos Cardinal solicita seja
encaminhado pedido de informações à S~ Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, visando obter os esclarecimentós abaixo
enumerados:
1. Qual o yolume de recursos originários
do Tesouro Nacional aportado nos custeios
agrícolas na safra de ver,ão 1989-1990?'
2. Qual o volume de recursos originários
de depósitos na Caderneta Verde aportado
~s referidos custeios?

n-

Voto do Relator

Junho de 1990

.PARECER-DA MESA
na reunião -d;- ho~~;provo~ o
parecer do relator, pelo' encaminhamento do
pedido, eis que encontra-se devidamente amRequerimento de Informação n' 570190, forparado nas normas atinentes à matéria.
mulado pelo Senhor Deputado Octávio Elísio
Sala das Reuniõe:; da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Re- , ao Senhor Secretário-Geral da Presidência
da República, sobre os quadros do funcionalator.
lismo público e critérios para as demissões
PARECER DA MESA
.previstas.
A: Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
Brasília, 28 de junho de 1990. Hélio Dutra
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Secretário-Geral da Mesa
Requerimento de Informação n' 569190, formulado pelo Senhor Deputado Carlos CarREQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
dinal à Senhora Ministra da Economia, FaN' 571, DE 1990
zenda e Planejamento, sobre o montante dos
Exm' Sr.
recursos- do Tesouro Nacional, da Caderneta
Deputado Paes de Andrade
Verde e do Projeto Autorizativo de novemDD. Presidente da Câmara dos Deputados
bro de 1989, apartados nos custeios agrícolas
Senhor Presidente:
que especifica.
Requeiro, nos termos do artigo 116 do ReBrasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Du·
gimento Interno da Câmara dos Deputados,
tra, Secretário-Geral da Mesa.
e artigo 50, § 2' da Constituição Federal, se,REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
jam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura, Sr. Antônio Cabrera,
N' 570, .DE 1990
informações acerca dos quesitos abaixo relaBrasília, 29 de maio de 1990
cionados:
·Excelentíssimo Senhor Deputado Paes de
l. Quais os estoques iniciais e finais de
Andrade
vinho nos anos 1988, 1989 e inicial de 1990
Presidente da Câmara dos Deputados
adquiridos pela companhia de Financiamento
da Produção (CFP) nas cidades de Bento
Senhor Presidente:
Gonçalves, Caxias do Sul e Flores da Cunha
Requeiro, com base no art. 115" inciso I
no Rio Grande do Sul.
do Regimento Interno da'Câmara dos Depu2. Qual a movimentação (procedência,
tados, informações ao Senhor Secretário Nadestino. e perda) dos estoques de vinho da
cionalda Administração, Dr. João Santana,
CFP nas três cidades citadas e nos anos aponsobre:
tados.
. 1. Número de funcionários das adminis3. A listagem das 20 (vinte) maiores cantitrações diJ;eta e indireta, e o respectivo reginas que, nestas cidades, locam suas instalame jurídico, por ministério, órgão público,
ções para a CFP e qual o tipo de vinho estocaempresa, autàrquia ou fundação e a previsão
·do. '
de dispensa.
2. Critérios definidos por aquela secreJustificação
taria para as demissões previstas.
Visa o esclarécimentõde situações ocorAtenciosamente, - Deputado Octávío EIí·
ridas com os estoques de vinho no período
sio.
.
em que menciona.
GABINETE DO PRIMEIRO
Sala das Sessões, de 1990. - Deputado Tarso
.
VICE-PRESIDENTE
Genro.
I - Relatório
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
Com o requerimento sob exame, o Sr. DeI - Relatório
putado Octávio Elísio pretende obter esclarePor meio do r.equerimento em epígrafe,
cimentos do Sr. Secretário-Geral da Presio Sr. Deputado Tarso Genro solicita o encadência da .Replíblica, a fim de que S. Ex',
minhamento de pedido de informações ao
, através do Sr. Secretário Nacional da Admi:Sr. Ministro da Agricultura, visando obter
nistração, informe a esta Casa acerca das
''esclarecimentos sobre as questões abaixo re. questões a seguir:
lacionadas:
· 1. Número de funcionários das adminis1. Quais os estoques iniciais. e finais de
trações direta e indireta, e o respectivo regivinho nos anos 1988, 1989 e inicial de 1990
me jurídico, por ministério', órgão público,
adquiridos pela Companhia' de Financiamenempresâ:, autarquia ou fundação e a previsão
to da Pr.odução (CFP) nas cidades de Bento
· de dispensa.
. 2. Critérios definidos por aquela secre- ,Gonçalves, Caxias do Sul e'FIores da Cunha
no Rio Grande do Sul.
taria para as demissões previstas.
2. Qual li- movime~tação (pr.ocedência,
n - Voto do Relator
.destinoe perda) dos estoques de vinho da
CFP nas três cidades citadas e no!> anos apon, Manifesto-me pelo encaminhamento do
tados.
'
pedido, cujos fundamentos guardam apoio
3. A listagem das 20 (vinte) maiores can.tinas normas que disciplinam a matéria..
'. Sala das Reuniões da Mesa, 28 ,de junho.· nas que, nestas cidades, locam suas instala'
ções para a CFP e qual o tipo de viJiho estode 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Recado.
.
Lator.
.
O nosso voto é pera encaminhamento do

A- Mesa,
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t6Hca Apost6lica Romana, durãnte a vig~ncia
da Portaria n. 237, dé 2-5-90, revogada, dias
após, pela Portaria n. 260.· .
Sala das Sessões, 30 de maio de 1990. Jayme Paliarin - Salatiel Carvalho Roberto
Augusto .... Eliel Rodrigues Orlando Pacheco
- José Fernandes - Robson Marinho - Cel·
so Dourado - Matheus Iensen - Diário Ofi·
. PARECER DA MESA
cial ' - Seção I - Sexta-Feira, 4 de maio
"de.1990.
A ~esa, na ,reunião de-hoje, aprovou o
PORTARIA N· 260, DE 3 DE
parecer do relator; pelo encaminhamento do
Excelentíssimo Senhor
MAIO DE 1990
Requerimento de'Informação n· 571/90, forDeputado Paes de Andrade
mulado pelo Senhor Deputado Tar~o. Genro
A Ministra de Estado da Economia, fazenDD. Presidente da
ao Senhor Ministro da Agricultu!.a,., sobre si,
da e Planêjameflto, no uso das atribuiçõ'es
Câmara dos Deputados
tuações ocorridas com os estoques de viJ,lho
. que lhe cOQ.ferem o artigo 87, parágrafo úniSenhor Presidente:
adquiridos pela CFP nas cidades e períodos
co, incis'O lI, da Constituição e artigo 18, inciTendo sido informado' de que a Divisão
que menciona.
so III,.da Lei n. 8.024, de 12 de abril de
de
Polícia
Fazendária,
órgão
dó
DepartamenBrasília, 28'de junho de 1990. -'Helio Du·
1990, com a redação dada pela Medida Provito de Polícia Federal, efetuou !luditoria nas
tra, Secretário-Gerai da Mesa.
sória n· 180, de 17 de abril ç1e 1990, resolve:
contas da Prefeitura Municipal.de Maoapá
Art. 1· Suspeilder a conversão em cruREQUERIMENTO D'E INFORMAÇÃO
AP, visando detectar irregularidades na conzeiros dos recursos em cruzados I1ovos destiN. 572 DE i99D
versão de cruzados novos em cruzeiros, en
nados às .finalidades previstas nas seguintes
face do volume expressivo de conversões, soSenhor Presidente: ,
Portarias:
licito informações ao Poder Executivo sobre
Nos'termos do § 2. do' art. 50, da ConstI-nO 65, de 23-3-90, inciso n do art. 2·
os resultados da referida auditoria. '
tuição Federal edo art. 116 do Regimento
-nO 72; de 29-3-90, incisos III e IV do
Sala
das
Sessões,
30
de
maio
de
1990.
Interno f solicito a Vossa Excelência. encamiart. 1·
Deputado
Eraldo
T~ndade.
nhar à Ministra da Economia o requerimento
- n· 100 de 3-4-90
ém tela para que nos sejam fornecictas as seGABiNETE DO PRIMEIRO
-nO 101: de 3-4-90
guintes informações:..
'
VICE-PRESIDENTE
- n· 104, de 5-4-90
1. Seó Brasil impo~tou soja da Argentina
-n·l05, de 5-4-90
}Rel!lt6rio
,n0 corrente ano e e~ caso afirmativo qual
- n· 191, 'de 12-4-90
.o volume das importa!;J3es e 9 preço do produCom o requerimento sob'exame, o Sr. De-nO 209, de 25-4-90
,to posto nos.armazéns·nacio!,!ais?
putado Eraldo Trindade solicita o encami-nO 23-7, de 2-5-90
Saladas Sessões, '30 de maio de 1990: - . nhamento de pedido d.e informações ao Sr.
Art. 2· Fixar a data limite de 10 de maio.
Deputado C~los Cardinal:
Ministro da Justiça, a fim de que S. Ex', atrade 1990 para a conversão em cruzeiros dos
.vés do. Departamento de Polícia Federal,
recursos em cruzados novos destinados às fiGÂBINETE DO PRIMEIRO
preste ,esclarecimentos a esta Casa sobre os
nalidades previstas nas seguintes Portarias:
, VICE-PRESIDENTE
resultados da auditoria efetuada nas emitas
- n· 211 de 25-4-90
'. I':'" Relat6rio .
da Prefeitura.Municipal de Macapá-AP, eil.-:.. n· 212' de 25-4-90
volvendo possívei~ irregularidades na conver-nO i19: de 25-4-90
Através do. requerimento em questão, <l
são de çru~ados novos em c!llzeiros.
Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na .
Sr. Deputado Carlos Cardinal solicita seja,
data de sua puqlicação.
encaminhado pedido'de informações à Sr' Min - Voto do Relator
Art. 4. Revogam-se as disposições em
ntstr~ dã Economia, Fazenda e,PlanejamC!'lSomo~ pelo' enca~inJiamento do- pedido, contrário.
to, com a finalidade c!e obter resposta sobre
eis que encontra-se devidamente apoiado nas
Zélia M. Cardoso de Mello
se o Brasil importou soja da Argentina no
rlolgras atinentes à matéria.
,
,
corrente ano e em caso afirmativo qual o voDiário
Oficial ..i.. Seção I - Quinta-Feira,
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
I lume das importações e o preço do produto
3C1e illãícide 1990de
1990.
Deputado~ocêncio
Oliveira,
Re.posto nos armazens nacionais.
POJ.Ü.ARIA N· 237, DE 2 DE
lator.'
MAIO DE 1990 .
n - Voto do Relator
PARECER DA MESA
A Ministra de Estado.da Economia, FazenA Mesa, I1a reunião de hoje, aprovou o
A .proposição encontra-se devidamellte
da e Planejamento, no uso da atribuição que
,amparada nas normas que disciplinam a ma~ , parecer do relator, pelo encaminhamentq do
lhe con~ere o artigo 87, parágrafo úriico, inci- .
téria, razão pela qual o.nosso voto é pelo' Requerimento de Informação n. 573/90, forso lI, da Constituição, e \l art. 18, inciso lI,
encamirihamento do pedido, como requerimulado pelo Senhor Deputado Eraldo Trin- '. da Lei n· 8.024, de 12 de abril de 1990, com
do.
.
.
dade ao Senhor Ministro da Justiça, sobre
a redação que. lhe foi dada pelo art. 1· da
Sala das Reunoiões da' Mesa, 28 de junho
auditoria na Prefeitura Municipal de MaraMedida Provisória n· 180, de 17 de abril de
.
.
-.
de 1990. - Deput~do Inocêncio Oliveira, Re- bá-}lA
1990, resolve: "
.Iator.
BI:l1sília, 28 de junho de 1990......:... Helio Ou·
Art. 1. Fica autorizada a conversão em
tx:a, Secretário-Geral da Mesa.
, cruzeiros dos saldos de cru'zados novos exisPA'REÇE;R DA MESA .
tentes no dia .13 de março de 1990, retidos
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
junto ao'Banco Central do Brasil, de titulariA Mesa, ria teunião de 'hoje, a~rovo~ o.
. N' 574/1990
dade dás mitras diocesarias da Igreja Católica
parecer do -relator, pel0 encamin!Iamento do
Senhor Presidente:
Apostólica"Romana.
requerimento de informações n· 572/90, for. Requeremos, nos termos do art. 115, item.
Parágrafo úniço. A conversão de que trata
mulado pelo Senhor Deputado Carlos CarI do Regimento Interno, informação da SI"
o "caput" deste artigo abrangerá apenas os
dinal à SeI1hora,Ministra da Eq:momia, FaMinistra da Económia, Fazendlj e Planejarecursos destinados aó desenvolvimento das zeild:t e PlanejTimento,.soiJre iplpoI:tação d~
:mento, sobre o montante. em cruzados nó-' 'atividadespastomis e sociais das mit,ras diocesoja da Argentina pelo governo bras.ileiro.
vos, que foi convef!:ido em cruzeiros, de titu..
sanas e somente poderá ser efetivada até o
Brasnia, 28 de junho de 199Q. - Hélio Ou·
-dia ~0·5-90.
'.
lariçlade das mitras ~ioceslmas da Igreja Catra, Secretário-Geral da Mesa.
11 - Voto do Relator

O nosso voto é pelo entaminhamento do
p~dido, eis que encontra-se devidamente fundamentado nas normas atinentes à matéria.
Sala'das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N9 573/1990 •
(Deputado Eraldo Trindade)
, Solicita ao Poder Executivo informações sobre a fiscalização efetuada 'pela
Divisão de Polícia Fazendária do Departamento de Polícia Federal no Município
de Macapá-AP, envolvendo possíveis irregularidades na conversão de cruzados
novos em cruzeiros.
'
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Art. 2' O Banco Central expedirá normas operacionais para execução do disposto
nesta Portaria.
Art. 3' Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em
contrário.
'
Zélia Maria Cardoso de Mello.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Através do requerimento em análise, o SI.
Deputado Jayme Paliarin pretende que a SI'
Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento preste esclarecimento a esta Casa sobre o montante, em cruzados novos, que foi
convertido em cruzeiros, de titularidade das
mitras diocesanas da Igreja Católica Apostólica Romana, durante a vigência da Portaria n' 237, de 2 -5-90, revogada, dias após,
pela Portaria n' 260.
II - Voto do Relator

Manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido, visto encontrar-se devidamente amparado nas normas que disciplinam a matéria.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 574/90, formulado pelo Senhor Deputado Jayme Paliarin à Senhora Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, sobre a conversão, em
cruzeiros, de titularidade das mitras diocesanas da Igreja Católica Apostólica Romana,
durante a vigência da Portaria n' 237, de
2-5-90.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra; Secretário-Geral da Mesa. '
Ofício n' 171/90
Brasília 28 de maio de 1990
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 575/1990
Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Neste Edifício
Senhor Presidente:
Temos a honra de nos dirigir ao nobre Deputado para solicitar que, com base no art.
50, § 2', da Constituição Federal, Vossa Excelência encaminhe pedido escrito ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Agricultura e Reforma Agrária, para que este
preste, por escrito, no prazo de trinta dias,
informações detalhadas sobre as alienações,
concessões e doações de terras públicas federais com área superior a trêes mil hectares,
realizadas no período de I' de jan~iro de 1962
a 31 de dezembro de 1987, entre outras:
,a) identificação do processo (numero e data);
,
b) identificação do beneficiário (nome
completo, data de nascimento, número, tipo

ções de terras públicas federais realizadas entre 1'-1-62 e 31-12-87.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

e órgão expedidor da carteira de identidade,
CPF, ou CGC, endereço completo);
c) data da operação;
d) área total;
e) tipo de operação (doação, venda ou
concessão);
f) localização da área (estado, município,
.
gleba);
g) valor da operação.
Esclarecemos, outrossim, que tal solicitação se prende ao disposto no art. 51 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias
e visam subsidiar, preliminarmente, os nossos
trabalhos parlamentares.
Contando com sua costumeira atenção, renovamos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, Vicente Bogo. Deputado
Federal.
GÁBINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
O Sr. Deputado Vicente Bogo dirige expe- ,
diente à Mesa solicitando o encaminhamento
de pedido de informações ao SI. Ministro
da Agricultura e Reforma Agrária, visando
obter os esclarecimentos sobre as alienações,
concessões e doações de terras públicas federais com área superior a três mil hectares,
realizada no período de 1'1-62 e 31-12-87,
nos seguintes termos:
a) identificação do processo (n' e data);
b) identificação do beneficiárió (nome
completo, data de nascimento, número, tipo
e órgão expedidor da carteira de identidade,
CPF ou CGC, endereço completo);
c) data da operação;
o) área total;
.
e) tipo de operação (doação; venda ou
concessão) ;
t) localização da área (estado, município,
gleba);
g) valor da operação.,
Na justificação da iniciativa, o autor faz
referência. ao disposto no art. 51 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
aduzindo que pretende subsidiar sua atuação
parlamentar com as informações ora solicitadas.
. .
,
Ê o relatório: '
TI -

Voto do Relator

A proposição tem respaldo nas normas que
disciplinam a matéria, razão pela qual onbssO
voto é pelo encaminhamento do pedido; como requerido.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje" aprovou o
parecer d<j relator, pelo encaminhamento do
requerimento de informação n' 575/90, formulado pelo Senhor Deputado Vicente Bago
ao Senhor Ministro da Agricultura e Reforma
Agrária, sobre alienações, concessões e doa-

t

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 576, DE 1990
(Deputado Eduardo Jorge)
Senhor Presidente:
Requeremos nos termos regimentais e com
base no art. 50, § 2' da Constituição Federal,
sejam solicitadas ao SI. Ministro da Saúde
o seguinte pedido de informação:
1 Quais as acusações registradas no relatório final do inquérito 2-0564/86, contra os Srs.
Aluisio Sales, Ney Mauro Brito Fonseca,
Werther Sthênio Costa e Telles e João José
Cândido da Silva?
2. Existem outros inquéritos contra as pessoas citadas? Quais? Aa que conclusões chegaram?
3. Quais as atribuições do secretário executivo do Conselho Nacional de Saúde?
Justificação
O Jornal do Brasil de 29-5-90 publicou reportagem com graves acusações contra essas
pessoas que foram nomeadas para importantes cargos no Ministério da Saúde. Segundo
o jornal eles estariam indiciados em inquérito, por fraudes contra o inamps e que embora não tenham sido condenados, o relatório
final do' citado inquérito os acusa de conivência com os crimes por ação ou omissão.
Sala das Sessões, 30 de março de 1990.
- Deputado Eduardo Jo~ge.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório

Através do requerimento em epígrafe; o
Sr. Deputado Eduardo Jorge solicita o encaminhamento de pedido üe informações ao
SI. Ministro da Saúde, visando obter esclare,
cimentos acerca dos fatos abaixo enumerados:
1. Quais as acusações registradas no 'relatório final do inquérito 2-0564,86, contra o
Srs. Aluísio Sales, Ney Mauro Brito Fonseca,
Werther Sthênio CClSta e Telles e João José
Cândido da Silva?
2. Existem outros inquéritos contra as pessoas Citadas? Quais? A que conclusão chegaram?
3. Quais as atribuições do secretário executivo do Conselho Nacional de Saúde?
Na justificação,.o autor da iniciativa baseia-se em noticiário publicado no Jornal do
Brasil de 29-5-90, segundo o qual pesam gra:
vys acusações contra as pessoas acima nominadas, indiciadas em inquérito por fraudes
contra o inamps e que no entanto foram nomeadas .para importantes cargos no Ministério da Saúde.
,
É o relatório.
Vob> doR,elator
Somos pelo encaminhamento do pedido,
que se acha devidamente amparado nas regras atinentes à matéria,
TI -
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Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. Deputado Inocêncio Oliveira - Re·
lator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
requerimento de informação n. 576/90, for·
mulado pelo Senhor Deputado Eduardo Jorge ao Senhor Ministro da Saúde, sobre conclusões do inquérito 2-0564/86, contra os Srs.
Aluísio ~ales, Ney Mauro Brito Fonseca,
Werther Sthênio Costa e TeIles e João José
Cândido da Silva.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N· 577, DE 1990
(Deputado Eduardo Jorge)
Sr. Presidente:
Requeremos nos termos regimentais e com
base no art. 50 § 2. da Constituição Federal,
sejam solicitados ao Sr. Ministro da Justiça,
o seguinte pedido de informação:
1. Quais as acusações registradas no relatório final do inquérito 2-0564/86, contra os
Srs. Aluísio Sales, Ney Mauro Brito Fonseca,
Werther Sthênio Costa e TeIles e João Cândido da Silva?
2. Existem outros inquéritos contra as
pessoas citadas? A Quais? A que conclusão
chegaram?
Justificação
O Jornal do Brasil de 29-510 publicou reportagem com graves acusações contra essas
pessoas que foram nomeadas para importantes cargos no Ministério da Saúde. Segundo
o jornal eles estariam indicados em inquérito,
por fraudes contra o INAMPS e que embora
não tenham sido condenados, o relatório final
do citado inquérito os acusa de conivência
com crimes por ação ou comissão.
Sala 'das Sessões, 30 de maio de 1990. Deputado Eduardo Jorge
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Com requerimento sob exame, o Sr. Deputado Eduardo Jorge submete à apreciação
da Mesa pedido de informações a ser encaminhado ao Sr. Ministro da Justiça, visando obter resposta às seguintes indagações:
. 1. Quaisas acusações registradas no relatório final do inquérito 2-0564/86, contra os
Srs. Aluísio Sales, Ney Mauro Brito Fonseca,
Werther Sthênio Costa e TeIles e João Cândido da Silva?
2. Existem outros inquéritos contra as
pessoas citadas? Quais? A que conclusão chegaram?
Ao justificar sua iniciativa, o nobre Deputado Eduardo Jorge cita o Jornal do Brasil
de 29-5-90, que poblicou reportagem dando
conta de graves acusações contra as pessoas
acima nominadas, as quais estão indiciadas
em inquérito por fraudes contra o INAMPS
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e que, no entanto, foram nomeadas para importantes cargos no Ministério da Saúde.
É o relatório.

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

11 - Voto do Relator

Através do requerimento em análise, o Sr.
Deputado Vivaldo Barbosa submete à apreciação da Mesa pedido de informações a ser
encaminhado ao Sr. Ministro da Infra-Estrutura, com o objetivo de obter os seguintes
esclarecimentos:
1. Quais as providências já tomadas pela
Empresa de Correios e Telégrafos para apurar eventual participação de seus funcionários
nas irregularidades;
2. Qual a forma de pagamento dos créditos da VASP junto à ECT.
Na justificação, o autor da proposta baseiase em noticiário da imprensa sobre irregularidades praticadas por empregados da VASP,
envolvendo a aplicação de dinheiro pago pela
ECT àquela empresa, fato que, segundo
consta, teria sido facilitado pela conivência
da Empresa de Correios e Telégrafos.
É o relatóriu.

A proposição encontra-se devidamente
apoiada nas normas que disciplinam a matéria.
O nosso voto é, pois, pelo encaminhamento do pedido, como requerido.
Sala das Reuniões da Mesa, em 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do relator, pelo encaminhamento do Requerimento de Informação n· 577/90, formulado pelo Senhor Deputado Eduardo Jorge
ao Senhor Ministro da Justiça, sobre acusações registradas no Inquérito n· 2-0564/86,
contra os Srs. Aluísio Sales, Ney Mauro Brito
Fonseca, Werther Sthênio Costa e TeIles e
João Cândido da Silva.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N· 578 de 1990
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos
do art. 116 do Regimento Interno e com fundamento no art. 50, § 2. da Constituição Federal, sejam requisitados ao Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado da Infra-Estrutura, as informações abaixo relacionadas, que
deverão ser'prestadas no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de crime de responsabilidade. ,
1. A imprensa de todo o País vem noticiando, com grande destaque, a fraude praticada por empregados do Departamento Financeiro da VASP - Viação, de São Paulo,
que envolveu a aplicação de dinheiro pago
pela ECT - Empresa de Correios e Telégrafos àquela empresa.
2. Segundo as notícias, a irregularidade
consistia no desvio da quantia de Cr$ 155
milhões mensais, relativos a despesa da ECT
com transporte de cargos. Tais quantias seriam aplicadas no over, em bancos particulares em prejuízo para a VASP - S/A.
3. O sistemático.desvio dessas quantias,
segundo a imprensa, teria sido facilitado pela
conivência da ECT.
Diante do exposto, e com fundamento no
mencionado dispositivo constitucional, requer sejam requisitadas do Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado da Infra-Estrutura, as seguintes informações:
1. Quais as providências já tomadas pela
Empresa de Correios e Telégrafos para apurar eventual participação de seus funcionários
nas irregularidades;
2. Qual a forma de pagamento dos crédi.
tos da Vasp junto à ECT.
Sala das Sessões 6 de junho de 1990. - '
Deputado Vivaldo Barbosa.

I - Relatório

11 - Voto do Relator

A proposição guarda conformidade com
os dispositivos atinentes à matéria..
Votamos, pois, pelo encaminhamento do
pedido, como requerido.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n. 578/90, formulado pelo Senhor Deputado Vivaldo Barbosa ao Senhor Ministro da Infra-Estrutura,
sobre fraude praticada por empregados da
VASP, envolvendo recursos pagos pela ECT.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
Excelentíssimo Senhor Deputado Paes de
Andrade
DD. Presidente da Mesa Direitora da Câmara dos Deputados
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N· 579, DE 1990
Senhor Presidente:
O deputado que este subscreve requer a
Vossa Excelência, com fundamento nos arts.
115, 116, seus parágrafos e incisos do Regimento Interno, que, ouvida a douta Mesa,
seja dirigido ao Senhor Secretário Especial
da Presidência da República - que superintende as ações da Secretaria de Administração - pedido de informações sobre as atividades daqúela pasta anunciadas por seu titular, Sr. João Santana sobre os seguintes fatos,
relacionados com os assuntos:
1. demissão (ou dispensa) de funcionários públicos federais (ou servidores);
2. venda de imóveis funcionais em Brasília;
3. locação de automóveis para uso da Administração Federal.
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As indagações são as seguintes:
1. a) quais os critérios a serem utilizados
pelo Governo Federal para concretizar as demissões (dispensa), tanto na Administração
Pública direta ou indireta, anunciadas e qual
o número real de servidores dispensados?
b) quantos servidores foram nomeados ou
contratados pelo atual Governo para exercerem atividades na Administração Pública direta ou indireta e qual o seu grau de qualificação?
2. a) quais as providências adotadas pela
Secretaria de Administração e quais os critérios utilizados pela mesma Pasta para desocupação e posterior venda dos im6veis funcionais em Brasília?
b) qualo número real de im6veis considerados irregularmente ocupados e em que consiste a irregularidade?
c) quais os responsáveis pela irregularidade da ocupação e quais as providências tomadas em relação e elas?
3. a) qual a justificativa para alocação de
autom6veis por parte da União, quando ainda nem foram leiloados - como anunciado
todos os veículos de propriedade dela, submetidas à alienação pública?
Justificação

o requerimento quer eliminar dúvidas que
pairam sobre a lisura do desempenho administrativo do Governo, especialmente da Secretária de Administração e seu titular Sr.
João Santana.
Enquanto esse mesmo titular presta depoimento público revelando dados, 'outros integrantes do Governo divergem na informação,
colocando servidores públicos em verdadeiro
estado de angústia, pela ausência de revelação de critérios demissionários.
Por outro lado, a mesma insegurança ocorre com a relação à venda de im6veis funcionais em Brasília, porque não basta que o Sr.
João Santana considere alguma ocupação irregular. É necessário que em realidade ela
o seja, e que tal conceito decorra de regra
existente, clara e com direito de defesa ao~
possíveis alcançados.
É pública, not6ria e certamente dispendiosa a campanha feita pelo Governo e em especial pelo Presidente da Repúblicá, sobre a
dita eliminação dos chamados "mordomias",
nelas incluindo a venda de veículos, especialmente aut6moveis, pertenéentes à União.
Quando tudo isso acontece, o Diário Oficialdo dia 15 de maio (anexo) publica exatamente o contrário: a União contratando veícul?s de aluguel para seu uso.
E tão contradit6ria quanto absurd.a tal decisão. Alguém deverá ser responsabilizado
pelo ato ou pelas notícias mentirosas veiculadas e publicamente conhecidas.
Com tais,objetivos, formula-se o presente
requerimento que esperamos seja aprovado,
dando causa de seu destino, em nome da morai e dos bons costumes.
Sala das Sessões, 6 de junho' de 1990. Deputado Vivaldo Barbosa.

GABINETE DO PRIMEIRO
-VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
O Sr. Deputado Vivaldo Barbosa solicita
à Mesa o encaminhamento do pedido de informações em epígrafe ao Sr. Secretário-GeraI da Presidência, afim de que S. Ex', através
da Secretária da Administração, preste esclarecimentos a esta Casa nos seguintes termos:
1. a) Quais os critérios a serem utilizados
pelo Governo Federal para concretizar as demissões (dispensa), tanto na Administração
Pública direta ou indireta, anunciadas e qual
o número real de servidores dispensados?
b) Quantos servidores foram nomeoados
ou contrados pelo atual Governo para exercerem atividades na Administração Pública direta ou indireta e qual o seu grau de qualificação?
2. a) Quais as providências adotl1das pela
Secretaria de Administração e quais os critérios utilizados pela mesma Pasta para a desocupação e posterior venda dos im6veis funcionais em Brasília?
b) qual o número real de im6veis considerados irregularmente ocupados e em que consiste a irregularidade?
c) quais os responsáveis pela irregularidade da ocupação e quais as providências tomadas em relação a elas?
3. a) qual a justificativa para locação de
autom6veis por parte da União, quando ainda nem foram leiloados - como anunciado
todos os veículos de propriedade dela, submetidas à alienação pública?
A justificação da iniciativa assenta-se na
falta de 'critérios para a demissão de servidores públicos, colocando-os em verdadeiro
estado de angústia, e a mesma insegurança
ocorre com relação à venda de im6veis funcionais em Brasília. Igualmente, no que diz
respeito à eliminação das "mordomias" incluindo a venda de veículos, estranha o ilustre parlamentar que a União esteja contratando carrros de aluguel para seu uso.
É o relat6rio.
11 - Voto do Relator

Manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido, eis que encontra-se devidamente amparado nas normas atinentes à matéria.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 579/90, formulado pelo Senhor Deputado Vivaldo Barbosa ao Senhor Secretário-Geral da Presidência da República, sobre demissão de funcionários públicos federais, venda de im6veis
funcionais em Brasília e locação de automóveis para uso da Administração Federal.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 580 DE 1990
(Deputada Dirce Tutu Quadros)
Solicita informações ao Secretário de
Administração Federal sobre pedido de
recursos e sobre seu plano de aplicação ..
Exm'! SI.
Deputado Paes de Andrade
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
SI. Presidente:
Nos termos de que dispõe o art. 50, § 2"
da Constituição Federal e os arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex' que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas à Secretaria de Administração Federal da Presidência as seguintes
informações:
1. O Secretário de Administração Federal encaminhou pedido de recursos ao Pro-,
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, para elaborar Plano de
Reforma Administrativa do Governo ou para
algum outro programa?
2. De quanto foi esse pedido de recursos?
3. Solicito c6pia detalhada do plano de
aplicação dos recursos.
4. O Secretário pretende contratar técnicos ou consultores com esses recursos? Em'
caso positivo, quanto cada consultor receberá
;cquem será contratado?
Justificação
No momento extremamente difícil em que
passa a Nação, com desemprego generalizado, recessão, endividamenteo externo, demissão de funcionários públicos, inflação, entre outros problemas, torna-se necessário o
controle rigoroso de pedido de recursos externos, principalmente de seu plano de aplicação.
Não se pode admitir que de um lado o
Governo demita funcionários sem nenhum
critério e, de outro, contrate técnicos com
pagamento de diárias em dólares, aumentando, inclusive, nossa dívida externa.
Assim sendo, a Secretaria de Administração Federal deverá responder de maneirá minuciosa todas as questões levantadas. '
Sala das Sessões, 6 de junho de 1990. Deputada Federal Dirce 1utu Quadros
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Com o requerimento sob exame, a Sr' Deputada Dirce Tutu Quadros solicita à Mesa
seja encaminhado pedido de informações ao
Secretário-Geral da Presidência da República, a fim de que S. Ex', através da Secretaria
da Adminsração Federal, preste os seguintes
esclarecimentos:
1. O Secretário de Administração Federal encaminhou pedido de recursos ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, para elaborar Plano de
Reforma Adminstrativa do Governo ou para
algum outro programa?
2. De quanto foi esse pedido de recursos?
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. 3. Solicito cópia detalhada do plano de
aplicação dos recursos.
4. O Secretário pretende contratar técnicos ou consultores com esses recursos? Em
caso positivo, quanto cada consultor receberá
e quem será contratado?
Ao justificar sua inciativa, a SI"' Deputada
Dirce Tutu Quadr;os manifesta a necessidade
do controle rigoroso de pedido de recursos
.externos, principalmente de seu plano de
aplicação, ainda mais levando-se em conta,
de um lado, a demissão de funcionários sem
nenhum critério pelo Governo, e de outro
lado a contratação de técnicos com pagamentos de diárias em dólares, aumentando, inclusive nossa dívida externa.
Eis o relatório.
fi - Voto do Relator

Somos pelo encaminhamento do pedido,
com exceção do item 4, eis que, não cabe,
em requerimento de informação, conselho ou
interrogação sobre propósitos da autoridade
a que se dirige, nos termos do que prescreve
o inciso IlI, do art. 116, do Regimento Inter,no.
Sala das Reuniões da Mesa, em 28 de junho
Ide 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, ReIlator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n9 580/90, formulado pela Senhora Deputada Dirce Tutu
Quadros ao Senhor Secretário-Geral da Presidência da República, sobre pedido de recursos ao PNUD e seu plano de aplicação, com
exceção do item 4.
Bras11ia, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
-REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 581,1990
Senhor Presidente:
Requeiro, de acordo com o artigo' 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e artigo 50, § 29 da Constituição Federal,
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor
Ministro da Saúde,' Dr. Alceni Guerra, as
seguintes informações:
1. Quantos servidores públicos, em cada
unidade da Federação, serão colocados em
disponibilidade na Sucam e na Fundação
SESP?
2. Quantos servidores foram ou serão demitidos na Sucam e na Fundação SESP a partir de 15 de março de 1990, em cada unidade
da Federação.
3. Quantos servidores compõem atualmente o programa da AIDS? Qual a política
a ser adotada para o setor?
4. Quais as providências que este Ministério está adotando para prevenir as epidemias de malária, em disseminação na região
norte e centro-oeste, e o de dengue lI, no
Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1990. Eduardo Jorge.

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Através do requerimento em epígrafe, o
Sr. Deputado Eduardo Jorge solicita seja encaminhado pedido de informações ao Sr. Ministro da Saúde, visando obter os esclarecimentos abaixo enumerados:
1. Quantos servidores públicos, em cada
unidade da Federação, serão colocados em
disponibilidade na Sucam e na Fundação
SESP?
2. Quantos servidores foram ou serão demitidos na Sucam e na Fundação, SESP a
partir de 15 de março de 1990, em cada unidade da Federação.
3. Quantos servidores compõem atualmente o programa da AIDS? Qual a política
a ser adotada para o setor?
4. Quais as providências que este Ministério está adotando para prevenir as epidemias de malária, em disseminação na região
norte e centro-oeste, e o de dengue II, no
Rio de Janeiro.
fi - Voto do Relator

Votamos pelo encaminhamento do pedido,
cujos fundamentos guardam conformidade
com as normas que disciplinam a matéria.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
requerimento de Informação n? 581190, formulado pelo Senhor Deputado Eduardo Jor~
ge ao Senhor Ministro da Saúde, sobre a situação funcional dos servidores da Sucam e
da Fundação SESP; sobre contingente do
programa da AIDS e providências para prevenir as epidemias de malária e dengue. .
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 582, de 1990
Senhor Presidt;Pte:
Conforme foi dmplamente veiculado pelos
meios de comunicação (imprensa, rádio· e
TV), no mês de setembro de 1989, em resultado de fiscalização realizada pela Secretaria
da Saúde do Estado de São Paulo, consta_tou-se a contaminação, por mercúrio, da batata produzida na região de São João da Boa
Vista-SP.
A matéria ganhou destaque nacional, resultando na interdição de diversas plantações
de bataticultores daquela região - cerca -de
53 - e em prejuízos incalculáveis a agricultores, mesmo àqudes que não tiveram suas
produções embargadas, visto que não foi ,,~
rificada a contaminação da batata por eles
cultivada. É que, com a repercussão obviamente negativa do fato, toda a safra da referida região produtora de batatá restou comprometida pelo estigma da contaminação por
mercúrio.
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Não obstante o tempo decorrido, é certo
que, até a presente data, não se tem notícia
de qualquer providência, por parte das autoridades, a nível federal ou estadual, visando
à identificação e à punição dos responsáveis_
pela distribuição, aos agricultores, do produto químico que teria contaminado a batata.
Releva notar que, diante da omissão das
autoridades incumbidasda fiscalização do comércio de produtos - autorizados ou não
- potencialmente danosos à saúde pública,
existe o risco permanente de repetição do
episódio da batata com relação a qualquer
outro produto de origem vegetal ou animal.
Considerando que, a teor do art. 200 da
Constituição Federal, compeJe ao Poder PÚblico, mediante o Sistema Unico de Saúde
(SUDS):
"VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo humano;
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda
e utilização de substâncias e produtos
psicoativos, tóxicos e radioativos;"
Considerando que, a nível estadual, a
Constituição do Estado de São Paulo estabelece, no art. 184, que caberá ao Estado, com
a cooperação dos Municípios:
"V - manter um sistema de defesa sanitária animal e vegetal;
VI - criar sistema de inspeção e fiscalização de insumos agropecuários;
VII - criar sistema de inspeção, fiscalização, tlormatização, padronização e
classificação de produtos de origem animai e vegetal;"
Considerando que, no episódio da contaminação da batata por mercúrio, verificada
em parte da lavoura e de· origem ainda não
esclarecida,_ os bataticultores foram vítimas
da omissão. da fiscalização sanitária, daí decorrendo prejuízos incalculáveis e de difícil
reparação aos agricultores da região de São
João da Boa Vista - SP.
Considerando que, em decorrência da in. terdição das propriedades agrícolas e conseqüente perda de parte da produção de batata,
os bataticultores viram-se na impossibilidade
de honrar as obrigações oriundas de financimentos concedidos por instituições bancárias, como o Banco do Brasil e o Banespa,
mediante a abertura de' linhas de crédito com
garantia da própria safra, além do dano moral
experimentado em razão da ampla divulga- ção do assunto pelos meios de comunicação.
Proponho, com fundamento no art. 50, §
29 , da Constituição Federal e no art. 116,
inciso lI, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, que se encaminhe ao Sr. Mi:
nistro da Agricultura e Reforma Agrária, Requerimento de Informação, a fim de obter-se
os esclareciinentos seguintes:
1. De acordo com as análises efetuadas
pelo Instituto Adolfo Lutz e por outras entidades oficiais, constatando a contaminação
da batata por mercúrio em níveis inadequa-'
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dos ao consumo, pode ser esclarecida a origem dessa contaminação?
2. Identificado o agente que deu causa
à contaminação e constatada a presença de
mercúrio em insumo agrícola, ou em qualquer outro produto de uso na lavoura, seja
fertilizante ou defensivo, pode ser esclarecido
se tais produtos têm permissão do Ministério,
da Agricultura para 'serem comercializados?
3. No caso dos bataticultores da região
de São João daBoa Vista -SP, houve efetiva
fiscalização sobre o produto que deu origem
à contaminação da batata, por parte do Ministério da Agricultura?
4. Que medidas foram adotadas pelo Ministério da Agricultura no sentido de preservar as plantações não atingidas pela con~ami
nação e de assegurar a normal colheita e a
distribuição da batata sadia?
5. Que medidas foram tomadas pelas autoridades competentes, no sentido de punir
os responsáveis pela comercializaçao do produto que contaminou a batata?
6. Que medidas foram adotadas por iniciativa, ou por intermédio do Ministério da
Agricultura, tendo em 'vista a perda de parte
da safra"no sentido de obter, junto às i,nstituições oficiais de crédito, a prorrogação do prazo dos financiamentos agrícolas, de 'responsabilidade dos bataticultores que s~frerama interdição de suas plantações, ou mesmo daqueles que suportaram a depreciaçãó de seu
produto, em virtude da repercussão negativa
do episódio?
' ,'
Essas questões que águardo sejam résjJOn, didas pelo digno titular do Ministério da Agricultura, apJesentando ,a Vossa Excelência,
por o'portuno, os protestos de elevado apre- .
ço.
Sala das Sessões, 6 de junho de ·1990, Deputado Plínio de Arruda Sampaio.
, GABINETE DO'PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I, ...,.. Relatório

CÓ!J1 o re,q~erimento 'e!J1 epígrafe, o SI.
Deputado Plínio ,Arrudà, Sampaio d,irige expediente àMesa solicitando seja encaminhado pedido de informações ao Sr. Ministro
da Agricultura e Reforma Agrária, a fim de
obter os esclarecimentos abaixo enumerados,
a respeito de contaminação, por mercúrio,
da batata produziaà na região dé
João
.da Boa Vista - 'Sp:'
,..
1. De acordo com às análises efetuadas
pelo Instituto Adolfo Lutz e por outras entidades oficiais, constatando a contiuninação
da batata por mercúrio 'em níveis inadequa, dos ao consumo, pode ser esclarecida a origem dessa contamInação?
2. Identificado o agente que deu causa
à contaminação e constatada a' presença de
mercúÍ'Ío em ill sum6 agrícola, ou em qual'quer 6ut1'o produtO de 'uso na làvbúia, seja
fertilizante'ou 'defensivo, pode ser esclàiecido
, se tais pródutos têm permissão do Ministério
da Agricultura para serem comercializados?
3. No caso dos bataticultores:da região
de São João da Boa Vista -SP, houve efetiva
'fiscalizaçãó sobre o pr?duto que deu'origem

são

à contaminação da batata, por parte do Ministério da Agricultura?
4. Que medidas foram adotadas pelo Ministério da Agricultura no sentido de preservar as plantações não atingidas pela contaminação e de assegurar a normal colheita e a
distribuição da batata sadia?
5. Que medidas foram tomadas pelas autoridades competentes, no sentido de punir
os responsáveis pela comercialização do produto que contaminou a batata?
6. Que medidas foram adotadas por iniciativa, ou por intermédio do Ministério da
Agricultura, tendo em vista a perda de parte
da safra, no sentido de obter, junto às instituições oficiais de crédito, a prorrogação do pra·
zo dos financiamentos agrícolas, de responsabilidade dos bataticultores que sofreram a depreciação de seu produto, em virtude da repercussão negativa do episódio?
Na justificação, o autor narra acontecimentos verificados em setembro de 1989 envolvendo a contaminação, por mercúrio, da batata produzida na região de São João da Boa
Vista - SP, fato que resultou em prejuízos
incalculáveis, sem que se tenha notícia de
qualquer providência visando a identificação
e punição dos responsáveis.
11 - Voto do Relator

Somos pelo encaminhamento do pedido
quanto aos itens 1,2 e 3 e pelo indeferimento
dos itens 4, 5 e 6, eis que, nos termos do
disposto no inciso III, do art. 116, do Regimento Intemo,'~'não cabem, em requerimento de informação, providências a tomar, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos da autoridade a que se dirige".
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira,Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento dos
itens 1, 2 e 3 do R~querimento de Informação
n" .58,2/90, formulado pe;lo Senhor Deputado
Plí!lio Arruda Sampaio ao Senhor Ministro
da Agricultura e Reforma Agrária, sobre a
contaminação c!eb,atata por mercúrio na Regiãp,de SãoJ,oão da Boa Vista - SP, bem
como, pelo iJldeferi~ent9 dos ,itens 4, 5 e
6.
~rasília, 28, de 'junhp de 1990. -:- Hél!o Dutr~,' Secretári~~Geral, d,a ,Mesa.,
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N" 583, de 1990
Senhor Presidente:
Conforme fói amplamente veiculado pelos
meios de com.unicação (imprensa, rádio e
TV), no mês de setembro de 1989, em resultado de fiscalização realizada pela Secretaria
da Saúde do Estado de São Paulo, constatou-se a contaminação, por mercúrio, da batata produzida na região de São João da Boa
Vistá-SP.
A'matéria ganhou destaque nacional, resultando na interdição de diversas plantações
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de bataticultores daquela região - cerca de
S3 - e em prejuízos incalculáveis a agricultores, mesmo àqueles que não tiveram suas
produções embargadas, visto que não foi verificada a contaminação da batata por eles
cultivada. É que, com a repercussão obviamente negativa do fato, toda a safra da referida região produtora de batata restou comprometida, pelo estigma da contaminação
por mercúrio.
Não obstante o tempo decorrido, é certo
que, até a presente data, não se tem notícia
de qualquer providência, por parte das autoridades, a nível federal ou estadual, visando
à identificação e à punição dos responsáveis
pela distribuição aos agricultores do produto
químico que teria contaminado a batata.
Releva notar que, diante da omissão das
autoridades incumbidas da fiscalização do co-'
mércio de produtos - autorizados ou não
- potencialmente danosos à saúde pública,
existe o risco permanente de repetição do
episódio da batata com relação a qualquer
outro produto de origem vegetal ou anima\.
Considerando que, a teor do art. 200 da
Constituição Federal, compete ao Poder PÚblico, mediante o Sistema Único de Saúde
(SUDS):
"VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo humano;
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda
e utilização de substâncias e produtos
psicoativos, tóxicos e radioativos;"
Considerando que, a nível estadual, a
Constituição do Estado de São Paulo estabelece, no art. 184, que caberá ao Estado, com
a cooperação dos Municípios:
"V - manter um sistema de defesa sa.'
nitária animal e vegertaJ.
, VI ..:-, criar um sistema de inspeçãq e
fiscalização de insumos agropecuários;
VII ~ criar sistema de inspeção, fiscalização, normatização, padronização e
classificação de produtos de origemanimal e vegetal;"
Considerando que, no episódio da contaminação da batata por mercúrio, verificada
em parte da lavoura e de origem ainda não
esclarecida, os bataticultores foram vítimas
da omissão da fiscalização sanitária, daí decorrendo prejuízos incalculáveis' e de r:Iifícil
reparação aos agricul~ores da região de Sã9
João da Boa Vista-SP.
Considerando que, em decorrência da interdição das propriedades agrícolas e conseqüente perda de parte das produção de batàta, os bataticultores viram-se na impossibilidade de honrar as obrigações oriundas de
financiamentos concedidos por instituições
bancárias, como o Banco do Brasil e o Banespa, mediante a abertura de linhas de crédito
com garantia da própria safra, além do dano
moral experimentado em razão da ampla divulgação do assunto pelos meios de comunicação.
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Considerando, ainda, que tal situação foi
agravada com a implantaçáo das medidas econômicas pelo atual Governo Federal, com repercussão em todas as
atividades econômicas e, notadamente, na
produção agrícola.
Proponho, com fundamento no art. 50, §'
2', da Constituição Federal e no art. 116,
inciso 11, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, que se encaminhe o presente
Requerimento de Informação à digna titular
do Ministério da Economül'fPazenda e Planejamento, solicitando-se- a seguinte informação:
a) o Banco do Brasil abriu linha de crédito
especial para atender a esses produtores que
foram ví~imas da incúria dos 6rgãos federais,
e estaduais de- fiscalização de insumos agrícolas?
No aguardo das providências solicitadas,
apresento a Vossa Excelência protestos de
elevada consideração.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1990. Deputado Plínio Arruda Sampaio.
substanch!l~ente

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Através do requerimento em análise, o Sr.
Deputado Plínio Arruda Sampaio solicita o
encaminhamento de pedido de iniormações
à SI' Ministra da Economia, Fazenda e Planejamenfo, visando obter esclarecimentos acerca de epis6dio envolvendo a contaminação,
por 'mercúrio, da batata produzida na regiãQ.
de São João da Boa Vista-SP, nosseguintef
termos:
'
a) ôBanco do Brasil abriu linha de crédito
especial para atender a esses produtores que
foram vítimas da incúria dos 6rgãos federais
e estaduais de fiscalização de insumos agrícolas?
Ao justificar a iniciativa, o seu autor alinha
considerações divers'as, inélus'ive' alega'que
os bátaticuItor'es forinil' vítimas dá omissão
da fiscàlização sànitátià; daí decbriêrido prejuízos ihcaICuláveis e dê difícil repãração, culminando ná impossibilidade de honrar as
obrigações oriundas de financiamentos concedidos com garantia da pr6pria safra, além
de dano moral experimentado em razão da
ampla divulgação do assunto pelos meios de
comunicação.
É o relat6rio. ,
11 - Voto do Relator
Manifesto~me pelo encaminhamento do

pedido, eis que guarda confo'rmirlade com'
as regras atinentes à matéria.
' .
Sala das Reuniões da'Mesa, 28 de junho
de.1990. - DeputàdoInócêncíli Oliveira, Relaror.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje,' aprovou o
parecer do relator, \ elo encaminhamento do
Requerimento de Inf rmação n' 583/90, formulado pelo SénhOr Deputado Plínio Arruda
Sampaio à Senhora Ministra da Economia,
Fazenda' e Planejamento, sobre a abertura

de linha de crédito a produtores agrícolas víti'mas da contaminaçã9 por mercúrio da batafla
produzida na região de São João da Boa Vista-SP.
Brasília; 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 584, DE 1990
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no art. 50, § 2', da Constituição Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, <J.ue seja encaminhado ao Excelentíssimo Sel!hor Secretário da Administração Federal, Senhor João
Santana, o presente requerimento, para que
o mesmo, dentro do prazo regai, preste as
seguintes informações:
1. Qual o número de funcionários e empregados públicos na Administração Direta
e Indireta Federal, incluídas as Empresas PÚblicas, Sociedades de Economia Mista, Autarquias e Fundações?
2. Qual a base de cálculo, em cada caso
acima, e correspondentes percentuais utilizados pelo governo para o corte de exatos trezentos e cinqüenta e nove mil, cento e noventa e dois (359.192) funcionários e empregados
do serviço público? '
3. Quais os custos para o Governo, em
termos de verba de pessoal e encargos sociais,
que acarretarão essas demissões?
4. Quais os critérios que serão utilizados
para a demissão de cada um desses funcionários e empregados, ,em especial para os
concursados?
5. Os responsáveis pelos 6rgãos atingidos
pelas demissões dispõem de estudos capazes
de aferir a eficiência dos referidos 6rgãos
após as demissões? Em caso positivo, como
ficará o Quadro de Pessoal de cada 6rgão/entidade, inclusÍve em termos de cargos de confiança e assessoramento?
, J ustificaçãQ
No momento em que o País vive em plena
recessão econômica e milhares de servidores
públicos são ameaçados, de demissão, nos
mais diferentes setores da Administração PÚblica Federal, 'é de suma 'importância que' a
sociedade seja informada dos critérios que
norteiam decisões tão drásticas nesse setor. '
Ademais, entendt?mos ser da maior impo~
tâilCiá que' os atos administrativos sejam praticados de forma transparente, de modo a
que a população possa fazer um julgamento,
com base em dados objetivos e confiáveis,
das ações do governo, especialmente as de
tão elevado custo social.
Sala "das Sessões, BrasI1ia, 7 de junho de
1990. - Deputado José Carlos Sabóia.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Com o requerimento sob exame, o Sr. Deputado José Carlos Sab6ia solicita seja enca"
, minhado pedido de informações ao Sr. Secre-
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tário-Geral da Presidência da República, a
fim de que S. Ex', através do Secretário da
Administração Federal, preste esclarecimento a esta Casa acerca das questões abaixo
enumeradas:
1. Qual o número de funcionários e empregados Públicos na Administração Direta
e Indireta Federal, incluídas as Empresas PÚblicas, Sociedades de Economia Mista, Autarquias e Fundações?
2. Qual a base de cálculo, em cada caso
acima, e correspondentes percentuais utilizados pelo governo para o corte de exatos trezentos e cinqüênta e nove mil, cento e noventa e dois (359.192) funcionários e empregados
do serviço público?
3. Quais os cust()S para o Governo, em
termos de verba de pessoal e encargos sociais,
que acarretarão essas demissões?
4. Quais os critérios que serão utilizados
para a demissão de cada um desses funcionários e empregados, em especial para os
concursados?
5. Os responsáveis pelos 6rgãos atingidos
pelas demissões dispõem de estudos capazes
de aferir a eficiência dos referidos 6rgãos
após as demissões? Em caso positivo, como
ficará o Quadro de Pessoal de cada 6rgão/entidade, inclusive em termos de cargos de confiança e assessoramento?
Na justificação, o autor da inciativa comenta sobre a ameaça de demissão na Administração Pública, defendendo a importância de
se saber os critérios que norteiam decisõe,s
tão drásticfls nesse setor.
11- Voto do 'Relator
. Ayrppo,rção tem respaldo nas 'normas 'que
dISCIplInam o assunto, razão por que o nosso
voto é pelo encaminhamento do pedido como requerido.
'
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - DeputadoInocêncio Oliveira', Re.
lator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informações n' 584/90, formulado pelo Senhor Deputado José Carlos
Sabóia ao Senhor Secretário-Geral da Presidência da República, sobre '0 quadro de funcion~ri?s públicos, critérios utilizados para
demIssoes, .cu~tos decorrentes e existência de
estudos aferidores de eficiência.
Brasília, 28 de junho de 1990. -.Hélio Du.
tra, Secre,tário-Geral <;Ia Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 585, DE 1990
Se~1hor Presidente, nos termos do art.
Nos termos do art. 50, § 2" da Constituição
Federal .~ do art. 116 do ~egimento Interno
da Câmara <tos Deputados, requeiro sejam
solicitadas à Excelentís~ima Senhora Ministra
da EconoJt:Iia, Fazenda e Planejamento as Seguintes informações relativas à cobrança de
comissão por parte das instituições financeiras nas transferências de financiamento no
âmbito do ,Sistema Financeiro de Habitação'
-SFH:
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à) Existe aiguma norma'iegulamentando
a cobrança de taxas ou comissões por parte
das instituições fina,nceiras, nas transferências
de financiamento no âmbito do SFH, de que
trata a Lei n' 8.004, de 14 de março de 1990?
b) Se existe a regulamentação acima referida, qual o seu conteúdo?
c) Se não existe tal regulamentação, po·
<Iem as instituições financeiras cobrar comis,sões para proceder às transferências dê financiamento? Qual o valor limite para estas comissões?
'
.
d) Qual a opinião do Ministério da Economia, Fazenda e ,Planejamento' sobre a cobrança de comissões nas'transferências'de financiamento de que t~ata a: Lei n' 8.004, de
14 de março de 1990 no caso em que estas
excedam o legalmente aútorizado?

de pessoas segundo as quais instituições fi·
nanceiras cobram cOnllss6es extreriiãmente
elevadas nos processos de transferência de
financiamento habitacióriais, sem que se tenha notícias de autorização legal para tanto,
.Eis o relatório.
11 - Voto do Relator
Votamos pelo encaminhamento do pedido,
excluindo-se a indagação contida na letra d,
vez que não cabe em requerimento de informações, entre outras; consulta, sugestão,
conselho ou interrogação sobre propósitos da
autoridade a que se dirige, nós termos de
que dispõe o inciso m, do art. 116, do Regimento Interno.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. -:;- Deput~do Inocêncio Oliveira, Relator
PARECER DA MESA
" ,
..
Justificação ~
A Lei n' 8.004/90 regulamenta a transfeA Mesa, na reunião de hoje, aprovou ó
rência de financiamentos habitacionais em
parecer dó relator, pelo encaminhljIlento do:
condições simplificadas e favorecidas, EntreRequeriniento de Informações n' 585/90, fortanto, temos recebido inúmeras queixas de , mulado pelo Senhor Deputado Paulo Paim
pessbas interessadas em realizar estas transfeà Senhora Ministra da Economia, Fazenda
rências de q\le as instituições financeiras têm
e Planejamento, sobre a cobrança de comiscobrado comissões extremamente elevadas
são nas transferências de financiamento no
nestes processos; comissões que chegam a
âmbito do Sistema Financeiro de Habitação
atingir de 10% a 20% do saldo devedor. Co- SFH, excluindo-se a indagação contida na
mo· não temos' notícia de que exis~a autori·
letra d.
zação legal para a cobrança destas comissões,
BrasUia, 28 de junho de 1990. - Hélio Duapresentamos este requerimento de informatra, Secretário-Geral da Mesa.
ções à Ministra da Economia, Fazenda e PlaREQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO:
nejamento para que possamos saber qua~ ,
N' 586/90
as normas que regem a matéria, e qual é
a competência das institúições financeiras na
Exm' Sr. Presidente da Câmara dos Deputacobrança 'destas comissões.,
,
dos;
'.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1990. 'Deputado Paes de Andrade
Deputado .Paulo Paim.
Confonne dispositivõ regimentaí, encanünho o presente requerimento de informação,
GABINETE DO 'PRIMEIRO
através da Casa Civil, à Exm' Ministra da
VI,ÇE-PRESIDEN)'E
Economia.
I - Rel,itório
Considerando a iridisponibilidade dos reO sr. Deputado Paulo Paim solicita seja
cursos em cruzados novOs conforme a Medida
encaminhadopedipo de informações à Sr' MiProvis6ri9 n" 168 no original;
njstra da Economia, Fazenda,e PlanejamenRequeiro informar:
'
to, visando obter esclarecimentos relativos
O Imposto de Renda incidirá sôbre os ju~
, à cobrapça de comjssão por parte das institui- : ros, também indisponíveis durante o período
ções financeiras nas transferências de finando bloqueio exigindo pagamento em cruzeiciamento no âmbitç> do SFH, conforme seTOS, desconto em cruzados? Em que -alíquota
,gue:'
será c;;tlculado?Como será declarado? Só se·
a) Existe alguma norma regulamentando
rá dedarado, e pago após o desbloqueio? Em
a cobrança de taxas ou comissões por parte .cada parcela duodecimal liberada?
das instituições finançeiras nas transferências
Sala das sessões; 7, de junho, de 1990. de financiamento no.âmbitç; doSFH, de que
Deputado Cesar Maia.
'
Lei.
n°
8.004,
de
14
de
março
d,e
1990?
trata a
GABINETE
DO
PRIMEIRO
b) Se existe a regulamentação acima refeVICE-PRESIDENTE
rida;qualo seu conteúdo?
,
I - Relatório
. c) Se' não existe tal regulamentação,poCom
o
requerimento
em análise, o Sr,
dem as instituições financeiras cobrar comissões para proceder às transferências de finanDeputado Cesar Maia solicita o encaminhaciamento? Qual o valor limite pará estas comento de pedido de informações à Sr.' Minismissões?
tra da Economia, Fazenda e Planejamento.
d), Qual a opinião do ,Ministério da Ecoa fim de que levando-se em conta a indisponinomia, Fazenda e Planejamento sobre a cobilidade dos recursos em cruzados novos,
brança de comissões nas transfetêncías de ficonforme a Medida Provis6ria n" 168, preste
nanciamento de que trata a Ui n' 8:004, de
eclarecimentos a esta Casa nos seguintes termos: '
'
,14 de março de 19?Q no casa em que·estas
excedam o legalmente autorizado?
O Imposto de Renda incidirá sobre os juros, também indisponíveis durante o período
O autor fundamenta a sua proposta sob
o..argumento d~ que tem recebido queixas, , do bloqueio àigindo, pagamento em cruzei-
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ros • desconto em cruzados? Em que alíquota
será calculado? Como .será declarado? S6
será declarado e pago após o desbloqueio?
Em cada parcela duodecimal liberada?
11 - Voto do Relator
O nosso voto é pelo encaminh,amento do
pedido, visto qu~ en~ontra-se devidamente
amparado nas normas que disciplinam a matéria.
S!la das Reuniões da Mesa , 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio de Oliveira,
Relator.

PARECER DA MESA"'
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 586/90, for:
mulado pelo Senhor Deputado Çesar Maia
à Senhora Ministra de Economia, Fazenda
. e Planejamento, sobre critério de cálculo do
Imposto de Renda, alíquotas e forma de declaração, conforme dispõe a Medida Provi.
s6ria n' 168, de 1990.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa'.
REQUERIMENTo' DE INFORMAÇÕES
N' 587, DE 1990
•
Exm" Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
'
Deputado Paes de Andrade '
Sr. Presidente:
Nos termos regimentais, solicito a Vossa
Excelência o encaminham(lnto do presente
requerimentq de informações ao Sr. Ministro
do Trabalho e ~revidência Social, Dr. Rogério Antônio Magri, relativo ao númer-o de
salários mínimos percebidos por aposentados, nos seguintes termos:
1. Qual o critério de estabelecimento dei'
ganhos para os contribuintes quando solicitam aposentadoria?
2. Se há diferença de critérios para quem
se aposentou este ano ou no ano passado
e qual a diferença?
.
Justificação
Vimos de tomar c~nhec~ento, pelo jom~
C.orreio Riograndense, de Caxias'po Sul (RS),
edição de 30-5-90, da presunção de que é
dispensado tratamento diferenciado às pro.postas de aposentadoria de março de 1990
para cá e as do ano passado.
Afirma textualmente aquele noticioso que,
à falta de legislação sobre a implemêntação
constitucional, "o INPS se arvora· em legislador de conveniência própria, estabelecendo
teto de aposentadoria inumano e injusto de
3,01 SM (salários mínimos) para quem trabalhou 30 anos e está pedindo aposentadoria".
E, adiante: "a isto soma-se a injustiça do
tríplice tratamento para os mesmos direitos:
para quem pede aposentadoria de março para
cá, cabem 3,01 SM; para quem solicitou desde agosto de 1989, cabem 5,5 SM, enquanto
os anteriores recebem 9 a 10 SM!"
SituaçÕes como esta precisam 'ser verifica,das, com urgência, pela Câmara. Daí O nosso
pedido de informações.
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Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. Deputado Victor Faccioni.
Correio Riograndense - 30-5-90
TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS
Hilda f\gnes Hübner Flores
Escritora e professora da PUC
"Se os políticos quisessem falar a pura verdade, em lugar de dizerem lindas· coisas para
embalar o povo incauto, diriam:·se por este
meio posso subir a tal auge, adquirir tais riquezas, sobretudo o meu amor próprio estará
satisfeito e o meu orgulho vingado de tais
e tais, que o tem atacado. Portanto, ajudaime vós outros levianos, nesta empresa. Vinde
com ferro e fogo, matai, destruí tudo; contanto que os meus desejos sejam preenchidos?
não importa o mais."
Quem escreve, é Ana Eurídice de Barandas" uma de nossas primeiras escritoras, quase desconhecida, cuja obra, "O Ramalhete",
editado em 1845, está em reedição pela Ed.
Nova Dimensão, devendo em breve chegar
ao público.
Autora de poesias, crônicas; contos e novelas, editou-as em Porto Alegre, ao término
da Revolução Farroupilha, que modificou a
ordem estabelecida, atingindo diretamente as
famílias, a paz e a tranqüilidade social. An.a
Eurídice vivenciou os dissabores dessa guerra
fraticida, sentiu-lhe as agruras na destruição
de seu sítio natal, obrigando-a ao asilo na
capital do Império - tudo por obra e graça
dos antagonistas políticos, que colocavam interesses pessoais em primeiro lugar, disfarçados sob o manto do patriotismo.
Não seriam tolos os políticos de dizer a
verdade, afirma Ana, porque os mandariam
para a casa dos orates; por isso "douram a
pílula e fazem-na ao paladar dos gulosos que,
sentindo doce, são capazes de engolir o maior
veneno sem a menor reflexão... "
O que mudou de um século e meio para
cá! Leio estarrecida no Correio Riograndense
de 9 do corrente, sob o título "Menos dinheiro para os aposentados", que os congressistas
deram-se ao luxo de simplesmente "não ter
tempo" para votar as regulamentações da
Constituição que elaboraram, dita de avanços
sociais.
Em face desta displicência, decorrido prazo, o INPS se arvora em legislador de conveniência própria, estabelecendo de aposentadoria inumano e injusto, de 3,01 SM para
quem trabalhou 30 anos e está pedindo aposentadoria.
Nenhum dos legisladores seria capaz de
passar uma semana com tal quantia. Mas o
eleitor aposentado, que já não o será por
muito tempo, tanto se lhes dá! Não é massa
de pressão. Os interesses próprios, as espectativas com a.próxima (re)eleição, superam
quaisquer "esforços" em· prol de benefícios
sociais de pequeno retorno, de direitos inalienáveis adquiridos·ao longo de anos de contribuição p~evidenciária.
.
A isto soma-se a mjustiça do tríplice trat .
mento para os mesmos direitos; para quem
pede aposentadoria de março para cá, cabem

3,01 SM; para quem solicitou desde agosto
de 1989, cabem 5,5 SM, enquanto os anteriores recebem 9 a 10 SM!
Afinal, estamos no século das cQnquistas
sociais -ou regredimos a passos largos à Idade
Média, quando ao pobre, ao servo, trabalhador vitalício, era dado apenas sobreviver?
Desafio aos autores da negligência que vivam
com o';monstro que deixam nascer. Convém
talvez lembrá-los que o aposentado tem familiares aos quais cabe muitas vezes o ônus de
suprir insuficiências de aposentadoria, do que
certamente se lembrarão nas próximas eleições." .
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
O Sr. Deputado Victor Faccioni dirige ex.pediente à Mesa, visando. obter esclarecimentos do Sr. Ministro do Trabalho e Previdência
Social, quanto ao nÍímero de salários mínimos percebidos por aposentados, conforme·
segue abaixo:
1. Qual o critério de estabelecimento de
ganhos para os contribuintes quando solicitam aposentadoria?
2. Se há diferença de critérios para quem
~e aposentou este ano ou no ano passado
e qual a diferença?
A fundamentação da iniciativa baseia-se
em notícias publicadas pelo jornal Correio
Riograndense, de Caxias do Sul- RS, edição
de 30-5-90, segundo o qual é dispensado tratamento injusto e diferenciado às propostas
de aposentadoria: de março para cá, cabem
3,01 SM; para quem solicitou desde agosto
de 1989, cabem 5,5 SM, enquanto os ante·
riores recebem 9 a 10 SM.
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jam sôlicitadas ao Sr. Ministro da·lnfra-Estrutura as seguintes informações relativas ao
uso do metanol no País:
1. Haverá renovação da licença operacionalou prorrogação do prazo de validade?
. Se positivo, por mais quanto tempo?
2. Quanto já foi gasto na importação do
metanol?
3. Quantos litros já foram importados e
quais as empresas fornecedoras?
4. Quais foram os testes executados pelo
Governo nestes 180 dias de uso do metanol?
5. Quais são os resultados e sua metodologia?
·6. Foram realizados testes, análises ou
exames junto à população e o meio ambiente
nos dias de uso? Quais foram os resultados
e sua metodologia?
Justificação
O País inteiro acompanha, preocupado, o
uso do metanol adicionado à gasolina. A sua
liberação foi precedida de intensas campanhas desfavoráveis desfechadas por ecologistas e por inúmeros estudiosos do tema.
Quando, aparentemente, parece estar superada a crise de abastecimento de combustíveis no Brasil, é necessário que todós conheçam os resultados advindos com o uso do.
metanol, até mesmo para que se possa aquilatar eventuais inconveniências'observadas.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1990~ Deputado Ulysses Guimarães.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório

"'solicita informações sobre o uso de metanol.
(Do Deputado Ulysses Guimarães.)

Com o presente requerimento, o Sr. Deputado Ulysses Guimarães solicita seja encaminhado pedido de informações ao Sr. Ministro
da Infra-Estrutura, visando obter esclarecimento~ relativos ao uso do metano] no País,
nos seguintes termos:
1. Haverá renovação da licença operacional ou prorrogação do prazo de validade?
Se positivo, por mais quanto tempo?
2. Quanto já foi gasto na importação do
metanol?
3. Quant.os litros já foram importados e
quais as empresas fornecedoras?
4. Quais foram os testes executados pelo
Governo nestes 180 dias de uso do metanol?
5. Quais são os resultados e sua metodologia?
6. Foram realizados testes, análises ou
exames junto à população e o meio ambiente
nos dias·do uso? Quais foram os resulta<los
e sua metodologia?
Na justificação, o autor da iniciativa, consideran·do que a liberação do uso do mentanol
foi precedida de intensas campanhas desfavoráveis, defende a necessidade de que todos
conheçam os resultados advindos, até mesmo
para quese possa aquilatar eventuais inconveniências observadas.

Sr. Presidente:
Nos termos constitucionais do art. 59, § 2',
e na forma prescrita pelos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Casa, requeiro se-

Sou pelo encaminhamento do pedido, visto
encontrar-se amparado nas norIlias que disciplinam a matéria.

11 - Voto do Relator
Manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido, amparado que está nas regras atinentes à matéria.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informações n9 587/90, formulado pelo Senhor Deputado Victor Faccioni ao Senhor Ministro do Trabalho e Previdência social, sobre critérios adotados no cálculo do valor dos proventos das aposentadorias.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Héli Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 588, DE 1990

11 - Voto do Relator
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Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990, - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento dt>
Requerimento de Informação n' 588/90, formulado pelo Senhor Deputado Ulysses Guimarães ao Senhor Ministro da Infra-Estrutura, sobre o uso do metanol no país.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.

sentido apresen.tamos o presente requerimento de informações que, adicionalmente,
requer esclarecimentos sobre os critérios adotados pelo Banco Central no fechamento dos
balanços em cruzados novos das instituições
financeiras.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1990. Deputádo Gumercindo Milhomem.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 589, DE 1990
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 50, § 2' da Constituição
Federal e do art. 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requeiro sejam
solicitadas ao Presidente do Banco Central
do Brasil, através da Excelentíssima Senhora
Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, as seguinteS informações relativas à
situação patrimonial em cruzados novos das
instituições financeiras:
a) Qual era a situação patrimonial das instituições financeiras em 15 de março de 1990,
no tocante aos ativos e passivos denominados
em cruzados novos?
b) Qual era a situação patrimonial das instituições financeiras em 31 de maio de 1990,
no tocante aos ativos e passivos denominados
em cruzados novos?
c) Quais foram os critérios adotados pelo
Banco Central do Brasil para o fechamento
do balanço patrimonial das instituições financeir~s ~enominado em cruzados novos, de
que trata o art. 15 da Lei n' 8.024, de 12
de abril de 1990? Quais as instituições cujo
ativo em cruzados novos superava o passivo?
Quais as instituições cujo passivo em cruzados novos superava o ativo e como foi financiada, em cada caso, esta diferença?
Os dados a que se referem os itens a) e
b) acima deverão discriminar o ativo e o passivo em cruzados novos para o conjunto das
instituições financeiras e individualmente para as 50 maiores instituições financeiras, classificadas segundo o critério de patrimônio líquido no final de 1989.

O Sr. Deputado Gumercindo Milhomem
dirige expediente à Mesa solicitando seja encaminhado pedido de informações à SI" Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, visando obter esclarecimentos quanto à
situação patrimonial em cruzados novos das'
instituições financeiras, conforme segue:
a) Qual era a situação patrimonial das instituições financeiras em 15 de março de 1990,
no tocante aos ativos e passivos denominados
em cruzados novos?
b) Qual era a situação patrimonial das instituições financeiras em 31 de maio de 1990,
no tocante aos ativos e passivos denominados
em cruzados novos?
c) Quais foram os critérios adotados pelo
Banco Central do Brasil para o fechamento
do balanço patrimonial das instituições financeiras denominado em cruzados novos, de
que trata o art. 15 da Lei n' 8.024, de 12
de abril de 1990? Quais as instituições cujo
ativo em cruzados novos superava o passivo?
Quais as instituições cujo passivo em cruzados novos superava o ativo e como foi financiada, em cada Cll#O, esta diferença?
O autor justifica a sua iniciativa sob o'argumenta de que no pós Plano Collor ocorreram
várias irregularidades e muitos foram beneficiados, sendo que as instituições financeiras
gozavam de uma posição privilegiada no processo de conversão, motivo pelo qual deseja
saber a evolução dos ativos e passivos em
cruzados novos de propriedade daqueles estabelecimentos.
É o relatório.

Justificação

Votamos pelo'encaminhamento do pedido,
amparado que está nas normas concernentes
à matéria.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.

Uma das questões de maior relevância para
a compreensão da situação da economia naciomil no pós Plano Collor é a forma como
foi administrada a conversão de cruzados novos em cruzeiros no período. Neste processo
ocorreram uma série de irregularidades, e
muitos foram os beneficiados. As instituições
financeiras, em especial, gozaram de uma posição privilegiada neste processo de conversão, em função da forma escolhida pelo Poder
Executivo para administrar a conversão de
recursos em situações especiais.
Dada esta situação, acreditamos ser da
maior relevância o conhecimento, por parte
do Legislativo, da evoluçâo dos ativos e passivos denominados em cruzados novos, de propriedade das. instituições financeiras. Neste

11 - Voto do Relator

III - PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 589/90, formulado pelo Senhor Deputado Gumercindo
Milhomem à Senhora Ministra da Economia,
Fazenda e Planejamento, sobre a situação
patrimonial em cruzados novos das instituições financeiras.
.Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 590, DE 1990
Excelentíssimo S-enhor
'Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente. da Câmara dos Deputados
Nesta
Solicita informações a Sua Senhoria o
Senhor Secretário de Desenvolvimento
Regional sobre as atividades da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene e as repercussões da reforma administrativa sobre a estrutura
,desse Órgão.
Sr. Presidente:
Requeiro, com base no que dispõem o §
2', do art. 50, da Constituição Federal, ~ as
normas regimentais, que seja encaminhado
pedido de informação a Sua Senhoria o Senhor Secretário de Desenvolvimento Regio:
nal, Dr. Egberto Baptista, nos termos seguintes:
1. Quantas cartas de intenção e quantos
projetos se encontram em tramitação na Sudene, ainda pendentes de análise técnica e
de apreciação pelo seu Conselho Deliberativo, segundo os setores de atividade.
2. Em quanto montam os investimentos
previstos por essas cartas de intenção e projetos, bem como o número de empregos diretos
e indiretos que seriam criados pelos mesmos.
3. Qual o orçamento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - Finor para o exercício de 1990 e se os recursos em questão
já se encontram orçamentados, garantindo-se
a normalidade da execução dos investimentos
já aprovados pela Sudene.
4. Qual o volume das liberações efetuadas com recursos do Finor a partir de 15 de
março de 1990 e quais os projetos beneficiados, por razão social e grupos que os lideram.
5. Qual o corpo de pessoal da Sudene
e a sua distribuição na sede, escritórios regionais, escritórios do Rio de Janeiro, São Paulo
e Brasília e à disposição de outros órgãos
federais e Estados e Municípios.
6. Quais os níveis de salários pagos pela
Sudene, comparativamente com outros de órgãos congêneres, tais como os do Instituto
Nacional de Reforma Agrária e Colonização
(lncra), Cia. de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco (Codevasf) e Cia. Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), de conformidade com o desenvolvimento de atividades
profissionais similares.
7. Quais as repercussões da reforma administrativa em curso sobre a Sudene e se
o Senhor Secretário, Egberto Baptista, está
elaborando lista de dispensa de pessoal desse
órgão, por determinação do Presidente da
República.
8. Caso confirme o Senhor Secretário as
dispensas, informar que critérios estão sendo
adotados para isso e se as mesmas não se
constituem agressão ao Nordeste, porquanto
invialibílizariam o funcionamento normal da
Sudene.
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Justificação

As atividades da Sudene foram substancialmente reduzidas depois da posse do atual
Governo sobretudo em razão do disposto:
na Medida Provisória n" 164, depois transformada na Lei n" 8.034, de 12 de abril de 1990.
Entende o autor do Requerimento que o
Nordeste está sobressaltado e com medo, e
que é iminente a destruição da obra do Presidente Juscelino Kubitschek, freiando-se os
avanços conquistados pela região nas 'lutas
que empreendeu, nos últimos 30 anos, contra
as desigualdades sócio-econômicas.
.
Convém registrar, também, que é notóno
e público que a refonna administrativa imposta à Nação pelo G~~erno F~deral ~~ .constitui em mais uma vanavel de mtraqUllidade
de vastos segmentos populares, e~ ~speci~1
os dos servidores públicos da admlmstraçao
direta e indireta.
É oportuno mencionar, ademais, que os
jornais de Pernambuco têm informa~o que
o Presidente Fernando Collor determmou a
dispensa de 30% do funcionalismo da Sud:ne, sob o pretexto de "enxugamen~o da ~a
quina", providência que, se c0;llcretlzada, ~m-,
plicará no desemprego .de ma,ls ~e 800 (OItOcentos) servidores do cItado orgao.
.
A opinião pública e esta Casa necessItam
tomar conhecimento do que está ocorrendo
e quais os prejuízos que o Nordeste sofrerá
com a violência e o terror que se abatem,
agora, sobre o seu povo.
Espera o autor que o Senhor Secretário
de Desenvolvimento Regional esclareça ao
Nordeste qual é efetivamente o futuro que
está reservado à Sudene, reconhecida em todo o mundo como a maior legenda da região
contra a pobreza e o subdesenvolvimento.
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1990.
- Deputado Wilson Campos, 2" Vice-Presidente.

4. Qual o volume das liberações efetuadas com recursos do Finor a partir de 15 de
março de 1990 e quais os projetos be~efi
ciados, por razão social e grupos que os lideram.
'
5. Qual o ~or.po de .p~ssOil:1 da Sudene
e a sua distribuição na sede, escritórios regionais escritórios do Rio de Janeiro, São Paulo
e B;ásília e à disposição de outros órgãos
federais e Estados e municípios.
6. Quais os níveis de salários pagos pela
Sudene, comparativamente com outro~ órgãos congêneres, tais como, os do InstItuto
Nacional de Reforma Agrária e 'Colonização'
(lncra), Cia. de Desenvolvi~ent? do Y~le
São Francisco (Codevasf) e Cla. Hldreletnca
do São Francisco (Chesf), de conformidade
com o desenvolvim~nto de atividades profissionais similares.
7. Quais as repercussões da reforma administrativa em curso sobre a Sudene e se
o Senhor Secretário, Egberto Baptista, está
elaborando lista de dispensa de pessoal desse
Órgão, por determinação do Presidente da
República.
.
8. Caso confirme o Senhor Secretáno as
dispensas, informar que critérios estão s~ndo
adotados para isso e se as mesmas nao se
constituem agressão ao Nordeste, porquanto
inviabilizariam o funCionamento nonnal da
Sudene.
Na justificação, o autor da iniciativa ressalta o esvaziamento da Sudene com a posse
do atual Governo, fato este que se agravará
com a dispensa de 30% do funcionalismo. do
órgão, implicando no desemprego d~ OItOcentos servidores, motivos pelos quaIs esta
Casa necessita tomar conhecimento do ocorrido e quais os prejuízos que o Nordeste sofrerá com a violência e o terror que se abatem
agora sobre o seu povo.
É o relatório.
11 -

GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Com o requerimento em ~p.ígraf~, o Sr.
Deputado Wilson Campos soliCIta seja encaminhado pedido de informações ao Sr. Secretário-Geral da Presidência da República, a
fim de que S. Ex', atravé~ do Sr. Secr~tário
de Interior e DesenvolvImento RegIOnal,
preste a esta Casa os esclarecimentos abaixo
enumerados:
1. Quantas cartas de intenção e quantos
projetos se encontram em tra~~taçã~ n~ Sudene, ainda pendentes de analise tec~lca e
de apreciação pelo seu Conselho Delibera,
tivo segundo os setores de ~tividade.
2.' Em quanto montam ?S inv~stiment?s
previstos por essas cartas de mtençao e I?roJetos, bem como o número de empregos dIretos
e indiretos que seriam criados pelos mesmos.
3. Qual o orçamento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - Finor para o exercício de 1990 e se os recursos em questão
já se encontram orçamen!ados, ~aran~indo-se
a normalidade da execuçao dos mvestlmentoS
já aprovados pela Sudene.

Voto do Relator

A proposiçã~ guarda' conformidade com
as normas que disciplinam a matéri~.
O nosso voto é, pois, pelo encammhamento do pedido, como requerido.
.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de Junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n° 590/90, formulado pelo Senhor Deputado Wilson Campos ao Senhor Secretárid-Geral da Presidência da República, sobre as atividades d~ ~ude
ne e as repercussões da refonna admmlstrativa sobre a estrutura desse órgão.
Brasília, 28 de junho de 1990. -Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
.
N' 591, DE 1990
Senhor Presidente:
Requeiro, de acordo com o artigo 116 do
Regimento Interno da Câmara dos D.ep~t~
dos, e artigo 50, parágrafo 2' da ConstltUlçao

Sábado 30 8395

Federal, sejam solicitadas ao Excelentíssimo
Senhor Ministro da Aeronáutica, as seguintes
informações:
1. O Ministério encomendou ao recebeu
graciosamente algum e~tu~o e!ou levantamento técnico sobre a pnvatlzaçao de empresas estatais brasileiras? Em caso afinnativo,
fornecer cópia'do(s) documento(s) e d~~alh~r
os procedimentos adotados em consequêncla
does) mesmo(s).
.
2. O Ministério recebeu ou tem conheCImento de uma proposta elaborada pelo CS
First Boston que estabelece as diretrizes para
um plano diretor de privatização da.s eml?resas estatais brasileiras? Em caso aflnnatlvo,
fornecer cópia(s) documento(s) e deta~~.ar?s
procedimentos adotados em consequencla
does) mesmo(s).
.
Sala das Sessões, 13 de Junho de 1990. Deputado Luis Gushiken.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Através do requerim~nto em. :pígra.fe, o
SI. Deputado Luis G~shlken SO!lclta seja e~
caminhado pedido de mformaçoes ao SI. MInistro da Aeronáutica, visando obter esclarecimentos a respeito do seguinte:
1. O Ministério encomendou ao recebeu
graciosamente algum e~tu~o e!ou levantamento técnico sobre a pnvatlzaçao de empresas estatais brasileiras? Em caso afinnativo,
fornecer cópia does) documento(s) e d~~?lh~r
os procedimentos adotados em consequencJa
does) mesmo(s).
.
2. O Ministério recebeu ou tem conheCImento de uma proposta elaborada pelo CS
First Boston que estabelece as diretrizes para
um plano diretor de privatização da.s eml?resas estatais brasileiras? Em caso afl~matlvo,
fornecer cópia(s) docume&o(s) e d~h.ar ~s
procedimentos adotaqo§'&n conseqüencla
does) mesmo(s).
11 -

Voto do Relator

Votamos pelo encaminhamento do p~d!d~,
amparado que se acha nas ~!:~ue dIscIplinam a matéria.
Sala das Reuniões:,dâMesà;28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Re-:
lator.
PARECER DA f\ffiSA
A Mesa, na reunião de hoj~, aprovou.~,
parecer do relator, pelo encaminhamento dt1>
Requerimento de Informação n' 59~/90, fo~-'
mulado pelo Senhor Deputado LUIS ,GushIken ao Senhor Ministro da Aeronáutica, sobre consulta quanto ao re~ebimento de .est~
do e/ou levantamento técnico sobre a"pnvatlzação de empresas estatais.
.
Brasília, 28 de junho de 1990. - UélJo Du·
tra, S,ecretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 592, DE 1990
Senhor Presidente:
Requeiro, de acordo com o artigo 116 do
R~gime~to Interno dl! Câl1!a.ra d.os peputa~
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dos, -e art. 50,- f2"~ da Constitü{ç-ão FederáI;
sejam solicitadas atrav~s do Excelentíssimo
Senhor Ministro da Aeronáutica, à Embraer
as seguintes informações:
1. A Embraer encomendou ou recebeu
graciosamente algum estudo e/ou levantamento técnico sobre a privatização de empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
fornecer cópia does) documento(s) e detalhar
,os procedimentos adotados em conseqüência
does) \llesmo(s).
2. A Embraer recebeu ou tem conhecimento de uma proposta;elaborada pelo CS
First Boston que estabelece as diretrizes para
um plano diretor de privatização das empresas estatais brasileiras? Em casQ afirmativo,
fornecer cópia(s) doculllento(s) e detalhar os
procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmo(s).
Sala das Sessões, 13 de junh? de 1990. Deputado Luis Gushiken.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório

,REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 593, DE 1990
"
Senhor Presidente: '.
" Requeiro, de acordo com o art. 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e art. 50, § 29 da Constituição Federal,
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor
Ministro da Aeronáutica, à Infraero, as seguintes informações:
"
1. A Infraero encomendou ou ·recebeu
graciosamente algum estudo e/ou levantamento técnico sobre a privatização de empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
fornecer cópia does) documento(s) e detalhar
os procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmo(s).
2. A Infraero recebeu ou tem conhecimento de uma proposta elaborada pelo CS
First Boston que estabelece as diretrizes para
um plano diretor de privatização das empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
fornecer cópia(s) documento(s) e detalhar os
procedimentos adotados" em conseqüência
does) mesmo(s).
.
Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. Deputado Luis Gushiken.
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dos e/ou levanúúiiento técnico 'sobre a privatização de empresas estatais.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 594, DE 1990
Senhor Presidente:
Requeiro, de acordo com o artigo 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e artigo 50, parágrafo 2" da Constituição
Federal, sejam solicitadas através da Excelentíssiil)!a Senhora Ministra da Economia
Fazenda e Planejamento, ao BNDES, as se:
guintes informações:
1. O BNDES encomendou ou recebeu
graciosamente algum estudo e/ou levantamento técnico sobre a privatização do Grupo
Siderbrás, Embraer, Grupo Telebrás; Grupo
Petrobrás e Infraero. Em caso afirmativo
fornecer cópia do(s) documento(s) e detalha;
os procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmo(s).
2. O BNDES re'cebeu ou tem conheci~ento de uma proposta elaborada pelo CS
Flrst Boston que estabelece as diretrizes para
um plano diretor de privatizaçãoGas sobreditadas empresas estatais brasileiras? Em caso
afirmativo, fornecer cópia(s) documentó(s)
e detalhar os procedimentos adotados em
conseqüência does) mesmo(s).
Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. Deputado Luis Gushiken.

Com o requerimento em análise, o SI. DeGABINETE DO PRIMEIRO
. putado Luis Gushiken solicita o encaminhaVICE-PRESIDENTE
mento de pedido de informações ao SI. Ministro da Aeronáutica, a fim de que S. Ex',
I - Relatório
através da Embraer, preste esclarecimento
Pelo presente requerimento, o SI. Depua esta Casa acerca das seguintes questões:
tado Luis Gushiken solicita seja encaminha1. O Ministério encomendou ou recebeu
do pedido de informações ao SI. Ministro
graciosamente algum estudo e/ou levantada Aeronáutica, a,fim de que S. Ex", através
mento técnico sobre a privatização de empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo, I da Infraero, preste esclarecimentos a esta Ca,GABINETE Do"PRIMEIRO
fornecer cópia does) documento(s) e detalhar ! sa acerca das seguintes questões:
1. O Ministério encomendou ou recebeu
VICE-PRESIDENTE
os procedimentos adotados em conseqüência
graciosamente algum estudo e/ou. levantaI _ Relatório
"
does) mesmo(s).
mento técnico sobre a privatização de empre2. O Ministério recebeu ou tem tonhecisas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
Como requerimento sob exame, o Sr. Demento de uma proposta elaborada pelo CS
fornecer cópia does) documento(s) e detalhar
putado Luis Gushiken solicita seja encamiFirst Boston que estabelece as diretrizes para
nhado pedido de informações à Sr' Ministra
um plano diretor de privatização das empre- :os procedimentos adotados em conseqüência
:does) mesmo(s).
da Economia, Fazenda e Planejamento, a fim
.~as estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
2. O Ministério recebeu ou tem conhecide que S. Ex', "através do BNDES, preste
fornecer cópia(s) documento(s) e detalhar os
os seguintes esclarecimentos a esta Casa do
procedimentos adotados em conseqüência - ~ento de uma proposta elaborada pelo CS
First Boston que estabelece as diretrizes para
Congresso Nacional:
does) mesmo(s).
1. O Ministério encomendou ou recebeu
um plano diretor de privatização das empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo
graciosamente algum estudo e/ou levantafornecer cópia(s) documento(s) e detalhar o;
mento téc!lico s~bre a privatização de empreIr-Voto do Relator
procedimentos adotados em conseqüência
sas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
Votamos pelo encaminhamento do pedido,
does) mesmo(s).
-- fornecer cópia does) documento(s) e detalhar
amparado que se acha nas regras que disciplios procedimentos adotados em conseqüência
nam a matéria.
does) mesmo(s).
11 - Voto do Relator
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
2. O Ministério recebeu ou tem conhecide 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Re~ento de uma proposta elaborada pelo CS
Votamos pelo encaminhamento do pedido,
lator.
.
amparado que se acha nas regras que discipli- . First Boston que estabelece as diretrizes para
nam a matéria.
um plano diretor de privatização das empresas e~tatais brasileiras? Em caso afirmativo
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
PARECER DA MESA
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Re- -- fornecer cópia(s) documento(s) e detalhar o;
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
latoI.
procedimentos adotados em conseqüência
parecer do relator, pelo encaminhamento do
does) mesmo(s).
•
Requerimento de Informação n" 592/90, forPAREC?R DA· MESA
11 - Voto do Relator
mulado pelo Senhor Deputado Luis GushiA Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
ken ao Senhor Ministro da Aeronáutica, soVotamos pelo encaminhamento do pedido,
amparado que se acha nas regras que disciplibre consulta quanto ao recebimento de estu- . parecer do relator, pelo encaminhamento do
do e/ou levantamento técnico sobre a privati- Requerimento de Informação nU 593/90, fornam a matéria.
zação de empresas estatais.
.
mulado. pelo Senhor Deputado Luis GushiSala das Reuniões da Mesa,. 28 de junho
ken i!o Senhor Ministro da Aeronáutica, 80Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Du.de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Re-·
brç consulta quanto ao recebimento de estulatoI.
tra, Secretário-Geral da Mesa.

Junho de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

pARECER DA MESA
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Re";A Mesa, na .reunião de hoje, aprovou o
lator.
'
'
"parecer do relator, pelo encaminhamento do
, Requerimento de Informação n· 594/90, forPARECER DA MESA
mulado pelo Senhor Deputado Luis Gushiken à Senhora Ministra da Economia, FazenA Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
da e Planejamento sobre consulta quanto ao, , parecer do relator,'-pelo encaminhamento do
recebimento de estudo e/ou levantamento
Requerimento de Informação n. 595/90, fortécnico sobre a privatização de empresas estamulado pelo Senhor Deputado Luis Gushi,tais.
ken ao Senhor Ministro da Infra-Estrutura,
'Brasília, 28 de junho de 1990: - Hélio Dusobre consulta quanto ao recebimellto de es~a, Secretário-Geral da Mesa.
tudo e/ou levantamento técnico sobre a privaI tização de empresas estatais.
,REQUERIMENTO DE INFORMAÇÓES
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Du, N. 595, DE 1991)
,
tra, Secretário-Geral da Mesa.
Senhor Presidente:
, Requeiro, de acordo com o artigo 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e artigo 50"parágrafo 2. da Constituição
:Federal, sejam solicitadas aO Excelentíssimo'
Senhor Ministro da Infra-Estrutura, à Petrobrás as seguintes informações:
1. A Petrobrás encomendou ou recebeu
graciosamente algu!TI estudo e/ou levantam'ento técnico sobre a privatização de eillpresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
,forll.ecer cópia does) documento(s) e detalhar
os procedimentos adotados em conseqüência
do(~) mesmo(s).
,
, 2. 'A PetrobrJí,s recebeu ou tem conhecimeiüo de uma Proposta elaborada pelo CS
.First lioston que àstabelece as ~irçtrizes para
um plano diretor~eprivatização das empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
f01:necer cópia does) documento(s) e detalhar
,os'procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmC?(s).
.
.
Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. Deputado Luis Gushiken,
>

GABINETE DO PRIMEIRO
• VIÇE-PRESIDENTE
. I - Relatório
. 'Pelo presellte requerimçnto, o SF'. :.Depu;
tado Luis Gushiken solicita seja encaminhado pedido de informações ao Sr. Ministro
da Infra-Estrutura, a fim de que S. Ex', atra-'
vés da Petrobrás, preste os seguintes esclarecimentos a esta Casa nos seguintes termos:
,I. O Ministério encomendou ou recebeu
graciosamente algum estudo e/ou levantamento técnico sobre a privatização de empresas estatais brasileiras? Em caso afiÍmativo,
fornecer cópia does) documento(s) e detalhar
os procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmo(s).
2. O Ministério recebeu ou tem conhecimento depma proposta elaborada pelo CS
First Boston que estabele"e as diretrizes para
um pláno diretor de privatização das empresas estatais brasileiras? Em éaso afirmativo,
fornécer cóp.ia does) doçumento(s) detalhar
os prooedimentos adotados em oonseqüência
does) mesmo(,s).

e

, 11 - Voto do Relator
,Votamo!\,llelo encaminhamento do pedido,
amparado que se acha nas regras que disciplinalJl ~ matéria.

'REQUERIMENTO DE INFORi\fAÇÕES
N. 596, DE 1990
Senhor Presidente:
Requeiro, de acordo com o artigo 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Dep!!tados, e artigo 50, parágrafo 2. da Constituição
Federal, sejam solicitadas através d.o Eicelentíssimo Senhor Ministro da ,Infra-Estrutura, à Siderbrás, as seguintes informações:
, 1. A Siderbrás encomendou ou recebeu,
graciosl.lmente algum estudo e/ou levantameqto técnico sobre a privatização de empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
fQrnecer cópia do (s) docum'ento (s) e detalhar os pr@)cedimentos adotados em conseqüência do (s) mesmo (s).
2. A Siderbrás recebeu ou tem conhecimento de uma proposta elaborada pelo CS
First Boston que estabelece as diretrizes para
um plano diretor de privatização das empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
~ornecer cópia do (s) documento (s) e detalhar os procedimentos adotados em conseqüência do (s) mesmo (s).
Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. Deputado Luis Gushiken,
,
'GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Com o requFrip.1e~to em análise, o Sr. Deputado Luis Gushiken sdlicita seja encami.nhado pedido de informações ao Sr. Ministro
da Infra~Estrutura, a fim de que S. Ex', através da Siderbrás', preste·a esta Cas~ os seguintes esd.larecimentos:
1. O Ministério encomendou ou recebeu,
graciosamente algum estudo e/ou levanta-'
mento técnico sobre a privatização de empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
fornecer cópia do (s) documento (s) e detalhar os procedimentos adotados em conseqüência do (s) mesmo (s). '
.
2. O Ministério recebeu ou tem conhecimento de uma proposta elaborada pelo CS
,First Boston 'tue estabelece as diretrizes para
um plano diretor de privatização das empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
fornecer' cópia do (s) documento (s) e detalhar os procedimentos adotados em conseqüência do (s) mesmo (s).
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11 - Voto do Relator

Votamos pelo encaminhamento do pedido,
amparado que se acha nas regras que disciplinam a matéria.
Sala de Reuniões da, Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, RelatQr.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n· 596/90, formulado pelo Senhor Deputado Luis Gushiken ao Senhor Ministro da Infra-Estrutura,
sobre..consulta quanto ao recebimento de estudo e/ou levantamento técnico sobre a privatização de empresas estatais.
Brasília, 28 de junho de 1990. -Hélio Du~, Secretário-Geral da Mesl,l.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.597, DE 1990
Senhor Presidente:
, Requeiro, de acordo com o artigo 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e artigo 50, parágrafo 2. da Constituição
,Federal, sejam solicitadas à Excelentíssima
Senhora Ministra da Economia, Fazenda e
Planejamento, as seguintes informações:
1. O Ministério encomendou ou recebeu
graciosamente ,algum estudo e/ou levantamento técnico sobre a privatização de empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
fornecer cópia does) documento(s) e detalhar
os procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmo(s).
2. O Ministério recebeu 'ou tem conheci- .
mento de uma proposta elaborada pelo CS
First Boston que estabelece as diretrizes para
um plano diretor de privatização das empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
fornecer cópia does) documento(s) e detalhar
.Os procedimentos adotados çm conseqüência
does) mesmo(s).
Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. Deputaqo Luis Gushiken.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Através do requerimento em causa, Ú' Sr.
Deputado Luis Gushiken solicita seja e!lcaminhado pedido de informações à S1" Ministra' da Economia, Fltzenda e Planejamento,
visando obter os esclarecimentos abaixo enumerados: .
1. O Ministério encomendou ou recebeu
graciosamente algum estudo e/ou levantamento técn'ico sobre a privatização d~ empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativQ,
fornecer cópia does) documento(s) e detalhar,
os procedimentos adotados em conseqüência
does) Illesmo(s).
2. O Ministério recebeu ou tem conheci!TIento de uma proposta elaborada pelo CS
First Boston que estabelece as diretrizes para
um plano diretor de privatização das empresas estatais"brasileiras? Em caso afirmativo,
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fornecer cópia does) documento(s) e detalhar
os procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmo(s).

11 - Voto do Relator
t

Votamos pelo encaminhamento do pedido,
amparado que se acha nas regras que disciplinam a matéria.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oriveira, Relator.
PARECER DA MESA
. A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 597/90, formulado pelo Senhor Deputado Luis Gushi-:
ken à Senhora Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, sobre consulta quanto
ao recebimento de estudo e/ou levantamento
técnico sobre a privatização de empresas estatais.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 598, DE 1990
Senhor Presidente:
Requeiro, de acordo com o artigo 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e artigo 50, § 2' da Constituição Federal,
sejam solicitadas através do Excelentíssimo
'Senhor Ministro da Infra-Estrutura, à Telebrás, as seguintes informações:
1. A Telebrás encomendou ou recebeu
graciosamente algum estudo elou levantamento técnico sobre a privatização de empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
fornecer cópia does) documento(s) e detalhar
os procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmo(s).
2. A Telebrás recebeu ou tem conhecimento de uma proposta elaborada pelo CS
First Boston que estabelece as diretrizes para
um plano diretor de privatização das empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
fornecer cópia does) documento(s) e detalhar
os procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmo(s).
Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. Deputado Luís Gushiken.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório

2. A Telebrás recebeu ou tem conhecimento de uma proposta elaborada pelo CS
First Boston que estabelece as diretrizes para
um plano diretor de privatização das empresas estatais brasileifa,S? Em caso afirmativo,
fornecer cópia does) documenti5(s) e detalhar
os procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmo(s).

n-

Voto do Relator

Votamos pelo encaminhamento do pedido,
amparado que se acha nas regras que disciplinam a matéria.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990, - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 598/90, formulado pelo Senhor Deputado Luís Gushiken ao Senhor Ministro da Infra-Estrutura,
sobre consulta quanto ao recebimento de es-.
tudo elou levantamento técnico sobre a priva:
tização de empresas estatais.
Brasília, 28 de junho de 1990. -Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 599, DE 1990
Senhor Presidente:
Requeiro, de acordo com o artigo 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e artigo 50, § 2' da Constituição Federal,
sejam solicitadas através do Excelentíssimo
Senhor Ministro da Infra-Estrutura, as seguintçs informações:
1. O Ministério encomendou ou recebeu
graciosamente algum estudo-e/ou levantamento técnico sobre a privatização de empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
fornecer cópia does) documento(s) e detalhar
os procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmo(s).
2. O Ministério recebeu ou tem conhecimento de uma proposta elaborada pelo CS
First Boston que estabelece as diretrizes para
um plano diretor de privatização das empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
fornecer cópia does) documento(s) e detalhar
os procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmo(s).
Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. Deputado Luís Gushiken.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE

Com o requerimento em análise, o Sr. Deputado Luís Gushiken solicita seja encamiI - Relatório
nhado pedido de informações ao Sr. Ministro
Através
do
presente
requerimento, o ,Sr.
da Infra-Estrutura, a fim de que S. Ex', através da Telebrás, preste esclarecimentos a esta Deputado Luís Gushiken solicita à Mesa seja
encaminhado pedido de informações ao Sr.
Casa, conforme segue:
Ministro da Infra-Estrutura, visando obter os
1. A Telebrás encomendou ou recebeu
graciosamente algum estudo elou levanta- seguintes esc!Iarecimentos:
1. O Ministério encomendou ou recebeu
mento técnico sobre a privatização de empregraciosamente algum estudo elou levantasas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
mento técnico sobre a privatização de emprefornecer cópia does) documento(s) e detalhar
os procedimentos adotados em conseqüência . sas estatais brasileiras? Em caso afirmativo, ._
fo!,necer cópi~_do(s) documento(s) e detalh~r
does) mesmo(s).
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os procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmo(s).
,
2. O Ministério recebeu ou tem conhecimento de uma proposta elaborada peló CS
First Boston que estabelece as diretrizes para
um plano diretor de privatização das empresas estatais brasileiras? Em caso afirmativo,
fornecer cópia does) documento(s) e detalhar
os procedimentos adotados em conseqüência
does) mesmo(s).

11 - Voto do Relator
Votamos pelo encaminhamento do pedido,
amparado que se acha nas regras que disciplinam a matéria.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 599/90, formulado pelo Senhor Deputado Luís Gushiken ao Senhor Ministro da Infra-Estrutura,·
sobre consulta quanto ao recebimento de estudo elou levantamento técnico sobre a privatização de empresas estatais.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 600, DE 1990
Solicita informações à Senhora M.lnis.
tra de Estado da Economia, Fazenda' e
Planejamento, relativas à aplicação de recursos provenienies das loterias dê núme:
ros, esportiva e federal.
Senhor Presidente: ,
Nos termos do art. 50, §'2', da ConstituiçãO:
Federal e na forma do disposto no art. 116.
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência sejam solicitadas à Excelentíssima,
Senhora Ministra de Estado da Economia,
Fazenda e Planejamento informações a respeito do montante de recursos provenientes
das loterias de números, esportiva e federal,
destinados, no ano de 1989, às entidades esportivas e assistenciais. Os valores informados deverão ser discriminados mês a mês,
com sua participação percentual no valor total arrecadado.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1990. Deputado Antônio Carlos Thame.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Através do requerimento em causa, o Sr.
Deputado' Antônio Carlos Thame solicita seja encaminhado pedido de informações à SI'
Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, visando obter t:sclarecimentos a respeito do montante de recursos provenientes
das loterias de números, esportiva e federal,
destinados, no ano de 1989, às entidades esportivas e assistenciais, cuj'os valores deverão
ser discriminados mês a mês, com sua participação percentual no valor total arrecadado.
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11 - Voto do Relator
A proposição guarda conformidade com
as normas que disciplinam a matéria.
O nosso voto é, pois, pelo encaminhamento do pedido, como requerido.
Sala' das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.'
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 600/90, formulado pelo Senhor Deputado Antonio Carlos Thame à Senhora Ministra da Economia,
Fazenda e Planejamento, sobre aplicação de
recursos provenientes da loterias de números, esportiva e federal.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 601, DE 1990
Indaga sobre custo de produção do
barril de petróleo extraído em plataforma
da Petrobrás.
Senhor Presidente:
Com arrimo no disposto nos arts. 50, §
2', da Constituição e 116 do Regimento Interno, solicito a V. Ex' seja encaminhado ao
Ministro de Estado da Infra-Estrutura pedido
de informação sobre o custo de produção do
barril de petróleo extraído em plataforma da
Petrobrás.
Justifica o pedido a necessidade de dispor
o Congresso Nacional de dados oficiais para
a correta compreensão das causas da crise
de abastecimento de combustíveis que se verifica em todo o País, em face das notícias
freqüentemente veiculadas pela imprensa sobre os custos de produção do álcool em comparação com os do óleo extraído offshore pela
companhia estatal detentora do monopólio.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1990. Deputado Mendes Thame.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Com o requerimento em análise, o Sr. Deputado Antônio Carlos Thame solicita o encaminhamento de pedido de informações ao
Ministro da Infra-Estrutura, visando obter
esclarecimentos sobre o custo de produção
do barril de 'petróleo extraído em plataforma
da Petrobrás.
Alega o autor, na justificação, a necessidade de dispor de dados sobre li crise de abastecimento no País e sobre os custos de produção do álcool em contparação com os do óleo
extraído offshore pela companhia estatal detentora do monopólio.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Votamos pelo encaminhamento do pedido,
visto que encontra-se devidamente amparado
nas regras atinentes à' matérra.

Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do,
Requerimento de Informação n' 601190, formulado pelo Senhor Deputado Antonio Carlos Mendes Thame ao Senhor Ministro da
Infra-Estrutura, sobre custo de produção do
barril de petróleo extraído em plataforma da
Petrobrás.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 602, DE 1990
Sr. Presidente:
Requeremos nos termos regimentais e com
base no art. 50, § 2', da Constituição Federal,
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor
Ministro do Exército, General Carlos Tinoco
Ribeiro Gomes, as seguintes informações sobre a possibilidade da presença de forças da
OTAN na América Latina, incluindo o Bra,sil, conforme noticia Rubem Azevedo Lima
(JBR - 19-6-90). Cópia anexa.
1. No âmbito do Ministério do Exército,
quais as informações a respeito deste assunto?
2. Qual a posição do Estado Maior do
Exército sobre a presença de forças da OTAN
em território brasileiro?
3. O Ministério tem conhecimento do documento intitulado "A América Latina na
Encruzilhada: uma prova para a TrilateraJ"?
4. Qual os encaminhamentos adotados
por este Ministério junto à Secretaria de Assuntos Estratégicos sobre esta questão?
5. Qual a participação do Exército brasileiro no âmbito da OTAN?
Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. Deputado Paulo Delgado.
Jornal de Brasília - 19·6·90
TIDLATERALQUERFORÇASDA
OTAN NA AMÉIDCA LATINA
Rubem Azevedo Lima
Além de provar a criação de forças internacionais de segurança, reforçadas por tropas
dos países industrializados, para substituir as
Forças Armadas regulares existentes na
América Latina e no Caribe, a Comissão Trilateral pediu, em Washington, que a estrutura militar da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN) participe também
da defesa da democracia e da estabilidade
naquelas regiões.
O informe que recomendou tais medidas
- como o JBr já mostrou em sua edição
de domingo - foi elaborado pelo norte-americano George Landau, presidente da Sociedade das Américas, e pelo espanhol Jorge
Feo, dirigente do grupo Holme!>' Marchant,
sendo acolhido em reunião a portas fechadas
dos representantes da Trilateral. Esse documento, intitulado "A América Latina na encruzilhada: uma prova para a Trilateral", foi
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parcialmente divulgado pelas jornalistas
Kathleen Klenetsky e Cinthia Rush, no último número da "Executiva Inteligence Review".
Entre outros motivos,. foi para conferir dados sobre o assunto que o titular da Secretaria
de Assuntos Estratégicos (repartição que, no
governo Collor, substituiu o SNI), Pedro
Paulo Leone Ramos, foi aos Estados Unidos
em missão reservada.
Segundo ex-servidores do SNI - que revelaram os motivos da viagem de Leone - as
autoridades brasileiras haviam sido alertadas,
no governo Sarney, sobre as propostas a serem levadas à reunião anual da Trilateral e
que envolviam o Brasil.
Mas, a Trilateral é uma entidade privada,
embora congregue delegados de países industrializados da Europa, da América do Norte
e do Japão, bem assim empresários, banqueiros e especialistas em assuntos internacionais,
o Brasil não tomou ,nenhuma providência a
respeito do assunto tanto mais que, em nenhum momento, o País foi expressamente citado nas discussões entre os trilateralistas.
Novos mecanismos
Pelo que esclareceram as jornalistas, no
que ambas foram confirmadas por um ex-dirigente do departamento do SNI, a Comissão
Trilateral também considerou indispensável
que os países Jndustrializados "pensem, seriamente, em novos mecanismos institucionais,
JYara modernizar ou adot~r novos dispositivos
no Tratado do Rio de Janeiro, da Organização dos Estados Americanos, de modo a
se criar algum tipo de força policial multinacional no âmbito da OEA".
Os autores do informe sobre "A América
Latina na encruzilhada" sustentam, no documento' que elaboraram, terem "o Brasil e a
Argentina, especialmente esta última, cedido
às pressões do FMI e reduzido seus respectivos programas nucleares, como parte da polítiea de austeridade adotada por ambos os
países".
Esse mesmo documento assinala, como
ponto preocupante, causado pelos países do
Terceiro Mundo, na América Latina, "o espectro da reação militar",' em face de intervenções externas oçorridas naquela região
(Granada, Malvinas e Panamá).
No plano estritamente econômico, a Trilateral define como excelentes modelos para
os demais países latino-americanos as políticas adotadas "pelo México e a Bolívia, que
abriram seus respectivos mercados às transnacionais Central e do Sul em grandes 'zonas
idênticas à de Hong Kong, onde as empresas,
valendo-se da mão-de-obra abundante e barata, têm condiçõe's de instalar montadoras
de produtos industriais inacabados".
Outro iIiforme aprovado na última reunião
da Trilateral se refere, especificamente, às
questões ambientais e recomenda sanções
contra os países que agredirem a natureza.
Nesse documento, a elevação imoderada dos
índices demográficos, nos países em desen·
volvimento ou subdesenvolvidos, é uma forma de destruição potencial do meio ambiente. '
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UM MUNDO INTERDEPENDENTE
A Comissão Trilateral, como o IBr já mostrou, foi criada em 1973, por inspiração do
banqueiro David Rockfeller, a fim de ser um
centro de reuniões de empresários e especialistas em assuntos internacionais, originários·
de países industrializados e não-comunistas,
para debater assuntos de seu interesse.
Na visão de Hugo Assmann ("A Trilateral
- Nova fase do capitalismo mundial", 'da
Editora Vozes), em que pese "o caráter secreto das reuniões, convém ter presente que
as hipóteses conspiradoras não são de grande
utilidade para analisá-las".
Normal
"Não se trata - diz Assmann - de procurar, de maneira maniqueista (no caso da Trilateral), uma entidade intrinsecamente perversa que planeja, até nos seus mÚlimos detalhes, a opressão do resto da humanidade. Antes de mais nada, trata-se de um "fato normal", por mais arrepiante que isso possa parecer, no contesto da crisis manegement constante a que'se vê obrigado o imperialismo.
Ninguéin os elege, ninguém lhes delega tarefas a cumprir, são soberanamente livres e sem
compromisso. Assim sendo, por que não ajudar um pouco a "democracia"? O terreno
a partir do qual (a Trilateral) trabalha é o
terreno firme ÔO poder econômico:'.
Ideologia
No mesmo livro, Franz Hinckelammert
mostra que o concei~o central da ideologia
da Trilateral é o da interdependência, que
.não significa, para a entidade, a interdependência de qualql,ler sistema econômico ou social. Devido ao progresso tecnológico, os centros industriais avançados, que até então
eram independentes uns dos outros, torna;.ram-se agora interdependentes,
É sob essa ótica que a Trilateral encara
os países não desenvolvidos, dando, por
exemplo, à questão dos direitos humanos um
tratamento de relatividade. Para Hinckelammert, a Trilateral preocupa-se mais em fazer
campanha a favor do respeito aos direitos
humanos do que em fazê-los obedecer.
Para preservarem seus interesses - insiste
Hinckelammert - os membros da Trilateral
admitem violações, direitos em determinadas
circunstâncias e, embora prefiram evitar soluções de conflito, não hesitam em estimulá-las,
quando indispensáveis.
Segundo ele; esse foi o caso dos golpes
que eclodiram no Brasil, na Argentina, Uruguai e Chile, aos anos 60. e 70. Superados
os motiv0s que os geraram, e que levaram
as nações do primeiro mundo industrializado
a dar ajuda aos movimentos gólpistas, a Trilaterai, através de um de seus representatntes
mais eminentes - o então presidente limmy
Carter - trabalhou pela devolução dos poderes aos civis, denunciando violações aos direi,tos humanos, nos países sob regime militar.
O que a Trilateral mais teme - segundo
Hinckelammert - é o desenvolvimento competitivo de países atrasados.

Agora, na opinião das jornalista Kathkeen
Klenetsky e Cinthia Rush, os intereses das
grandes empresas multinacionais mudaram
de sinais e a Trilateral fala em substituir as
forças armadas dos países do Terceiro Mundo
por forças internacionais. "Os militares sustentam ambas -'podem, afinal, criar obstáculos sérios à adoção de polícas econômicas
desnacionalizantes, em seus respectivos países".
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Com o requerimento sob exame, o Sr. Deputado Paulo Delgado solicita seja encaminhado pedido de informações ao Sr. Ministro
do Exército, visando obter esclarecimentos
sobre a possibilidade da presença de forças
da Otan na América Latina, incluindo o Brasil, conforme notícia veiculada pel~ Jornal
de Brasília de 19-6-90, nos seguintes termos:
1. No âmbito do Ministério do Exército,
quais as informações a respeito deste assunto?
2. Qual a posição do Estado Maior do
Exército sobre a presença de forças da Otan
em território Brasileiro?
3. O Ministério tem conhecimento do documento intitulado "A América Latina na
Encruzilhada: uma prova para a Trilateral"?
4. Quais os encaminhamentos adotados
por este Ministério junto à Secretaria de Assuntos Estratégicos sobre esta questão?
5. Qual a participação do Exército brasileiro no âmbito da Otan?

n-

Voto do Relator

Visto que.a proposição guarda conformidade com as normas atinentes à matéria, somos pelo encaminhamento do pedido, como
requerido.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
requerimento de informação n' 602/90, formulado pelo Senhor Deputado Paulo Delgado ao Senhor Ministro do Exército, sobre
a presença de forças da Otan na América
Latina.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Getl,ll da Mesa.
. .
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N' 603, DÊ 199Õ

Senhor Presidente:
Requeiro, de acoido com o art. 116 do
Regimento lntern"p da Câmara dos Deputados, e art. 50, § 2' da Constituição. Federal,
sejam solicitadas ao' Excelentíssimo Senhor
Ministro da Saúde as seguintes informações:
1. Quais os motivos que levaram esse Ministério a paralisar as encomendas da vacina
contra leishmaniose.
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2.' Quais as providências que esse Ministério está tomando para que a Sucam encomende a vacina contra leishmaniose, e assim
a empresa Bioquímica do Brasil S/A (Biobrás) volte a fabricar esta vacina, tendo em
vista que é o único fabricante em todo o mundo.
3. Quais as providências que esse Ministério está tomando para que a vacinação iniciada na região de Caratinga e prevista para
outras regiões do Estado de Minas Gerais
se efetivem.
Justificação
Matéria publicada no Jornal do Brasil dia
19 de junho de 1990, sobre o assunto: "A
empresa Bioquímica do Brasil (Biobrás), único fabricante em todo o mundo de uma vacina
contra leishmaniose, foi obrigada a paralisar
a produção por não ter recebido do Ministério da Saúde qualquer encomenda do produto ... ". Segue em anexo, cópia da matéria.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. Pllulo Delgado.
BUROCRACIA 'SUSPENDE
PRODUÇÃO DE VACINA
CONTRA LEISHMANIOSE
Belo Horizonte - A empresa Bioquímica
do Brasil S.A. (Biobrás), único fabricante
em todo o mundo de uma vacina contra leishmaniose, foi obrigada a. paralisar a produção
por não ter recebido do Ministério da Sáude
qualquer encomenda do produto. "Não faz
sentido ficar produzindo se não há como vender", justificou o diretor de projetos da Biobrás, Wellington Pereira. Ele atribuiu a problemas burocráticos causados pela reformulação por que passam os órgãos do Ministério
da Saúde a demora na concretização das encomendas.
A Leishvacin, nome comercial do produto,
começou a ser produzida na fábrica da empresa na cidade de Montes Claros, no norte de
.Minas, em junho do ano passado. Como a
Biobrás recebeu da Divisão de Medicamentos do Ministério da Saúde (Dimed) um registro para produzir e comercializar a vacina
sob o controle do Governo Federal, só pode
vendê-Ia' à Superintendência de Campanhas
de Saúde Pública (Sucam).
A Biobrás vinha mantendo um nível de
produção desde junho do ano passado da ordem de 15 mil doses da Leishvacin a cada
três meses. No final de fevereiro passado,
a Sucam realizou o lançamento oficial da vacina ao desencadear uma campanha, que se
pretendia nacional, na localidade de Córrego
dos Ferreiras, município de Caratinga, quando 350 pessoas foram imunizadas. "Essa vacinação foi feita com vacinas doadas pela Biobrás à Sucam, mas até hoje não vendemos
uma única dose", contou o diretor de projetos da empresa.
.
Com o novo governo, vieram as mudanças
administrativas no Ministério da Saúde e nada das encomendas aguardadas pela Biobrás.
A empresa tem hoje em estoque 40 mil doses
da Leishvacin; que foi desenvolvida por uma
equipe ~epesquisadores do Instituto de Ciên-
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cias Biológicas da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), coordenada pelo
professor Wilson Mayrink, que conseguiu
comprovar um índice de imunização de 50%.
"A Sucam, juntamente com a Fundação
de Serviços Especiais de Saúde Pública, será
absorvida pela Fundação Nacional da Saúde,
órgão recém-criado pelo Governo. Como a
transformação ainda não foi efetivada, a Sucam está trabalhando se,m or'<'lmento próprÍo'
para este ano. Daí não termos recursos para
fazer encomendas da vacina", explicou o médico sanitarista Sebastião Gonçalves de Li'ma, ex-diretor da Sucam em Minas (foi exonerado após a posse do novo Governo). Lima, que continua trabalhando na superintendência regional do órgão, acredita que a situação estará normalizada dentro de 60 dias.
Sem vacina ou recurso para comprá-Ia, a
Sucam não pôde dar prosseguimento à vacinação iniciada na região de Caratinga, levando-a para outras áreas do Estado, como no
norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Zona da Mata. Mas Lima revelou que o diretor
substituto da Sucám em Minas, Sinclair Ferreira do Nascimento, pretende solicitar do
Ministério da Saúde a liberação de uma verba
extra para encomendar a i..eishvacin. Nascimento, por sua vez, limitou-se a dizer que
qualquer definição sobre o assunto será tomada pela cúpula da Sucam, em Brasília.
'
Doença endêmica em' várias regiões do
mundo, inclusive o Brasil, onde a predominância maior é na região Norte, especialmente nos Estados do Amazonas e Pará, a leishmaniose tegumentar americana é transmitida
pelo inseto denominado Lutzomyia, conhecido popularmente como mosquitQ palha ou
birigui. A Vacina foi desenvolvida após 13
anos de pesquisa.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório

Através do requerimento em epígrafe, o .
Sr. Deputado Paulo Delgado solicita o encaminhamento de pedido de informações ao
Sr. Ministro da Saúde, visando a obter esclarecimentos a respeito do seguinte:
1. Quais os motivos que levaram esse Ministério a paralisar as encomendas da vacina
contra leishmaniose.
2.' Quais as providências que esse Ministério está tomando para que a Sucam encomende a vacina contra leishmaniose, e assim
a empresa Bioquímica do Brasil S/A (Biobrás) volte a fabricar esta vacina, tendo em
vista que é o único fabricante em todo o mundo.
3. Quais as providências que esse Ministério está tomando para que a vacinação iniciada na regiã9 de Caratinga e prevista para
outras regiões do Estado de Minas Gerais
se efetivem.
. O autor fundamenta seu pedido em matéria publicada no Jornal do Brasil de 19-6-90,
dando conta de que a Biobrás, único fabticante ém todo o mundo da vacina contra·
leishmaniose, foi obrigada a paralisar a pro-

dução por não ter recebido do Ministério da
Saúd~ encomenda do produto.
I1-··Voto do Relator
Somos pelo encaminhamento do pedido relativamente ao item 1 e opinamos pelo indeferimento das questões 2 e 3, vez que, nos termos do disposto no inciso 111, do art. 116,
do Regimento Interno, "não cabem em requerimento de infOl:mação, providências a tomar, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre .propósitos da autoridade a que
se dirige".
.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado InocênCio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
item n. 1, do Requerimento de Informação
n. 603/90, formulado pelo Senhor Deputado
Paulo Delgado ao Senhor Ministro da Saúde,
sobre os motivos da paralisação de encomendas da vacina contra a léishmaniose, bem como, pelo indeferiIp.ento dos itens 2 e 3.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N· 604, DE 1990
Senhor Presidente:
. Conforme foi amplamente veiculado pelos
meios de comunicação (imprensa, rádio e
TV), no mês de setembro de 1989, em resultado de fiscalização realizada pela Secretaria
da Saúde do Estado de São Paulo, constatou-se a contaminação, por mercúrio, da batata produzida na região de São João da Boa
Vista-SP.
A matéria ganhou destaque nacional, resultando na interdição de diversas plantações
de bataticultores daquela região - cerca de
53 - e em prejuízos incalculáveis a ,agricultores, mesmo àqueles <J!1e não tiveram suas
produções embargadas, visto que não foi verificada a contaminação da batata por eles'
cultivada. É que, com a repercussão obviamente negativa do fato, toda a safra da referida região produtora de batata restou comprometida, pelo estigma da contaminação
por mercúrio.
Não obstante o tempo decorrido, é certo
que, até a presente data, não se tem notícia
de qualquer providência, por parte das autoridades, a nível federal ou estadual, visando
à identificação e à punição dos responsáveis
pela distribuição aos agricultores do produto
químico que teria contaminado a batata.
.Releva notar que, diante da omissão das
autoridades incumbidas da fiscalização do comércio de produtos - autorizados' ou não
- potencialmente danosos à saúde pública,
existe o risco permanente de repetição 'do
episódio da batata com relação a qualquer
outro produto de origem vegetal'ou animal.
Considerando que, a teor do art. 200 da
Constituição Federal, compete ao Poder PÚblico, mediante o Sistema Único de Saúde
(SUDS:)
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"VI - fiscalizar e il).specionar alimentos, compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo humano;
. VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guardíl
I'l utilização de substâncias e produtos
psicoativos, tóxicos e radioativos;"

Considerando que, a nível estadual, a
Constituição do Estado de São Paulo estabelece, no art. 184, que éaberá ao Estado, com
a cooperação dos Municípios:
"V - manter um sistema de defesa sanitária animal e vegetal;
VI - criar sistema de inspeção e fiscalização de insumos agropecuários;
VII - criar sistema de inspeção, fiscalização, normatização, padronização e
c1assificàção de produtos de oI:igem animai e vegetal;"
Considerando que, no episódio da contaminação da batata poi mercúrio, verificada
em parte da lavoura e de origem ai~a não
esclarecida, os bataticultores foram vítimas
da omissão da fiscalização sanitária, daí decorrendo prejuízos incalculáveis e de difícil
reparação aos agricultores da região de. São
João da Boa Vista - SP.
Considerando que, em decorrênéia. da in~
terdição das propriedades agrícolas' ~ conseqüente perda de parte da produção dê batata·,
os bataticultores viram-se na impossibiliQl)de
de honrar as obrigações oriundas de financjamentos concedidos por instituições banl':á~
rias, como o Banco do Brasif e o Banespa,
mediante a abertura de linhas de crédito comi
garantia da própria safra, além do dano morall
experimentado em razão da ampla divulgação do assunto pelos meios de comunicação.
Considerando, ainda, que tal situação foi
substancialmente agravada com a implantação das medidas econômicas pelo atual GQ-:
vemo Federal, com .repercussão em todas as
.atividades econômicas e, notadamente, n~
produção agrícola.
Proponh~, comJundamento no art. 50, §
2·, da Constituição Federal.e no art. 116,
inciso 11, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, que se encam.inhe o presente
Requerimento de Informação ao digno tifíífiir
do Ministério da Saúde, solicitando a seguinte infor.mação:
a) que providências o Ministério da Saúde
tomou para apurar responsabilidades civis e
penais no caso de produtores e comerciantes
qu.e venderam produtos não autorizados aos
batateiros da região de 'São João da Boa Vista?
No aguardo das providências solicitadas,
apresento a Vossa Excelência protestos de
elevada consideraç.ão.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1990. P1ínló Arruda Sampaio.
.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTe'
I - Relatório
Com o requerimentq. em epígrafe, o Sr.
Deputado Plínio Arruda Sampaio pretende
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obter esclarecimentos do Sr. Mínistro da Saúde nos seguintes termos:
-que providências o Ministério da Saúde
tomou para apurar responsabilidades civis e
penais no caso de produtores e comerciantes
que venderam produtos não autorizados aos
batateiros da região de São João da Boa Vista?
Na justificação, o autor da iniciativa alinha
considerações diversas, inclusive alega que
os bataticultores foram vítimas de omissão
da fiscalização sanitária, daí decorrendo prejuízos incalculáveis e de difícil reparação, culminando na impossibilidade de honrar obrigações oriundas de financiamentos concedidos com garantia da própria safra, além do
dano moral experimentado em razão da ampla divulgação do assunto pelos meios de coInuniéação.
É o relatório.
11 - Voto do Relator

Entendemos que a pretensão do ilustre De:putado Plínio Arruda Sampaio conflita com
o disposto no inciso IH, do art. 116, do Regimento Interno, verb;s:
"Não cabem, em requerimento de informação, providências a tomar, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos da autoridade a que se dirige."
O nosso voto é, pois, pelo indeferimento
do pedido.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho.
de 1990. -'-- Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
. PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo indeferimento do Requerimento de Informação nO 604/90, formulado pelo Senhor Deputado Plínio Arruda
Sampaio ao Senhor Ministro da Saúde, sobre
providências contra comerciantes que venderam produtos não autorizados aos batateiros
da região de São João da Boa Vista.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
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Brasília (DF), 19 de junho de 1990
Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
MO. Presidente da Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais solicito que seja
dirigido pela Douta Mesa Diretora da Câmara dos Deputados a(}- Senhor Presidente da
Caixa Econômica Federal, o seguinte pedido
de informações:
1. É intenção da CEF cumprir a Portaria
Sureg/RJ nO 25/90, de 8-1-90, onde é considerada a autorização para abertura de 79 novas
agências na Filial Rio de Janeiro?
2. Como é composta a Diretoria da CEF
(nome e cargo), e quando foi empossada?

3. Quantos candidatos foram aprovados
em todo o País? (Relacionando-os por estado.)
4. Quantos aprovados foram admitidos
em todo o País? (Relacionando-os por estado.)
5. Qual o motivo da manutenção de estagiários uma vez que houve concurso público
para suprir vagas na CEF em todo País?
6. Sendo inaugurada recentemene uma
nova Agência em Barra do Piraí/RJ, informar: Foram contratados novos funcionários?
Caso negativo, o porquê. E caso positivo,
quantos?
7. Informar se o critério de contratações
continua sendo exclusivamente por ordem de
classificação nos Pólos. Caso negativo, o porquê foi alterado e qual o critério que vem
sendo adotado?
8. Conforme cita o edital do Processo Seletivo Externo "Os Candidatos serão convocados para a prova de datilografia, de acordo
com o número de vagas existentes, obedecendo-se a ordem de classificação", exemplificando, o Pólo de Volta Redonda teve 201
candidatos para exame de datilografia, correspondendo ao número existente de vagas.
Informar: Por quê foram chamados somente
. 5'2 aprovados? Que providências foram tomadas para preencher o restante das vagas
(201-52 =149)?
9. De acordo com o edital "O Processo
Seletivo terá validade de 1 (um) ano, contando a partir da data de homologação dos resultados, podendo ser prorrogado a critério da
Diretoria da Caixa, atendida a legislação em
vigor". Na época da inscrição do concurso,
a legislação permitia a prorrogação por mais
3 anos, enquanto a legislação atual permite
por mais um ano. Informar: Qual o critério
que será adotado pela CEF?
Justificação
Tratam-se de informações que devem ser
repassadas a pe.ss<:>a~. que1!ã~pleit~ia!TI care
gos-apadrinIiaaos, e sim concursados que solicitam que seus direitos sejam preservados;
afinal, participaram de um concurso público
onde todos tiveram as mesmas oportunidades.
O Legislativo tem o direito de ser informado sobre os padrões adotados pela CEF,
visto se tratar de uma instituição importante,
séria e respeitável, precisa deixar esclarecido
diante da opinião pública as medidas tomadas
neste caso.
Enfim, Senhor Presidente, precisamos saber o que se faz e o que se passa na CEF,
mais precisamente na área de Concursos.
Aproveito o ensejo para colocar-me ao inteiro dispor de V. Ex', e demais membros
da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados,
no que se fizer necessário.
Cordialmente,.- José Luiz de Sá.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Com o requerimento em análise, o Sr. Deputado José Luiz de Sá solicita seja encami-
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nhado pedido de informações à Sr' Ministra
da Economia, fazenda e Planejamento, a fim
de que S. Ex', através da Caixa Econômica
Federal, preste esclarecimentos a esta Casa,
conforme segue:
1. É intenção da CEF cumprir a Portaria
Sureg/RJ n" 25/90, de 8-1-90, onde é considerada a autorização para abertura de 79 novas
agências na Filial Rio de Janeiro?
2. Como é composta a Diretoria da CEF
(nome e cargo), e'quando foi empossada?
3. Quantos c!lndidatos foram aprovados
em todo o País? (Relacionando-os por estado.)
4. Quantos aprovados for1;lm admitidos
em todo o País? (Relacionando-os por estado.)
5. Qual o motivo da manutenção de estagiários uma vez que houve concurso público
para suprir vagas ria CEF em todo País?
6. Sendo inaugurada recentemente uma
nova Agência em Barra do Piraí/RJ, informar: Foram contratados novos funcionários?
Caso negativo, o porquê. E caso posí~ivo,
quantos?
7. Informar se o critério de contratações
continua sendo exclusivamente por ordem de
classificação nos Pólos. Caso negativo, o porquê foi alterado e qual o critério que vem
sendo adotado?
8. Conforme cita o edital do Processo Seletivo Externo "Os candidatos serão convocados para a prova de datilografia, de acordo
com o número de vagas existentes, obedecendo-se a ordem de classificação", exemplificando, o Pólo de Volta Redonda teve 201
candidatos para exame de datilografia, correspondendo ao número existente de vagas.
Informar: Por que foram chamados somente
52 aprovados? Que providências foram tomadas para preencher o restante das vagas
(201-52 =149)?
9. De acordo com o edital "O Processo
Seletivo terá validade de l(um) ano, contando a partir da data de homologação dos resultados, podendo ser prorrogado a critério da
Diretoria da Caixa, atendida a legislação em
vigor". Na época da in.scrição do concurso,
a legislação permitia a prorrogação por mais
3 anos, enquanto a legislação atual permite
por mais um ano. Informar: Qual o critério
que será adotado pela CEF?
Na justificação, consta que tais informações devem ser repassadas à pessoas que desejam ver seus direitos preservados, eis que
participaram de um concurso público onde
todos tiveram as mesmas oportunidades.
II - Voto do Relator
Manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido, visto encontrar-se devidamente amparado nas normas que disciplinam a matéria.
Sala das Reuniões da Mesa, 28 de junho
I de 1990. Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encamjnhamento do
Requerimento de Informação nO 605/90, for-
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mulado pelo Senhor Deputado José Luiz de
Sá à Senhora Ministra da Economia, Fazenda
e Planejalnento, sobre questões envolvendo
a abertura de agências e,p aproveitamento
de concúrsados dá Caixa Econômica Federal.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-G'e;al da Mesa.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
-N' 606, DE 1990

2. Como são reajustados os salários de
contribuição para efeito da concessão de aposentadorias ou outros benefícios?
3. Como a Previdência considera as contribuições feitas com base no Salário Mínimo
de Referência? Há redução no benefício por
este motivo? '
.
4. .Quâl o índice de correção adotado no
cálculo indagado no ítem anteior? Qual a fundamentação legal?
S. Qual a fundamentação legal para que
o menor benefício urbano seja inferior aI)
valor do Salário Mínimo em aproximadamente S% (cinco por cento)?

Sr. Presidente:
Requeremos nos termos regimentais e com
base no art. SO, § 2', da Constituição Federal,
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor
11 - Voto do Relator
Ministro do Trabalho e Previdê~a Social,
Antônio Rogério Magri, ·as seguintes inforA proposição acha-se apoiada nas normas
que' disciplinam a matéria, razão pela qual
mações sobre aposentadoria.
1. Quais os critérios de cálculos adotados
o nosso voto é pelo encaminhamento dOfledipara a concessão de aposentadoria nos se- .do, como requerido.
guintes períodos:
Sala das Reuniões da M.esa, 28 de junho
a) no ano de· 198B.até a promulgação da
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, ReNova Constituição;
. lator.
b) da promulgação da Constituição
PARECER DA MESA
(S-1O-88) até 3 de julho de 1989;
._
.
c) lie 3 de julho de 1989 até hoje~\,':, ' " . ' ~A,Mesa, na reumao de h~J.e, aprovou o

re:~:~i~:, ~a~~;iâ:~'::i~:/~~r~~~~~:1t~~a~, i'·k~~h·~~~e~~k~~:~I~;à~;A~â::Jh.~~/~t4.~

2. Como são reajustados os salários de
contribuição para efeito da concessão de aposentadoria ou outros benefícios?
3. Como a Previdência con~idera as contribuições feitas com base no Salário Mínimo
de Referência? Há redução no benefício por
este motivo?,
4. Qual o Úldice de correção 'adotado no
cálculo indagado no item anterior? Qual a
fundamentação'legal?
S. Qual a fundamentação legal para que
o menor benefício urbano seja inferior ao
valor do Salário Mínimo em aproximadamente S% (cinco por cento)?
Sala das SessÕes, 21- de junho de 1990. Paulo Paim.
GABINETE DO PRIMEIRO
VICE-PRESIDENTE
I - Relatório
Através do requerimento em epígrafe, o

Sr~ Deputado Paulo Paim deseja obter escla-

recimentos do Sr. Ministro do Trabalho e
Previdência Social, acer~a das questões abaixo enumeradas:
1. . Quais os critérios de cálculos adotados
para a' concessi;io de aposc<ntadoria nos seguintes períodos:
.
a) no ano de 1988 até a promulgação da
Nova Constituiçãó;
b) da promulgação da Constituição
(S-1O-88) até 3 de julho de 1989;
c) de 3 de julho de 1989 até hoje;
Obs: Se a periodicidade for diferente da
requerida, favor discriminar corretamente..

mulado pelo. S~nhor Deputado Paulo ~~m
a? Sen~or Mmlstro d? !~abalho ~ Prevldencla SOCial, sobre os cntenos de calculos adotados pa!a a con~essão de aposentado~a.
Brasília, :~ de Junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretano-Geral da Mesa.
REQ..!!~RJMENTODE INFORJ\.!AÇQES

N' 607, DE 1990

Solicita informações aos Ministros do
Exército, Marinha, Aeronáutica e ao
Chefe de Estado Maior das Forças Armadas sobre o número de apartamentos, casas e carros oficiais utilizados pelas Forças Armadas.
Sr. Presidente:
Nos termos do que dispõe o art. SO, § 2',
da Constituição Federa! e os arts. I1S e 116
do Regimento Interno da Câmara.dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas aos Ministros
do Exército, Marinha, Aeronáutica e o Chefe
do Estado Maior das Forças Armadas asse:
guintes informações:
1 - Quantos apartamentos e casas funcionais são ocupados por militares.
2 - Qual o número de carros oficiais utilizados pelas Forças Armadas.
Justificação
No momento em que o governo do Presidente fernando Col1or está engajado na pretensa "reforma administrativa", demitindo·
funcionários públicos sem nenhum critério,
colocando à venda apartam~ntos,casas e car-
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ros oficiais, torna-se necessário que os membros do Congresso Nacional saibam, também, qual o número de residências e· carros
oficiais utilizados pelas Forças Armadas.
.. Vale ressaltar que, se de um lado o governo
c~loca à venda carros oficiais, promovendo
um verdadeiro show demagógico, de outro
assina contrato de locação de veículos .com
a GM do Brasil, escândalo fartamente denunciado pelos jornais e por congressistas.
Para que erros dessa natureza sejam esclarecidos e para que o Congresso Nacional possa fiscalizar os atos do Poder Executivo, apresento o presente requerimento de informação.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1990. Deputada Dirce Tutu Quadros.
.~

-.

GABINETE DO PRIMEIRO
VIC;E-PRESIDENTE
I - Relatório
A Sr' Deputada Dirce Tutu Quadros dirige
expediente à Mesa solicitando seja encaminhado pedido de informações aos Ministros.
do Exército., Marinha, e Aeronáutica e ao
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
visando obter esclarecimentos a respeito do
seguinte:
1. Quantos apartamentos e casas funcio.
nais são ocupados por militares.
2. Qual o número de carros oficiais utilizados pelas Forças Armadas.
Na justificação, a autora da iniciativa cita
a reforma administrativa do Governo, estranhando que carros oficiais e apartamentos
tenham sido colocados à venda, e, de outro
lado, contratos de locação de veículos são
assinados com a GM do Brasil, conforme o
denunciado pelos jornais e por congressistas.
É o relatório.
11 - Voto do Relator

A proposição guarda conformidade com
as normas que discplinam a matéria, motivo
pelo qual o nosso voto é pelo encaminhamento do pedido, como requerido.
Sàla das Reuniões da Mesa, 28 de junho
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.
PARECER DA MESA
A.Mesa, na reunião de hoje, aprovou o'
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 607/90, formulado pela Senhora Deputada Dirce Tutu
Quadros aos Ministros do Exército, Marinha,
Aeronáutica e ao Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, sobre o número de apartamentos, casas e carros oficiais utilizados pelas
Forças Armadas.
Brasília, 28 de junho de 1990. - Hélio Dutra, Secretário-Geral da Mesa.
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Ervin Bon.koski

José Elias
Secretária: Delzuite M. A. do Vale
Ramais: 6906 - 6907 - 6908 - 6910
PL

Chagas Neto

Roberto Augusto

Irma Passoni

Paulo Delgadn

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: 'Theodoro Mendes - PMDB
Vice-Presidente: José Dutra - PMDB
Mário Assad - PFL
Bonifácio de Andrada -

PDS

Titulares

PSB

Wagner Lago

PMDB
Mendes Ribeiro
Michel Temer
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Osvaldo Macedo
Renato Vianna
Theodoro Mendes

Agassiz Almeida
Arnaldo Moraes
Carlos Vinagre
Harlan Gadelha
Hélio Manhães'
João Natal
Lélio Souza
José Dutra
Leopoldo Souza

PCdoB
Aldo Arantes

PCB
Roberto Freire

PFL
José Thomaz Nonô
Mário Assad
Messias Góis
Ney Lopes
Paes Ladin

Eliézer Moreira
Horácio Ferraz
Jairo Carneiro
João da Mata
José Moura

PSDB
Arnaldo Martin's
.losé Quedes
Jutahy Júnior

Moema São Thiago
Plínio Martins
Sigmaringa Seixas

PDT
Bete Azize
Gonzaga Patriota

Silvio Abreu

PDS
'Bonifácio de Andrada
Gerson Peres

Ibrahin Abi-Ackel

PRN
Dionísio Hage

Antônio Câmara

PTB
Benedicto Monteiro

Rodrigues Palma

PMDB
Antônio de Jesus
Antônio Mariz
Fernando Velasco
Genebaldo Correia
Ibsen Pinheiro
Ivo Cersósimo
José Melo

José Mendonça de Moraes
Jovanni Masini
Lélio Souza
Samir Achôa
Ubiratan Águiar
3 Vagas

PFL
Agripino de Oliveira Lima
Aloysio Chaves
Eraldo Tinoco
Francisco Benjamin
Etevaldo Nogueira
Francisco Benjamin
PSDB
Aécio Neves
Caio Pompeu
Egídio Ferreira Lima'
PDT
Brandão Monteiro
Jorge Hage
PDS
Adylson Motta
Jorge A~bage
PRN'
Roberto· Vital
prB
Gastone Righi
PL

Marcos Formiga

.Jesualdo Cávalcanti
Jesus Tajra
~aulo Pimentel
.oscar Corrêa
Sarney Filho
Stélio Dias
Jorge Uequed
Ros.ário Congro Neto
Vicente Bogo
Lysâneas Maciel
José Luiz Maia
Rubem Medina
Roberto Jefferson

('ha~~5

Adolfo Oliveira

PL
Ismael Wanderléy

Supleutes

Neto

PT
1 Vaga

Plínio Arruda Sampaio
PDC
Francisco Co'eIho

PT
Tarso Genro

José Genoíno

Roberto 8arestra
PSB

1 vaga
PCdoB
Haroldo Lima
PCB
Fernando Santana

PDC
Joaquim Haickel

José Maria Eymael
S~cretário; Ruy Ornar Prudência da Silva
,Ramais: 6920 - 6924,

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Adolfo Óliveira - PL
Vice-Presidentes: Raimundo Bezerra - PL
Geraldo Alckmin Filho - PSDB
Eunice Michiles - PFL

PST
João Cunha

PCN
Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO
Antero de Barros

Titulares
PMDB
Bosco França
Cid Carvalho
Hélio Duque
Ibsen Pinheiro
Jorge Leite

Maria Lúcia
Raimundo Bezerra
Roberto Rollemberg
Samir Achôa
Waldir P.ugliesi

Supleutes
PMDB
Fernando Cunha
Hélio Manhães
Ivo Lech

Raimundo Rezende
Santinho furtado
Wagner Lago
3 Vagas

Jos~.Freire

Eunice Michiles
J\ilio CampOs
Sarney Filho

PFL
Simão Sessim
Victor Trovão
1 Vaga

Ronaro Corrêa
Ricardo Fiúza
Sadie Hauache
Paulo Silva

PDT

PSDB
Fábio Feldmann
Geraldo Alckmin Filho

PFL
João Machado Rollemberg
Jofran Frejat
Orlando Pacheco
PSDB
, Artur da Távola
Elias Murad

Joaci Góes

Cri~tina

Tavares

Raquel Cândido
PDS

Cunha Bueno

Gerson Peres
PRN

Fausto Rocha

PDT
Lúcia Braga

Tadeu França

PTB

1 vaga
PL
José Carlos Coutinho
PT

PDS
1 vaga

C;irlos Virgílio

Benedita da Silva
PDC
Jairo Azi

PRN
Geraldo Bulhões

PSD
César Cals Neto
PTB

Roberto Torres
SEM PARTIDO
PL
Adolfo Oliveira

PT

Secretârio: Inadi Lima Cesário da Silveira
Ramais: 6930 - 6931

Lurdinha Savignon

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL
PDC
Miraldo Gomes

Presidente: Osmar Leitão - PFL
Vice-Presidentes: Furtado Leite - PFL
Sotero Cunha - PDC
Lúcia Vânia - PMDB

Titulares

PFL

Antônio Ueno
Dionísio Dal-Prá

PMDB
Miiton Lima
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
4 Vagas

Francisco Pinto
José Carlos Vasconcelos
'
Mattos Leüo

PSDB

Dirce Tutu Quadros

PDT

Carlos Alberto Caó

PDS

Carlos Virgílio

Furtado Leite
Paes Landim
2 Vagas
Geraldo Campos
Tarzan de Castro
Felipe Mendes

PRN

Daso Coimbra

PTB

João de Deus Antunes

PFL
Orlando Bezerra
Osmar Leitão
Sadie Hauache

Anmbal Barcelos
Furtado Leite
Luiz Eduardo

PL

Osvaldo Almeida

PT

José Genoíno

PDC

Ottomar Pinto
PSDB
Ziza Valadares
1 vaga

Euclides Scalco

PDT
1 vaga

Paulo Ramos

PDS
1 vaga

Melo Reis

Secretária: Marci Ferreira Lopes
Ramais: 6998 - 7001

COMISSÃO DE ECO~OMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO
Presidente: Marcelo Cordeiro - PMDB
, Vice-Presidentes: Fernando Gasparian - PMDB
Ezio Ferreira - PFL
Luiz Salomão - PDT

Titulares
PMDB

PRN

Marcelo Cordeiro
Marcos Queiróz
Nestor Duarte
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi

Amilcar Moreira
Climério Velloso
Fernando Gaspãfian
Genebaldo Correia
Lúcia Vãnia' .
Luiz Robe-ito Pontes
Luiz Viana Neto

Mário de Oliveira

PTB
Farabulini Júnior

PL

PFL
Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Levy Dias
João Machado Rollemberg

Rubem Branquinho

PT

José Moura
NanSOuza
Ronáro Corrê-á
-S-tt!lio Df,i~-

Eduardo Jórge
PSDB
Dirce Tutu Quadros
Jayme Santana
José Costa

PDC
Sotero Cunha

Lw~M~

Ronaldo Césàr Coelho
Saulo Coelho

PPB
Artur Lima Cavalcanti
Luiz Salo!TIüo

ffiT

Miro Teixeira

SEM PARTIDO
PDS

Suplentes
Geraldo Fleming
',Hélio Rosas,

PMDB

Cunha Bueno
8 Vagas

Felipe Mendes

PSC

PRN
Rubem Medina

Renato Johnsson

Aristides Cunha
Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramais: 7024 - 7025

PTB
Milton Reis

Fábio Raunheitti

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

PL
Max Rosenmann

Afif Domingos

CULTURA E DESPORTO
Presidente: Carlos Sant'Anna - PMDB
Vice-Presidentes: Antônio de Jesus - PMDB
Álvaro Valle - PL
Sérgio Brito - PDC

PT
Vladimir Palmeira

Titulares
PMDB

PDC
Ottomar Pinto

Maguito Vilela
Paulo Almapa
Paulo Sidney
Ubiratan Aguiar
Valter Pereira
1 vaga

. Antônio de Jesus
Bete Mendes
Bezerra de Melo
Carlos Sant'Ana
, Délio Braz
Fausto Fernandes

PSB
Raquel Capiberibe

PSC
Francisco Rolim

Suplentes
PMDB
. Aluizio Campos
Expedito Machado
Irajá Rodrigues
Ivo Vanderlinde
João Carlos Bacelar
José Maranhão
Julio Costamilan

Luis Viana Neto
Manoel Moreira
Paulo Zarzur
Roberto Brant
Rosa Prata
1 Vaga

PFL
Agripino de Oliveira Lima
Átila Lira
Eraldo Tinoco
Jesualdo Cavalcanti

João Alves
José Queiroz
Sandra Cavalcanti

PSDB
Anna Maria Rattes
Artur da Távola

Celso Dourado
Hermes Zaneti

PFL
Manoel Castro
Victor Fontona
1 vaga

Benito Gama
Costa Ferreira
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira

PDT
Jorge Hage

Márcio Braga

PSDB
Darci Deitos
José Carlos Grecco
José Serra

Koyu Iha
Virgildásio de Senna

PDS
Aécio Borba

Telmo Kirst

PDT
Bocayuva Cunha
César Maia

Sílvio Abreu
PRN

PDS
Adauto Pereira

Gerson Peres

Geovani Borges

Jayme Campos

PRN
Basílio Villani

Nelson Sabrá
PTB

Valmir Campelo·

1 Vaga

PTB
S-610n Borges dos Reis

PL
José Geraldo

Sérgio Werneck
PL

PT
João Paulo Pires

Álvaro Valle
PDC

'Ademir Andrade

COMISSÃO DE FINANÇAS

PT
Florestan Fernandes

E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Francisco Dornelles - PLF
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL
José Carlos Grecco - PSDB
Fenando Bezerra Coelho - PMDB

PDC
Sérgio Brito

Titulares

PCdoB
Lídice da Mata

PMDB
Del Bosco Amaral
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Fernando Bezerra Coelho
Fernando Velasco
Flávio Palmier da Veiga
Irajá Rodrigues

PTR
Ismael Wanderley

PRP
Adhemar de Barros Filho -

João Carlos Bacelar
José Ulisses
Luiz Alberto Rodrigues
Luiz Soyer
Paulo Zarzur
Roberto Brant

PFL
Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles
. Gilson Machado

Suplentes

Manoel Castro
Mussa Demes
Oscar Corrêa
Rita Furtado

PMDB
Djenal Gonçalves
Doreto Campanari
Francisco Carneiro
.Harlan Gadelha
Airton Cordeiro
Alceni Guerra
Christóvam Chiaradia
Eliezer Moreira

~enrique

Eduardo Alves
Mária Lúcia
Rita Camata
4 Vagas
PFL

PSDB

Octóivio Elísio
Plínio Martins

PDT

Lúcio Alcântara

. Enoc Vieira
Ney Lopes
Victor Trovão

Rose de Freitas
Saulo Queiroz

PDT
César Maia
Chagas Duarte

Moysés Pimentel

Robson Marinho
Ziza Valadares
Tadeu França

PDS
José Lourenço

José Luiz Maia

PDS

Adylson Motta

Arnold Fioravante
Arnaldo Faria de Sá

PRN

PRN
Basílio Villani

Flávio Rocha

José Carlos Martinez

PTB

Fóihio Raunheitti

PL

Roberto Augusto

PTB
Féres Nader

Paulo Mincarone

PT

Paulo Delgado

PDC

Jonival Lucas

PL
PCdoB

Eduardo Bonfim
Edivaldo Holanda

Antero de Barros

PSDB
Edmundo Galdino
José Carlos Grecco
José Serra

PCN

SEM PARTIDO

Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo
.Ramais: 7010

Sérgio Werneck

José Geraldo

PT
Luíz Gushiken

PDC

PFL

Jonival Lucas

Alcides Lima
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Iberê Ferreira

PSB

Milton Barbosa
Salatiel Carvalho
1 Vaga

Sérgio Naya
PSDB

Suplentes
PMDB
Arnaldo Moraes
Asdrúbal Bentes
Fernando Gasparian
Firmo de Castro

Mauro Campos
Octávio Elisio

Antônio Perosa
Gabriel Guerreiro
José da Conceição
Manoel Ribeiro
Nelson Jobim
6 Vagas

PDT
Raquel Cândido

José Maurício

PFL
Nam Souza
Alysson Paulinelli
Sandra Cavalcanti
Aroldo de Oliveira
Simão Sessim
João Alves
Waldeck Ornélas
José Mendonça Bezerra
PSDB
José Costa
Adroaldo Strek
Gabriel Guerreiro
Ronaldo Cezar· Coelho
Jayme Santana
PDT
Artur Lima Cavalcanti
Paulo Ramos
Miro Teixeira
PDS
Victor Faccioni
Arnold Fioravante
PRN
Hélio Costa
Francisco Sales
PTB
Joaquim Sucena
José Elias
PL
Max Rosenmann
Paulo Roberto
PT
Vladimir Palmeira
PDC
José Marial Eymael
PSB
1 Vaga
Secretária: Maria Linda Magillhã.es
Ramais: 6959 - 6960

PDS
Victor Faccioni

1 vaga

PRN
José Gomes

Marluce Pinto

PTB

PL
Maurício Campos

Virgfiio Guimarães

Albérico Filho

PT

PDC

PCdoB

COMISSÃO DE MINAS

1 vaga

E ENERGIA
Presidente: Gabriel Guerreiro - PSDB
Vice-Presidentes: Mauro Campos - PSDB
Maurício Campos - PL
Victor Faccioni - PDS

PCB
Fernando Santana

PSD
César Cals Neto

Titulares
PMDB
Ademir Andrade
Aldides Saldanha
Álvaro Antônio
Carlos Benevides
.' Eduardo Moreira'

Gerson Marcondes
João Rezek
Murilo Leite
Prisco Viana
Vingt Rosado
1 Vaga

SEM PARTIDO
Gandi

J~mil

Suplentes

PFL

PMDB
Aloysio Vasconcelos
Hilário Braun
José Carlos Sabóia
João Agripino
Leopoldo Bessone

Luiz Alberto Rodrigues
Marcos Lima
Mário Lima
Maurício Fruet
2 Vagas
Júlio Campos
Rita Furtado
1 Vaga

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Arnaldo Martins

Francisco Benjamin
Jesus Tajra '
Leur Lomanto

PSDB

PFL
Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira
Cleonâncio Fonseca
Ézio Ferreira

Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Cláudio Ávila
Enoc Vieira

Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

Maria de Lourdes Abadia
Virgildásio de Senna

PDT
Celso Dourado
Jutahy Júnior

Roberto D'Avila

Bacayuva Cunha

PDT
Luiz Salomão

Bocayuva Cunha
PDS

PDS
Adylson Motta

Amilcar de Queiroz

Bonifácio de Andrada

Aécio de Borba
PRN
Geovani Borges

PRN

PTB

Daso Coimbra

Márcia Kubitschek

José Egreja
PL
Assis Canuto
PTB

PT

Carrel Benevides

José Genoíno

João de Deus Antunes

PDC
Gidel Dantas
PCB

PL

Augusto Carvalho

Jones Santos Neves
PST

João Cunha
PT

Luiz Inácio Lula da Silva

PLP
Ubiratan Spinelli
Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
,Ramais: 6945 - 6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES
Presidente: Márcia Kubitschek - PRN
Vice-Presidentes: Daso Coimbra - PRN
Antonio Mariz - PMDB
Enoc Vieira - PFL

Titulares

PSB
João Herrmann Neto

PCdoB
Eduardo Bonfim

SEM PARTIDO

PMDB
Aluízio Campos
Antônio Câmara
Antonio Mariz
Ernani Boldrin
Leopoldo Bessone
Mãrcos Linla

PDC
Eduardo Siqueira Campos

Melo Freire
NaphataliAlves de Souza
Osmir Lima
Paulo'Macarini
Percival Muniz
Ulysses Guimarães

Suplentes
PMDB
Matheus Iensen
Maurício Nasser
Maurílio Ferreira Lima
Mauro Miranda

Michel Temer
Renato Bernardi
Walmor de Luca
4 Vagas

PDS
Antônio Salim Curiati

PTB
Mello Reis

Gastone Righi

Mário de Oliveira

José Luiz de Sá'

PRN
Dionísio Hage

PL

PTB
Farabulini Júnior

Ervin -Bonkoski
PL

PT

José Luiz de Sá

Paulo Paim
PT

Eduardo Jorge
PDC

PDC

Miraldo Gomes

1 Vaga
PSB

Raquel Capiberibe
PCdoB
Edmilson Valentl~
Secretária: .Maria Inêz Lins
Ramais: 7018 -7019 -7021-7022

COMISSÃO DE TRABALIlO,
DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLIC~

PCB
Augl\sto Carvalho

PSC
Aristid~s

Cunha

Presidente: Amaury Müller - PDT.
Vice-Presidentes: Carlos Alberto Caó - PDT
Eurico Ribeiro :..:.- PRN

Titulares
PMDB
Manoel Moreira
Mário Lima
Mauro: Sampaio
Tidei de Lima
1 vaga

Domingos Leonelli
Franciscó Amáral
Haroldo Sab6ia
José Melo
José Tavares

PFL
Costa Ferreira
Eraldo Trindade
José Lins

José Mendonça Bezerra
Ricardo Fiúza
1 Vaga

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Célio de Castro .

Francisco Küster
Gúaldo Campos

PDT
Amaury Müller

CarIos Alberto Caó

PDS
Ornar Sabino .

Artenir Werner

PCB
Roberto Freire'
'PSC

PRN
. Eurico Ribeiro

.Francisco Rolim
Secretario: José Roberto Nasser Silva
Ramais'. 6986 - 6987. - 6988 -6989'
I · 7004 -7007
,

COMISSÃO DE VIAÇÃO,
TRANSPORTES,
DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

PCdoB
1 vaga

Suplentes
PMDB

Presidente: Jorge Arbage - PDS
Vice-Presidentes: Darcy Pozza - PDS
Chist6vam Chiaradia - PFL
Firmo de Castro - PMDB

Titulares
PMDB
Júlio Costamilan
Manoel Ribeiro
Maurício Nasser
Mauro Miranda
Nilson Sguarezi
Nyder Barbosa

Alexandre Puzyna
Asdrubal Bentes
Dalton Canabrava '
Firmo de Castro
Jorge Gama
José Maranhão

Moisés Avelino
Paulo Almada
Prisco Viana
Paulo Sidney
Vingt Rosado
i Vaga

PFL
Jacy Scanagatta
Jonas Pinheiro
José Santana de Vasconcelos
Levy Dias

José Tinoco
Lael Varella
Waldeck Ornéllas

Mário Assad
Milton Barhosa
Mussa Demes

PSDB
Mauro Campos
Ruy Nedel

Antônio Perosa
Francisco Küster

PFL
Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira
Etevaldo Nogueira
Furtado Leite

Álvaro Antúnio
Antonio Britto
Eliel Rodrigues
Flavio Palmier da Veiga
'Iturival Nascimento
José Ulisses

PDT
Lúcio Alcântara

Edésio Frias
PDS

Telmo Kirst

José Luiz Maia
PRN
Eurico Ribeiro

Raul Belém
PTB

PSDB
Acival Gomes
Darcy Pozza

Lézio Sath1er
Myriam Portella

Marluce Pinto

Paulo Mincarone
PL

Ismael Wanderley

Marcos Formiga

PDT
Brandão Monteiro

PT
Edésio Frias

Lurdinha Savignon
PDC
Leomar Quintanilha

Darcy Pozza

Joaquim Haickel
PCdoB

PDS
Jorge Arbage

1 vaga
Secretária: lole Lazzarini
Ramais: 6972 - 6973 - 6974

PRN
Freire Júnior

Roberto Vital

PTB
Mendes Botelho

Valmir Campelo

Composição
MEMBROS D0 'CONGRESSO

PL
Paulo Roberto

Assis Canuto

PT
João Paulo

PDC
Gidel Dantas

1- COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITORIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS).

Jairo Azi

Senadores
Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

Deputados

Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Carlos Mello
José Guedes
Renato Bernardi

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO'
Charles Curt Mucller
Almir Laversveiler
Cesar Vieira de Rezende
José Carlos Mello
. Pedro José Xavie.. Matoso

2 - COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE
APRECIAR O PROJETO DE LEI N~ 1.506/89, QUE
','INST!TVI NO~MAS GERAIS DE PROTEÇÃO
A INFANCIA E A JUVENTUDE E OUTROS QUE
CRIAM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE".
Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti - PFL - RJ
I" Vice-Presidente: Deputado Airton Cordeiro - PFL - PR
2" Vice-Presidente: Deputado Arthur da Távola - PSDB. RJ
3" Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro - PTB PA

SENADORES

Titulares
PMDB
Irapuã Costa Júnior
José Fogaça
João Calmon
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
PFL
Jorge Bornhausen
Lourival Baptista

Alexandre Costa
João Lobo
PSDB

José Richa

" Chagas Rodrigues
Dirceu Carneiro

Titulares
Nilson Gibson
Rita Camata

PDS
Roberto Campos
PRN

PFL
Airton Cordeiro""
Salatiel Carvalho

PDT
Mário Maia

PMDB
Antônio Mariz
Hélio Rosas
Maria Lúcia

João Castelo
Sandra Cavalcanti
Robson Marinho

PDT

Nelson Aguiar

PTB
Louremberg Nunes Rocha

PSDB
Arthur da Távola

PDC
Leopoldo Peres

Suplentes

PDS

Jorge Arbage

Nabor Júnior
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar

PMDB

PRN

Mauro Benevides

Dionísio Hage

Severo Gomes

PTB

Benedicto Monteiro

PFL

PT

Odacir Soares

!3enedita da Sirva

Supleutes
PMDB
Asdrubal Bentes
Carlos Benevides
Jorge Gama

Jovani Masini
Murilo Leite

PSDB
Pompeu de Souza
PDC
Mauro Borges
PSB

PFL
Átila Lira
Eunice Michiles

Jamil Haddad
Mário" Assad

DEPUTADOS

PSDB
Rosário Congro Neto

Titulares
Rose de Freitas

PDT
Tadeu França
1 vaga

PDS
PRN

Eurico Ribeiro
PTB
Jayme Paliarin
PT
Eduardo Jorge"
Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramal: 7067 e 7066.

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
Presidente:
Vice-Presidentes:

Dep. Cid Carvalho-PMDB-MA
Seno João Lobo - PFL - PI
Dep. Ziza Valadares-PSDB-MG"
Dep. José Luiz Maia - PDS - PI

PMDB
Manoel Moreira
Marcos Lima
Marcos Queiroz
Nilson Gibson
Nyder Barbosa
Renato Vianna
Rospide Netto
Santinho Furtado
Tidei Lima
Ubiratan Aguiar
Walmor de Luca

Cid Carvalho
Domingos JlJvenil .
Genebaldo Correia
Henrique Eduardo Alves
Israel Pinheiro
Ivo Cers6simo
João Carlos Bacelar
José Dutra
José Maranhão
José Tavares
Lúcia Vânia
PFL
Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Etevaldo Nogueira
Francisco Dornelles
Humberto Souto
João Alves

José Jorge
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Salatiel Carvalho
Simão Sessim
Victor Fontana

PSDB
Saulo Queiroz
Virgildásio de Senna
Ziza Valadares

Aécio Neves
Darcy, Deitos
José Serra
Maria de Lourdes Abadia
PDT
César Maia
Gonzaga Patriota

Lúcio Alcântara
Miro Teixeira
PDS

Darcy Pozza
Felipe Mendes

Jorge Arbage
,José Luiz Maia
PRN

Basílio Villani
José Carlos Vasconcellos

Renato Johnsson

Secretária: Hilda de Sena C. Wiederhecker
Sala 16 - Anexo 11 - Câmara dos Deputados
Telefones: 311-6938 (Secretaria)
.
223-2945 (Presidente)
311-6937
...
311-6942/43 (1" Vice-Presidente)
311-68-41 (Relator-Geral)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE·
RIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N~ 1 DE 1988, QUE "INSTITUI
A PENA DE MORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
Dep. Aloysio Chaves - PFL
1 Vice-Presidente: Dep. Gilson Machado - PFL
2" Vice-Presidente: Dep. Artur da Távola - PSDB
3" Vice-Presidente: Dep. Leopoldo Souza - PMDB
Relator: Dep. Arnaldo Moraes - PMDB
U

PTB
Carrel Benevides
Fábeio Raunheitti

Férer 'Nader
PL

José Geraldo

Titulares
José Luiz de Sá
João Paulo

Arnaldo Moraes
João Natal
José Dutra

Roberto Balestra

Aloysio Chaves
Manoel Castro

PT
Irma Passoni
PDC
Gidel Dantas
Abigail Feitosa

PSB

Gonzaga Patriota

PST

Arnaldo Faria de Sá

PMDB
Jovanni Masini
Neuto de Conto
Ruy Nedel
2 Vagas

Jofram Frejat
José Queiroz
PSDB
Francisco Küster
PDT

Rqberto D'Avila

Farabulini Júnior
José Carlos Coutinho

Agassiz Almeida
Harlan Gadelha
José Melo
Júlio Campos
Annibal Barcellos

PDS

Arnaldo Martins

PRN

Miro Teixeira
Arnold Fioravante
Roberto Vital

PTB

Roberto Jefferson

PL

Assis Canuto
Tarso Genro

PT

Borges da Silveira

Telmo Kirst
Fausto Rocha
José Egreja
Sérgio Werneck
Vladimir Palmeira
PDC
Miraldo Gomes

José Serra
PDS
PRN
PTB
PI.
PT

José Genoino
José Maria Eymael

PFL

Anna maria Rattes

Gilson Machado

PSDB

Amaral Netto

Suplentes

Átila Lira
FurtadO Leite

PFL

PDT

Chico Humberto

Délio Braz
Djenal Gonçalves
Haroldo Sabóia

Leopoldo Souza
Theodoro Mendes

Artur da Távola

PCdoB
Manuel Domingos

PMDB

Secretário: Silvio Sousa
Ramais: 706617067

PDC
Suplentes
PMDB

Lélio Souza
Osvaldo Macedo

PFI.
Evaldo Gonçalves
PSDB
PDT
PDS
PRN
PTB
PI.
PT
PDC

Moema São Thiago

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N~ 4.086/89, QUE
"DISPÕE SOBRE A POLÍTICA AGRÍCOLA"
Presidente: Deputado Vinicius Cansanção - PFL
1" Vice-Presidente Deputado Saulo Queiróz - PSDB
2" Vice-Presidente Deputado Nelton Friedrich - PDT
3" Vice-Presidente Deputado Freire Júnior - PRN
Relator Deputado Paulo Macarini - PMDB

Paulo Macarini
Raimundo Bezerra
Sérgio Spada
Samir Achôa
Waldir Pugliesi

PFL
Ney Lopes
Osvaldo Coelho
Victor Fontana
Vinícius Cansanção

Alysson Paulinelli
Dionísio Dal Prá
Jonas Pinheiro
Mussa Demes

PMDB
Geraldo Fleming
Iturival Nascimento
José Freire
José Tavares
Jovanni Masini
Maria Lúcia .

Nyder Barbosa
Raimundo Rezende
Roberto Rollemberg
Rospide Netto
Santinho Furtado

PFL

Titulares
PMDB
Hilario Braum
Ivo Mainardi
Ivo Vanderlinde
João Resek
Jorge Vianna
Nilso Sguarezi

Suplentes

Lael Varella
Horácio Ferraz
Jacy Scanagatta
Jairo Carneiro

. Messias Góis
Narciso Mendes
Pedro Ceolim
Ronaro Corrêa

PSDB
Edmundo Galdino
Lezio Sathler
Gabriel Guerreiro

Maurício Fruet
Koyu lha

PDT
Silvio Abreu
Cristina Tavares

Tarzan de Castro

PRN

PSDB
Vicente Bogo
Saulo Queiroz

Adroaldo Streck
Celso Dourado
Fábio Feldmann

José Gomes

Francisco Sales
Cleonâncio Fonseca

PDS

PDT
Amaury Müller
Carlos Cardinal

Nelton Friedrich

PTB

PRN
Freire Júnior
Raul Belém

1 vaga

Osvaldo Bender

João Agripino

Jayme Paliarin

Roberto Jefferson

PT
PDS

Plínio Arruda Sampaio
Amilcar Queiroz

Victor Faccioni

PDC

PTB

Francisco Coelho
Roberto Cardoso Alves

José Egreja

PL

PT
Mozarildo Cavalcanti

Antero de Barros

PSB

PDC
Paulo Mourão

João Herrmann Neto

PL

PRS

Oswaldo Almeida

PSB

Roberto Brant
pedo B

José Carlos Sabóia

PRS

Aldo Arantes

PST
Rosa Prata
PC do B

Expedito Machado

Manuel Domingos

PST
Chico Humberto

Secretário:

30 DE JUNHO DE 1990
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MACHADO DE ASSIS EAPOlÍTICA
Livro de crônicas de Machado de Assis sobre o Senado do Império.
Apresentação do Senador NELSON CARNEIRO, Presidente do Congresso Nacional; dos escritores
Austregésilo de Athayde, Afonso Arinos, Afrânio Coutinho, Carlos Castelo Branco, Luiz Viana Filho,
José Saméy, Josué Montello, Marcós Vinicius Vilaça, Raymundo Faoro..

"Política, como eu e o meu leitor entendemos,' não há. E devia agora exigir-se
do melro o alcance do olhar da águia e o rasgado de um vôo? Além de ilógico seria
C;rueldade."
(DRJ, 1-11-1861)

"Cada Ministro gosta de deixar entre outros trabalhos um que especifique o seu
nome no catálogo dos administradores."
. do Sesquicentenário
(DRJ, 10-12-1861)

.I." comemoratwa
.
E u.\Çuo
.'
de Machado de AsslS.
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de Nasc\mento

"Deve-se supor que é esse o esçolhido do
Partido' do Governo, que é sempre o legítimo. "
(DRJ,IO-11-1861)

"Em que tempo estamos? Que País é este?"
(DRJ,12-6-1864)

"Se eu na galer~a n~o posso dar um berro,
onde é que hei de dar? Na rua, feito maluco?"
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