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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto de Lei n'! 1.743, de 1991 (Do Sr. Tuga Ange
rami) :- Concede adicional de periculosidade aos moto
ristas profissionais.

Projeto de Lei n'! 1.747, de 1991 (Do Sr. Mauri Sérgio)
- Dispõe sobre a proteção e a exploração comercial da
castanheira nativa.

Projeto de Lei n'! 1.756, de 1991 (Do Sr. Nilson Gib
son) - Dispõe sobre o contribuinte em dobro do INSS
- Instituto Nacional do Seguro Social.

Projeto de Lei n" 1.776, de 1991 (Do Sr. José Ulisses
de Oliveira) - Determina aos municípios a obrigatorie-

regime celetista para o regime jurídico único do servidor
'público civil.

Projeto de Lei n° 1.667, de 1991 (Do Sr. Jamil Haddad)
- Altera a Lei n" 8.024, de 12 de abril de 1990, que institui
o cruzeiro, dispõe sobre a liquidez dos ativos financeiros
e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 1.693, de 1991 (Do Sr. Aloizio San
tos) - Dispõe sobre a criação, em Cariacica, no Estado
do Espírito Santo, de escola técnica federal, na forma que
especifica.

Projeto de Lei n9 1.709, de 1991 (Do Sr. José Carlos
Coutinho) - Modifica a redação do caput do art. 226
da Consolidação das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei n\' 1.736, de 1991 (Do Sr. Benedito
Domingos) - Dispõe sobre a obrigatoriedade da incine- I

ração de mercadorias de origem estrangeira quando I
apreendidas por contrabando ou descaminho e dá outras .
providências.

I - Abertura da Sessão
H - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
IH - Leitura do Expediente

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei nQ 1.599, de 1991 (Do Sr. Carlos Alberto
Campista) - Dá nova redação ao inciso II do art. 41 da
Lei n9 8.213, de 24 de julho de 1991, que "Dispõe sobre
os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências" .

Projeto de Lei n" 1.633, de 1991 (Do Sr. Carlos Alberto
Campista) - Dispõe sobre o saque do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS, pelos servidores públicos
civis incluídos no regime jurídico único previsto no art.
39 da Constituição Federal.

Projeto de Lei ng 1.646, de 1991 (Do Sr. Antônio
Carlos Mendes Thame) - Introduz modificações no Códi
go de Processo Civil - Lei nQ 5.689, de 11 de janeiro
de 1933.

Projeto de Lei n" 1.650, de 1991 (Do Sr. Zaire Rezen
de) - Regulamenta parte do § 4'1 do art. 199 da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, relativamente
à doação de órgãos, tecidos e substâncias humanas para
fins de transplante, pesquisa e tratamento.

Projeto de Lei n° 1.662, de 1991 (Do Sr. Zaire Rezen
de) - Dispõe sobre a natureza jurídica da conversão do
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dade de .instalarem creches para crianças de zeró a seis
anos de idade.

Projeto de Lei n9 1.788, de 1991 (Do Sr. Rubens Bue
no) - Dispõe sobre a aplicação dos recursoS da União
destinados a programas de alimentação escolar e dá outras
providências.

Projeto de Lei n9 1.789, de 1991 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Regulamenta o inciso V do art. 203 da Constituição
Federal que garante um salário mínimo mensal aos idosos
e às pessoas portadoras de deficiência física.

Projeto de Lei n9 1.839, de 1991 (Do Sr. Sarney Filho)
- Inclui, no currículo pleno dos estabelecimentos de ensi
no de 19 e 29 graus, a disciplina "Noções de Preservação
do Meio Ambiente e de Ecologia".

Projeto de Lei n9 1.852, de 1991 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Altera o disposto no § 29 do art. 2° da Lei n9,8.056,
de 28 de junho de 1990, que "prorroga a vigência dos
dispositivos que hajam atribuído ou delegado competência
normativas aos órgãos que menciona e dá outras provi
dências.

Projeto de Lei n9 1.859, de 1991 (Do Sr. Magalhães
Teixeira) - Institui o Fundo Nacional de Incentivo ao
Desporto e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 1.868, de 1991 (Do Sr. Paulo Mari
nho) - Destina aos municípios 20% (vinte por cento)
dos recursos arrecadados pelos concursos de prognósticos
sobre o resultado de sorteio de números.

Projeto de Lei nO 1.874, de 1991 (Do Sr. Vitória Medio
li) - Dispõe sobre o transporte rodoviário coletivo interes
tadual de passageiros e dá outras providências.

Projeto de Lei no 1.895, de 1991 (Do Sn Dércio Knop)
- Altera a legislação do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas relativamente à tributação da remuneração de fé
rias.

Projeto de Lei n° 1.916, de 1991 (Do Sr. Fernando
Bezerra Coelho) - Dispõe sobre a incidência do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, e dá outras
providências.

Projeto de Lei n9 1.924, de 1991 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Faculta aos mutuários do Sistema Financeiro da
Habitação a opção pelo vencimento das prestações mensais
na mesma data da percepção do salário.

Projeto de Lei n9 1.927, de 1991 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Estabelece prazo para que a ECT entregue aos desti
natários o "cheque-postal".

Projeto de Lei n9 1.929, de 1991 (Do Sr. Evaldo Gon
çalves) - Altera o artigo 10 da Lei n9 8.036, de 11 de
maio de 1990, que "dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providências".

Projeto de Lei n9 1.934, de 1991 (Do Sr. Alberto Had
dad) - Autoriza o Poder Executivo Federal a privatizar
o Banco do Brasil S/A.

Projeto de Lei n9 1.938, de 1991 (Do Sr. Maviael Caval
canti) - Dispõe sobre a eleição do Presidente e Vice-Pre
sidente da República, no caso de vacância dos dois cargos,
regulamentando o artigo 81, § 19, da Constituição Federal.

Projeto de Lei n9 1.943, de 1991 (Do Sr. Geraldo
Alckmin Filho) - Dispõe sobre a Lei Orgânica da Assis
tência Social, suas definições, princípios e diretrizes; deter
mina competências gerais em cada esfera de governo, bene
fícios e serviços, fontes de financiamento, e dá outras provi
dências.

Projeto de Lei n9 1.944, de 1991 (Do Sr. Sigmaringa
Seixas) - Altera o Regimento de Custas da Justiça do
Distrito Federal. .

Projeto de Lei 1.963, de 1991 (Do Sr. Jackson Pereira)
- Acrescenta parágrafo único ao artigo 19 da Lei n9 8.072,
de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes he
diondos.

Projeto de Lei n9 1.980, de 1991 (Do Sr. Jackson Perei
ra) - Dispõe sobre o fornecimento gratuito dos medica
mentos necessários ao tratamento de portadores da Síndro
me de Imunodeficiência Adquirida e de pacientes que apre
sentam dependência física ou psíquica pelo uso de drogas.

Projeto de Lei no 1.985, de 1991 (Do Sr. Max Rosen
mann) - Agrava penalidades de infrações previstas pelo
Código Nacional de Trânsito para conferir maior proteção
à vida dos pedestres.

IV - Pequeno Expediente

ERALDO TRINDADE - Exploração dos recursos
minerais do País.

, OSVALDO BENDER - Defesa do municipalismo.
SARNEY FILHO ---: Atuação do Governo do Estado

do Maranhão em favor dos pequenos produtores rurais.
HÉLIO BICUDO - Chacina ocorrida no Presídio

Ary Franco, no Rio de Janeiro.
MUNHOZ DA ROCHA - Liberação dos recursos

destinados às universidades e ao Crédito Educativo.
PAULO RAMOS - Punição do Clube de Regatas

Flamengo pela FIFA.
JORGE UEQUED - Crise da rede hospitalar filan

trópica e beneficente do País.
WILSON CAMPOS - Demissão de funcionários do

Banco do Estado de Pernambuco - BANDEPE.
HUGO BIEHL - Transcurso do Dia do Técnico

Agrícola.
PAULO MANDARINO -Criação do Banco Rural.
SÉRGIO AROUCA - Necessidade de maior apoio

governamental à cultura nacional.
IRMA PASSONI - Pronunciamento do Ministro

da Economia, Fazenda e Planejamento, Marcílio Marques
Moreira, na Câmara dos Deputados.

SANDRA CAVALCANTI- Antecipação do plebis
cito sobre a forma e o sistema de governo do País.

JOSÉ FORTUNATI - Distribuição dos recursos do
Crédito Educativo.

MARIA LUIZA FONTENELE - Protesto contra
o resultado da votação dos vetos ao projeto de lei relativo
à política salarial. Defesa do voto aberto nas deliberações
da Casa. Propostas elaboradas em defesa dos direitos hu
manos no "Seminário: Indignação maior que o medo 
violência não".

EDUARDO JORGE - Realização da Conferência
Nacional de Saúde. Demarcação das terras dos índios Iano
nami.
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1
- D:ELCINO TAVARES~ Solidariedade aos Prefeitos

do País. .
-NOBEL MOURA--'- AquisiçãO, pelo Banco do Bra-

'

I sil, da biblioteca do filósofo José Guilherme Melquior.
GERMANO RIGOTTO - Críticas ao projeto de lei

I do Governo Federal, relativo à reforma tributária.
1 MESSIAS GÓIS - Pedido de desculpas ao Protura-
I

dor-Geral da República por declarações equivocadas do
orador à imprensa.

, ROBERTO VALADÃO - Reajuste dos benefícios
dos aposentados e pensionistas da Previdência Social.

EDÉSIO FRIAS - Esclarecimentos à imprensa sobre
inexistência de bancada evangélica na Câmara dos Depu
tados.

CARLOS LUPI - Posicionamento do orador favorá-
velà cassação do mandato do Deputado Jabes Rabelo.

. ERNESTO GRADELLA - Posicionamento do ora
dor favorável à cassação do mandato do Deputado Jabes
Rabelo.

ALCIDES MODESTO - Realização, pela Confe
rência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB, da "Sema
na Social Brasileira".

ORLANDO PACHECO - Posicionamento do ora
dor favorável à cassação do mandato do Deputado Jabes
Rabelo.

PAULO PAIM - Apreciação, pelo Congresso Nacio
nal, dos vetos ao projeto de lei referente à política salarial.

CHICO VIGILANTE - Apreciação dos vetos ao pro
jeto .de lei sobre política salarial. Cassação do mandato
do Deputado Jabes Rabelo.

PEDRO TONELLI - Solidariedade com o Procura
dor-Geral da República, Aristides Junqueita, pela postura
adotada em relação à apuração de denúncias sobre conces
são, pelo Governo Federal, de tratamento privilegiado aos
usineiros.

COSTA FERREIRA - Transcurso do Dia do Con
trolador de Tráfego Aéreo. Repúdio à matéria publicada
no Jornal do Brasil sobre o posicionamento dos Deputados
envagélicos quanto à cassação do mandato do Deputado
Jabes Rabelo.

SALATIEL CARVALHO - Congratulações ao Go
verno Joaquim Francisco, do Estado de Pernambuco, pela
assinatura de convênios para a proteção de crianças e ado
lescentes de Recife.

EDÉSIO FRIAS (Pela ordem) - Pedido de convo
cação dos Deputados ao plenário para início da sessão

·secreta sobre cassação do mandato do Deputado Jabes
Rabelo.

NILSON GIBSON - Reajuste de benefícios dos apo
sentados e pensionistas da Previdência Social. Matéria pu
blicada no jornal O Globo, sobre licitação promovida pelo
Exército para aquisição de fardamento.

FLAvIO PALMIER DA VEIGA - Transcurso do
809 aniversário de fundação do Município de Piraí, Estado
do Rio de Janeiro. Adoção do Imposto Único sobre Transa
ções Financeiras. Construção de CIAC no Estado do Rio
de Janeiro.

IVO MAINARDI - Redução dos recursos destinados
à pesquisa agropecuária.

DÉRCIO KNOP - Convenção n9 158, editada pela
Organização Internacional do Trabalho - OIT.

FÁBIO RAUNHEITTI - Transcurso do jubileu de
prata do episcopado de Dom Adriano Hipólito, da diocese
de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.

WALTER NORY -"7 Protesto contra a redução de
recursos dos Estados e Municípios.

DIOGO NOMURA - Posse de Alcides Lopes Tápias
na Presidência da Federação Brasileira das Associações
de Bancos. Interpelação ao Ministro da Economia, Fazen
da e Planejamento, Marcílio Marques Moreira, sobre redu
ção da dívida externa.

NEUTO DE CONTO - Agravamento da crise econô
mica. Fortalecimento dos Municípios.

FRANCISCO DORNELLES~ Privatização da Usi
minas.

PAULO DUARTE - Necessidade de regularização,
pelo Ministério da Saúde, do pagamento de autorizações
de internação hospitalar aos hospitais da rede privada.

WILMAR PERES - Agravamento da crise econô
mica. Redução de recursos dos Municípios.

JOSÉ THOMAZ NONÔ - Greve de servidores pú
blicos do Estado de Alagoas.

RENATO VIANNA - Reajuste salarial dos servido
res públicos.

MARIA LAURA - Falecimento de Chico Botelho,
Prof. da Escola de Comunicação e Artes de São Paulo,
Estado de São Paulo.

MAX ROSENMANN - Transcurso do 1209 aniver
sário da imigração )2olonesa para o Estado do Paraná.

PEDRO PAVAO - Crise das Santas Casas de Miseri
córdia do País.

FERNANDO BEZERRA COELHO - Transferên
cia da produção de derivados de sangue para a iniciativa
privada.

JORGE KHOURY - Lançamento, pelo Governo do
Estado, do Programa de Promoção do Desenvolvimento
da Bahia - ProBahia.

RITA CAMATA - Realização, pelo Comitê Nacio
nal de Meio Ambiente do PMDB, do I Encontro da Região
Centro-Oeste, em Goiânia, Estado de Goiás.

VIRMONDES CRUVINEL - Aprovação, pelo
Congresso Nacional, do projeto de lei referente à correção
do Imposto de Renda na Fonte. Privatização de empresas
estatais.

MATHEUS IENSEN - Problemática da educação
no País.

WERNER WANDERER - Recuperação parcial da
BR-277.

ANDRÉ BENASSI - Elevação da carga tributária
das empresas e das pessoas físicas. Entendimento nacional.

FERNANDO DINIZ - Atuação do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELOS - Defesa
da aprovação do Projeto de Lei nº 8, de 1991, relativo
à revisão da legislação portuária do País.

HAGAHUS ARAÚJO - Problemática do menor ca-
ren~. I

CÉSAR MAIA - Atuação do PMDB.
EURIDES BRITO - Construção de metrô em BraSíj

lia, Distrito Federal. .
,



22038 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Novembro de 1991

LUIZ GIRÃO - Realização de concurso público pa
ra preenchimento de vagas na F<1;culdade de Educação,
Ciências e Letras do Sertão Central, em Quixadá, Estado
do Ceará.

NELSON MARQUEZELLI - Exportação de suco
de laranja. Tramitação do projeto de lei sobre moderni
zação dos portos brasileiros.

JOÃO MENDES - Liberação 40 uso de gás natural
por taxistas. Inauguração de posto de distribuição de gás
natural no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

TERESA JUCÁ - Estruturação do Poder Judiciário
no Estado de Roraima. .

NELSON BORNIER - Liberação do uso de gás na
tural por taxistas.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - "Projeto Massarandu
ba" lançado pelo Governador Joaquim Francisco, do Esta
do de Pernambuco.

WELLINGTON FAGUNDES-Transcurso do Dia
do Médico.

. NEY LOPES - Vinculação ao salário mínimo de rea
justes dos benefícios de aposentados e pensionistas da Pre
vidência Social. .

ARNALDO FARIA DE SÁ - ~uplementação de pa
gamento de benefícios dos aposentados e pensionistas da
Previdência Social.

JOSÉ FELINTO - Criação do Partido Social Traba
lhista. Filiação ao PST do ex-Governador Álvaro Dias,
do Estado do Paraná.

JORGE TADEU MUDALEN -Precariedade da
malha rodoviária federal. ,

BETO MANSUR - Protesto contra a redução de re
cursos dos Municípios.

MARCELINO ROMANO MACHADO - Descaso
do Governo Federal com a área de ciência e tecnologia.

ÁTILA LINS - Liberação de recursos, pelo Ministro
da Saúde, Alceni Guerra, para Municípios do Estado do
Amazonas.

JOSÉ CARLOS COUTINHO -:- Editorial "Agora os
resultados", publicado no jornal O Fluminense, do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

ÁLVARO VALLE - Falecimento do Padre José íta
lo Augusto Coelho, pároco de Santa Cruz de Copacabana,
Estado do Rio de Janeiro.

v - Ordem do Dia

Apresent,!lção de proposições: NELSON MARQUE
ZELLI, JOSE LUIZ CLEROT, MAURICI MARIANO
E OUTROS; DELCINO TAVARES, JAMIL HAD
DAD, ROBERTO FREIRE, ADROALDO STRECK,
COSTA FERREIRA, NILSON GIBSON, PAULO RA
MOS E OUTROS; EDÉSIO FRIAS, CARLOS ALBER
TO CAMPISTA E OUTROS; JACKSON PEREIRA,
LUIZ CARLOS HAULY, ODELMO LEÃO, PAULO

PAIM, OSVALDO MELO, TIDEI DE LIMA, RUBEM
MEDINA, ANTÓNIO CARLOS MENDES THAME,
JOSÉ SERRA E OUTROS; JOSÉ DIRCEU, BENEDI
TA DA SILVA, JOSÉ CARLOS COUTINHO, LUIZ
CARLOS SANTOS, ÁLVARO VALLE.

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados
JOÃO ALMEIDA, TONY GEL, VIVALDO BARBO
SA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação, em pri
meiro turno, da Proposta de Emenda a Constituição n~

45-B, de 1991. Esclarecimento ao Plenário sobre quorum
para aprovação da matéria.

Votação do Substitutivo da Comissão Especial. Apro
vado. A matéria retoma à Comissão Especial para elaQo
ração da redação para votação no 29 turno.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados: CARLOS LUPI, PEDRO TONELLI, MESSIAS
GÓIS, JURANDYR PAIXÃO, GASTONE RIGHI, MA
RIA LUIZA FONTENELE, PRISCO VIANA, SALA
TIEL CARVALHO, ROBERTO FREIRE, AÉCIO NE
VES, JOSÉ LOURENÇO, JOÃO ALMEIDA, JANDI
RA FEGHALI, JOSÉ LOURENÇO, CARLOS LUPI,
MARCELINO ROMANO MACHADO; ROBERTO
JEFFERSON, GASTONE' RIGHI, JOSE GENOINO,
JOSÉ CARLOS SABÓIA, JOSÉ FELINTO, CUNHA
BUENO, JOSÉ ALDO, FERNANDO BEZERRA COE
LHO, CLETO FALCÃO, AMARAL NETTO, MARCE
UNO ROMANO MACHADO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Discussão e vota
ção do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação ao Ofício n~ SGMIP 559, de 1991.

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados:
FAUSTO ROCHA, EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS,
JOSÉ GENOíNO, VITAL DO RÊGO, CIDINHA CAM
POS, GASTONE RIGHI, NELSON JOBIM.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Aviso da Mesa ao
Plenário sobre início da sessão secreta.

(SESSÃO SECRETA)

VI - Encerramento

2- DIVERSOS

IPC - Parecer ao Balancete Patrimonial e Demons-
trativo das Receitas e Despesas.

3- MESA

4 - LÍDERES E VICE.LÍDERES

5 - COMISSÕES

SUPLEMENTO

Resolução n~ 13, de 1991, que declara a perda do
mandato do Deputado Jabes Rabelo, será publicada em
suplemento a este Diário.
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Ata da 163a Sessão, em 6 de novembro de 1991 ,
Presidência dos Srs.: Ibsen Pinheiro, Presidente; Waldir :Pires, 2°Yice-Presidente;

Irma Passoni, 4° Suplent~ de Secretário; Nilson Gibson, § 2° dó art. 18 do Regimento Interno.

ÀS 14HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Ibsen Pinbeiro
Genésio llemardino
Waldir Pires
Inocencio Oliveira
Max Rosenmann
Jairo &i
Robson Tuma

'Irma 'P~ssoni

Roraima

Teresa Jucá - PDS.

Am8pâ

Eraldo Trindade - Bloco; Valdenor Guedes - PTR.

Parâ

Valdir Ganzer - PT.

Ceará

Ubiratan Aguiar - PMDB; Vicente Fialho - Bloco.

Pernambuco

Tony Gel - Bloco; Wiíson Campos - PMDB.

Alagoas

Vitório Malta - Bloco.

Bahia

Uldurico Pinto - PSB.

Minas Gerais

S6rgio Naya - PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio
Medioli - PSDB; Wagner do Nascimento - Bloco; Wilson
Cunha - PTB; zaire Rezende - PMDB.

Rio de Janeiro

Sidney de Miguel - PV; Simão Sessim - Bloco; Vival
do Barbosa - PDT; Vladimir Palmeira - PT; Wanda Reis 
PMDB.

S!o Paulo

Sólon Borges dos Reis - PTB; Tadashi Kuriki - Blo
co; Tidei de Lima - PMDB; Tuga Angerami - PSDB; Uly
sses Guimarães - PMDB; Valdemar Costa - PL; Walter
Nory- PMDB.

Mato Grosso

Wellington Fagundes - PL; Wilmar Peres - PL.

Distrito Federal

Sigmaringa Seixas - PSDB.

Goiás

Virmondes Cruvinel - PMDB.

Mato Grosso do Sul

VàÚer Pere'íra' - PMDB; Waldir Guerra -: Bl~o.

Paraná

Werner Wanderer - Bloco;, Wilson Moreira - PSDB.

Santa Catarina

Vasco Furlan - PDS.

Rio Grande do Sul

Eden Pedroso - PDT; FernaildóCarrion ..: PDS; Fet
ter Júnior - PDS; Germano Rigotto - PMDB; Ivo Mainardi
- PMDB; João de Deus Antunes - PDS; Jorge' Uequed 
PSDB; Telmo Kirst - PDS; Valdomiro LIma - PDT; Wilson
Müller - PDT. '

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A lista de pre

sença registra o comparecimento de 56 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.

fi - LEITURA DA ATA
O SR. MUNHOZ DA ROCHA, servindo como 29 Secre

tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 'a quel
é, sem observações, aprovada.

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

fiI - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

PROJETOS APRESENTADOS
PROJETO DE LEI N9 1.599, DE 1991

(Do ~r. Carlos Alberto Campista)

Dá nova redação ao inciso II do art. 41 da Lei
n9 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre
os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".

(Às Comissões de Seguridade Social e Família;
e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) 
art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O inciso 11, do art. 41 da Lei n9 8.213, de 24

de julho de 1991, que instituiu os Planos de Benefícios da
Previdência Social, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 41. O reajustamento dos valores dos be
nefícios obedecerá às seguintes normas:

I - .
II - os valores dos benefícios em manutenção se

rão reajustados, de acordo com suas respectivas datas
de início, nas fnesmas épocas e pelos menos índices
em que o salário mínimo for alterado."

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O art. 201 da Constituição Federal, através de seu § 29,

assegurou o reajustamento dos benefícios previdenciários, pa
ra preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real.

Ora, este valor real é aquele que o segurado conquistou
a partir da determinação constitucional (art. 58, das Dispo
sições Transitórias) para que os benefícios fossem revistos
a fim de que se estabelecesse o seu poder aquisitivo, através
da expressão em número de salários mínimos que tinham
na data de sua concessão.

Isso efetivamente aconteceu, resultando que todo o segu
rado tem, .atualmente, o seu benefício expresso em salários
mínimos.

O que se pretende, via a presente proposição, é manter-se
o valor real aludido no art. 201, § 29, da Constituição Federal,
o que só acontecerá a partir da alteração ora proposta, dan
do-se nova redação, clara e definitiva, ao inciso lI, do art.
41 da Lei n" 8.213.

Sala das Sessões, 14 de agosto de 1991. - Deputado
Carlos Alberto Campista.

. LEGISLAÇÃO CITADA, AfI!EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL -1988

.................................................................................
TÍTULO VIII

Da Ordem Social

.... ' '" .
CAPÍTULO II

Da Seguridade Social

SEÇÃO III
Da Previdência Social

Art. 201. Os planos de previdência social, mediante
contribuição, atenderão, nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doenças, invalidez, morte,
incluídos os resultados de acidentes do trabalho, velhice e
reclusão;

11 - ajuda à manutençãodos dependentes dos segurados
de baixa renda;

III -proteção à maternidade, especialmente à gestante;
IV - proteção ao trabalhador em situação de desempre

go involuntário;
V -pensão por morte de segurado, homem ou mulher,

ao cônjuge ou companheiro e depedentes, obedecido o dis
posto no § 59 e no art. 202.

§ 19 Qualquer pessoa poderá participar dos benefícios
da previdência social, mediante contribuição na forma dos
planos previdenciários.

§29 É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme
critérios definidos em lei.
................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, manti
dos pela previdência social da data da promulgação da Consti
tuição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabe
lecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários
mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se
a esse critério de atualização até a implantação do plano de
custeio e benefícios referidos no artigo seguinte.

Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios
atualizadas de acordo com este artigo serão devidas e pagas
a partir do sétimo mês a contar da promulgação da Consti·
tuição.

LEI N9 8.213, DE 25 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências.

································TfTULo·iil············ ..
Do Regime Geral de Previdência Social

................................................................................
CAPÍTULO 11

Das Prestações em Geral

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

SEÇÃO IV
Do Reajustamento do Valor dos Benefícios

Art. 41. O reajustamento dos valores de benefícios
obedecerá às seguintes normas:

I - é assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data
de sua concessão;

II - os valores dos benefícios em manutenção serão rea
justados, de acordo com suas respectivas datas de início, com
base na variação integral do INPC, calculado pelo IBGE,
nas mesmas épocas em que o salário mínimo for alterado,
pelo índice da cesta básica ou substitutivo eventual.
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PROJETO DE LEI Nll 1.633. DE 1m
(Do Sr. Carlos Alberto Campista)

Dispõe sobre o saque do Fundo de Garantia por Tempo de SeE
viço - FGTS pelos servidores pUblicas civis incluídos no
regime jurídico único previsto no artigo 39 da Constitui _
çâo Federal.

V<:iria,s' tentativas foram feitas, inclUSIve pelo
Governo Federal, que" através do art. 19 do Projeto de Lei

1390/91, procurou dar regu1amentaçao à q·uestào.

(As COMISSÕES DE TRABALHO, DE lIDHINISTRAÇ1l.0 E SERVIÇO POBLI
CO; FINANÇAS E TRIBUTAÇ1\O (ART. 54); E DE CONSTITUIÇI\O E
JUSTIÇA E DE REDAÇ1l.0 (ART. 54) - ART. 24, 11).

o Congresso Na:cional decreta:

No entanto, na oportunidade de votação daque
le PL; foi suprimido, através de IC'menda, o referido art. 19.

por positiva interferência das diversas entidades representa

tivas dos servidores que repudiaram a forma do saque ali pro

posto (em parcelas. ao longo dos cinco próximos anos).

Art~ 12 - Os saldos das contas vinculadas do Pu.!!.

do de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, d.os servidores púb1i

COB civis da Uniao, de suas: autarquias e fundações públ"i'cas,·

que se incluíram no Regime Jurídico Único previsto no art. 39
da ConstituiçAo, poder:lo ser sacados.

o objetivo, assim, da presente proposiç30 é, em

regulamentando o assunto, permitir a liberaçAo em dois anos,
a contar de 1992, compatibilizando a necessidade dos servido

res com as disponibilidades financeiras do Governo.

I - nas hipóteses previstas nos incisos 111 a

111 do art. 20 da Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1990;

II - parceladamente, e no mês de aniversário do

titular, na proporç!o de 50% (cinquenta por cento) em 1992 e

50% (cinquenta por cento) em 1993.

S12 - Para os fins do disposto no incitio 11 des

te artigo, os percentuais ali indicados incidirâo sobre o sal

do (la conta vinculada, no dia em que forem dfvidos o' I':rédi-'

to de juros e atualizaç!.o monetária.

S 22 - Os saldos das contas individualizadas do

FGTS, de servidores nab optantes abrangidos pelo aludido regi

me, reverterao em favor da Uniao, bem como das autarquias e

fundaçOes públicas federais.

S 39 - Na hipótese.de saq~e prevista,no inciso
1V do art. 20 da Lei n2 8.036, de 1990, os dirigentes dos ór

gaoa e entidades da Administraçao Pública direta, ~utárquic;

e fundacional deverao expedir declaraçAo discriminando os de

pendentes habilitados a movimentar a conta vinculada do se'r=
vidor hlecido.

Sala das Sessões, em /t:. de>agosto de 1991.

•CONSTITUIÇÃO
aEPlDLJca I'EIlElATIvA DoaJUwt- ...... ...... ..... ....~ .. ~ , .

Título III

DA ORGANlZAÇAo DO ESTADO .

S 4Q - SerAo aplicáveis as disposiçOes ~est~

artigo aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, que.. po~ força de lei própria, forem' '"'incluídos
em regime estatutário. ~. _~•• r •••• ~ ••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_._

JOSTIFlCAç10

Art. 3g - Esta' Lê'i entrará em VIgor na data de

sua publicaçao! revogados as disp~siçoes em contrário.

N40 há na"xeqislaç3o vigente dispos~tivo que
regule o saque do FGTS pelo servidor, nl!. hipótese de resolu

QBo d~ seu contrato de trabalho pOr mudança do regime' da
·CLT para o eatatut~rio. •

.....•: ~ ~ .
.. ~.. ~"" .. "".''''''' .. '.' '•.............. , , .

Federal expedirá

cumprimen.to do di!

Art: 22 - A Caixa Econômica
as instruções opetacionais' 'necessárias ;;0
posto no artigo anterior.



22042 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Novembro de 1991

'Zigent~r- para o sru;

Art. 29 O título VII (Do Processo e do Procedimento)
do mesmo ato legal, fica acrescido de um capítulo IV - (Do
procedimento Sumário), englobando os arts. 278, 279 e 280,
281,282,283,284, respectivamente com as seguintes redações
renumerando-se os arts. subseqüentes.

Art. 272. O procedimento comum é sumaríssimo, su
mário e ordinário.

Parágrafo único. No procedimento sumaríssimo, todos
os atos, desde a propositura da ação até a sentença, deverão
realizar-se dentro de trinta (30) dias. No procedimento sumá
rio, referidos atos deverão estar concluídos dentro de noventa
(90) dias.

Art. 273. O procedimento especial, procedimento su
maríssimo e o procedimento sumário regem-se pelas dispo
sições que lhes são próprias, aplicando-se-Ihes, subsidiaria
mente, as disposições gerais do procedimento ordinário.

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumaríssimo
nas causas cujo valor não exceder dez (10) vezes o maior
salário mínimo vigente no País.

Art. 276. Na petição inicial exporá o autor os fatos e
os fundamentos jurídicos, formulará o pedido oferecendo do
cumentos, indicando até duas testemunhas.

Art. 277. Os juiz designará desde logo a audiência de
instrução e julgamento determinando a citação do réu para
nela comparecer, podendo este em tal oportunidade apre
sentar defesa oral, exibindo documentos, se houver, indicando
até duas testemunhas.

§ 19 Conclusos os autos e aberta a audiência, o juiz
ouvirá as partes, examinando-se documentos, se houver, fi
xando-se por ele o ponto fundamental da lide, propondo-lhes
a conciliação que, aceita, será homologada por sentença a
seguir.

§ 2° Náo aceita a conciliação, ouvidas as testemunhas,
se houver, que comparecerão independentemente de intima
ção e apreciados os documentos porventura exibidos, tudo
de modo conciso, o juiz proferirá nos autos, a seguir, sucinta
mente a sentença com observação resumida do disposto no
art. 131, esta. considerada irrecorrível, procedendo-se a sua
execução, désde logo, vedado qualquer recurso ao Tribunal
visando alterar despacho ou modificar o julgado, total ou
parcialmente.

§ 39 O princípio da verdade sabida será elemento básico
de informação para o imediato convencimento judicial e crite
riosamente aplicado na concentração das provas, julgando-se
a causa no ato da audiência, intimando-se os litigantes se
presentes estiverem.

§ 49 No procedimento sumaríssimo é vedada a realiza
çáo da prova pericial.

/I. 1990.IMt(1

S 40 - O t-óv'l O~j..to de ulili&açÃo ~ FGTS,
.orneu1..\' io<,d(!ri aer objeto (l:e out.ra t.ranaaçio tOla recur.oa do rWldo,
na fOT$A QUP. v).r _ .er rrgulamentad. pelo eonarlho Curador.

, 50 - O ~9.~nto ~••eti~.4. .pÓ. o perl.~~
prevJato ..ai It!qulam-nto, l*plicatÃ .tu.lj...,,~ão ...,oftlári. &>......1Q'a:••
devIdo••

S 20 - O Cona,·]ho C'lrador IIi.ciplir••rá o 4h
ret.to no incilo V, vi ••n~o & ben~fici.r oa tr.~)h.4nle. ~ 14i••
r.n~ft •• Vt••~rv.J o .quslibrio finaRc~iro 40 FGTS.

, 30 • O dirrlto de adquirir ~r.dl. coa J.CQJ
, ~ do ~\'TS. J."'f'lo tr.b",U,ador••ó podt!'r' 8p.r .xercido r.....r. Ufl' úriico
1· • ~·vl.

VIII - qUlIudv p<'raldne-Cl'r tr;:ç eno!: jninlf!:rrur
t~5, • psrt)T d~ v19;ncAA dpnt•. l~i, ~p~ crédito d~ dp~;sf'on:

1Jl - ..xt'lnç~o 1)t1;"ll'Ial ÓO C'oJJlr,ftto ,. 1:t!l:v.o, )b
l·)U{;.;Vf! 'O dCIF t, ..b31hoAdclr"~ t~"'I"(.H.ft..10," t:egiduG pelo. J~i II~ ' .... 01'.
rJ,. 3 ~. j/lUr1tO t1f:' l Q 79:

xv - f&l~cJ..n~Q do ~r.balhadof, ..v~o o &31
do p"go " ~C'UFó d"'p("ndent~s~ p.ra eoa~ fl. h",bilit.adcoG pe-rf\ille • "~

vl"rllC"1.'" Sor.HiJ, at':quodo O cri tiTio .dotado r-t:HI: • c('mC'"e'Jflti'J 4-:- prn"
"õP?P pC'JI lllr'rtc! .. }lA falt. de df!pt-"1Ja:e-nt~.... f.rao juc .0 .l't!'i";'~bl.lIIW"'nto d\.1
a&lótl d", t"ont. "in~ulfuJ" os:> at"U.. W\l\;.'H'QT.'" pl'.v.i.$.to~ ua l'f!'l c).vil.
l.ndH·a\lnJ; pm _ J vArá judie).) r e-Kp9tlHto • r~que'Ti~nt:.o cJ"O illt~r~'csft

do .. J.flclppt-tld~nt€' d,. inv~ntiJio ou .rrul..~nl{}:
V - pag• .ento de pl'rt. dac pr~J,;t",çt)f~1l dE'~'ur

l'ttnte .. \1\' {ln.nC")amf'ln(o h"bltaciunal c:onc..dulc') hfl i",t"H'l d~.. fi ..... "'.".
FIIlltnrrl1fl d. Jlal11tnçõo - SI"'II, dOO'1l1c- qu,.. ;

.) o lrluLuÃtio ("t';nl~ ('"fJm o .íni......, ir.. tTPI; ."'CUIl
de trabalho ~ob o reqHr." "o FGTS, nia _r-P;lI'3 e1bpr~r.a tm ~ "-",,prf."Pt:\r.
dJft!lf"nlt!>r::

ltl o valor bloqu4"Ado Cf'j .... utili:;l'do. D':" ~íl'lU:,.

dUT.nt~ o rra.~n dp oO:t1l!' lnl·seR;
c;o) () ".los do- "h~lJ,m4'nto Al;nja. no ;'i-.i.", i-.'l', ui

tellf 11 l'uT ("put o do .H'lft "nte- da prelttacão;
VI - lJqUídftçio QU amortj~a~ão r~t~~Qrüinãrj~

do 811Jt10 d .. vedor d~ finanC'iampolo 1111Oblliirio. Ctl,.,lê,yittllUõ _6- f~t,,~dJ

çõe5 1!s\16hf>1iP'cidft5 p<-lo CO'l.~lho c"urfl,dn~,. .1~nt't~ .1_3 • de- qut! fi fi
nanC'ift'llf"nto .Pjft C'onçedido no a.mlllto (i<, t.rAl r "'ti" in'of"J"lJli(·ju .,íll'
lHU dt" c10ic. ellOS par .. cadA IGnv"IJ\f!'Jlt_CÃo;

Vl1 - P"9AJM>utn tote.l ou piI.C'ial do pr'1t'u ali
ftg\li,.,çti.1"' df! Jnt.'1T.die rr('\pT'"ia, obnpxv<l'dD!'I ~n Ih:~9U\"t..". l"'Ulld.,ÇlWS1

, a) o J'lutuir io dpv(l'rÁ c<:mlfJr cow o ai.'i.L) dt.·
tr'é!: ano,; de 'trllbalho Ilob o reqUw? do FGTS, na Itf'n.l~ P.ItlI"i'r;" (lU 19'·

~Il f'r:l'n; dJ f{!1I"ntf'5:

. ')( _ .uClprn~.b· tollll ,,(~ tT~balho ."",lato por
~riodv i9~.1 ou .upprior _ noven~a di•• , comprovAda por ~~~lDI.çio
df'l Fin~'(" ..to ".'Pr.....ntativo 4_ c&t.qoria pf o fl •• ion.l.

I Jo ... " ,..gul...'!nt.acio ti". aituacu... pn:yJ,.te.
f1cr. ,nri.oR 1 • :n •••~qu;r.J. qUI" • z.l~r."•• que tat jU. o t.J"~
lh.~or corr~.pond••0. 4epó.lto~ .f«~u.~u. na conta ~incul.d. 4u~.n
t. o pt'rlodo de Y1qpncoie do ülti-e C'of1tr.to"~ uabalho" ac ..«:acidA
dI' jUlo. '" .tualir:aç'io aoueotárl", CS.·duzidoa os- ••c;l.1e....

b1er'õf' "nl,f'C (I run(1o d .. Caranti_ ,,~,

":«"'1'0 "f!' .-., v,), çp • 111. OutJ.. J,rov)
t,1;'JIC"la,.

Ar\. 20 - " conla 'Y1nculaO. do u.tt...ha(lpr J,l(t

rC'1'S podf'TÃ .~r "'oviWlentat1a .... ae9uinte& .ituacõe-cl
J - de.~dld•••• jo_ta cau... i~~lu.íYe a

jnrHrt~lft, df' culpa tecIproc•• d('l força IlLIIJOr, ce-provaaa C"'(lAl JM9.....

~"to dow valor•• d. qu@ trata O art. 1',
11 - w.t.inçio total da lHIpl'e••• fechaJll'!'nlo O~

quni.qur~ d~ s.ua ••t.~l~c~nlo•• filial. ou .9in~)... .upr~*.ft~

,,~ partt- ti.. &U81l atIvidade., ou ainda '''I.ci~nto (I('JI e-t"P9_dcn in'"
dlvll1ual af'rnprC' qUl' qUIIlqu(!,T t1.e..... ocorr~nci•• .i.rJl1qu~ IlIra.:i.io d('
contrato dr trabalho, COIII)rOv"tla por-d'·C'laraçio ••crit.. t2a tbIJJJ .... ,
&\11'1'10", qu.",lo f1.'\T () t"'I1~", pos di:'cis.o judicial 'U .,•• " ..." ... 1u\~·

gnl""'I;-

, ~ , - - - ..
PROJETO DE LEI N9 1.646, DE 1991

(Do Sr. Antônio Carlos Mendes Thame)
Introduz modificações no Código de Processo Civil

Lei n" 5.689, de 11 de janeiro de 1933.
(À Comissão de Constituição e Justiça e de Reda

ção - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os artigos 272, 273, 275, 276, 277 do vigente

Código de Processo Civil passou a vigorar, respectivamente,
com as seguintes redações:

CAPÍTULO IV

Do Procedimento Sumário

Art. 278. Observa-se-á o procedimento sumano: nas
Causas de valor superior a dez (10) e ao excedente a vinte
(20) vezes o maior salário mínimo vigente no País.

II - nas causas, qualquer que seja o valor:
a) que versem sobre a posse ou domínio de coisas móveis

e de semoventes;
b) de arrendamento rural e de parceria agrícola;
c) de responsabilidade pelo pagamento de impostos, ta

xas, contribuições, despesas e administração de prédio em
condomínio;
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d) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rús-
tico;

e) de reparação de dano causado em aCidente de veículos;
f) de eleição de cabecel;
g) que tiverem por objeto o cumprimento de leis e postu

ras municipais quanto à distância entre prédios, plantio de
árvores, construção e conservação de tapumes e paredes divi
sórias;

h) oriundas de comissão mercantil, condução e trans
porte, depósito de mercadorias, gestão de negócios, como
dato, mandato e edição;

i) de cobrança da quantia devida, a título de retribuição
ou indenização, a depositário e leiloeiro;

j) do proprietário ou inquilino de um prédio para impedir
sob cominação de multa, que o dono ou inquilino do prédio
vizinho faça dele uso nocivo à segurança, sossego ou saúde
dos que naquele habitam;

I) do proprietário do prédio encravado para lhe ser permi
tida a passagem pelo prédio vizinho ou para restabelecimento
da servidão de caminho, perdida por culpa sua;

m) para a cobrança dos honorários dos profissionais libe
rais, ressalvado o disposto em legislação especial.

Parágrafo único. Esse procedimento não será observa
do nas ações relativas ao estado e à capacidade das pessoas.

Art. 279. Na petição inicial exporá o autor os fatos e
JS fundamentos jurídicos, formulará o pedido e indicará as
provas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas não exce
dente a três (3) e documentos.

Art. 280. O juiz designará a audiência de instrução e
julgamento, deferindo as provas que nela houverem de produ
zir-se.

Art. 281. O réu será citado para comparecer à audiên
cia que não se realizará em prazo inferior a dez (10) dias
contados da citação, nela oferecendo defesa escrita ou oral
e produzindo prova.

§ 19 Na audiência, antes de iniciada a instrução, o juiz
tentará conciliar as partes observando-se o disposto no art.
448.

§ 29 Se o réu pretender produzir prova testemunhal,
depositará em cartório, quarenta e oito (48) horas antes da
audiência, o rol respectivo.

Art. 282. Os depoimentos das partes e das testemunhas
serão reduzidos a termo, do qual constará apenas o essencial.

Art. 283. O juiz proferirá a sentença, tanto que con
cluída a instrução ou no prazo máximo de cinco (5) dias.

Art. 284. No procedimento sumaríssimo, todos os atos,
desde a propositura da ação até a sentença, deverão realizar-se
dentro de noventa (90) dias.

Art. 39 O art. 278 do vigente Código de Processo Civil
passa a vigorar acrescido de dois parágrafos com as seguintes
redações:

§ 39 A prova pericial, uma vez pertinente (art. 420,
parágrafo único), se requerida pelas partes, será elaborada
no prazo máximo de vinte (20) dias, nomeando o juiz antes
da audiência o perito, incumbindo aos litigantes a indicação
na mesma oportunidade, querendo, de seus assistentes técni
cos e respectivos quesitos, compromissados os vistores em
cartório.

§ 49 Requerida a prova pericial, a parte requerente res
ponderá pelos salários dos peritos, depositados desde logo
~m cartório para levantamento quando por ocasião dos respec-

tivos compromissos, se for o' caso, e fixados de acordo com
a ~abela de custas, observando-se nessa parte, o que resultar,
afmal, da sucumbência.

Art. 4" O art. 520 do atual Código de Processo Civil
passa a vigorar acrescido de um inciso VI, com a seguinte
redação:

"Art. 520. . .
.................................................................
VI - julgar as causas de procedimento sumário

de valor superior a dez e não excedente a vinte vezes
o maior valor de referência existente no País."

Art. 59 O art. 736 do vigente Código de Processo Civil
fica acrescido de parágrafo único com a seguinte redação:

"Art. 736. . ..

Parágrafo único. Não se aplica este dispositivo
aos procedimentos de ritos sumaríssimos. "

Justificação

Com a presente proposta de alteração do Código de Pro
cesso Civil procura-se agilizar o procedimento, dando maior
celeridade ao seu andamento, eliminando-se panos e formali
dades desnecessárias. Fundamentalmente, introduz o procedi
mento sumário, utilizável nas hipóteses que menciona.

Se agravado ajudará, em muito, a diminuir a grande parte
de processos armazenados nos Cartórios, contribuindo para
a concreta aplicação de justiça.

Estribou-se o trabalho nas ponderações do Dr. Luiz Ro
berto de Almeida, juiz do Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo, que transcrevemos a seguir, para melhor eluci
dação e esclarecimento das razões que alicerçaram o projeto.

É evidente que nessa parte, sem prejuízo de outras mu
danças, o mesmo necessita ser com urgência reformulado.

Numa análise por inteiro, ampla, é preciso de saída acre
ditar-se no homem, capaz e em condições de aplicar a lei
com prudência, acudindo-se á prestação jurisdicional com
equilíbrio, com senso de precisão.

Para tornar-se a crença significativa, São Paulo tem-se
mostrado pioneiro, exercendo segura liderança no aprimora
mento de seus Juízes e o exemplo disso é a "Escola de Magis
trados" que se apresenta como instituição de extrema utili
dade.

Contra aqueles que resistem na simples aplicação da orali
dade como único meio de salvar-se tanto o processo civil
como o penal nas causas permissivas a sua instituição alegan
do-se inconciliabilidade com a falta de cultura dos JUÍzes brasi
leiros, há o registro doutrinário do saudoso Batista Martins
ao remarcar-se que o mesmos esquecem-se de um ponto im
portante: - 'iO prodecimento escrito requer, também, juízes
e advogados cultos" ("Comentários", vaI. lU, tomo 2°, 2'
edição, Forense, pág. 352).

Então tendo estudado a matéria sob sensível reflexão,
convinci-me da necessidade de uma reformulação no procedi
mento sumaríssimo, tal como ele deve existir no processo
civil.

A medida visa tambél1J dar celeridade às questões sumá
rias para as quais fixa-se competência objetiva, não obstante
seu valor comrpeendido entre acima de (dez) lOe não superior
a (vinte) 20 vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Exposta assim a matéria, poderá ser observado que, de
acordo com a tradição do nosso processo civil implantado



22044 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Novembro de 1991

na primeira hora sob os laços do Direito Português, à vista
do Código, o rito sumário dos praxistas foi discretamente
admitido pelo Professor Alfredo Buzaid na lei processual vi
gente (Lei n9 5.869 de 11 de janeiro de 1973) como sendo
o de rito sumaríssimo.

No fundo, com muito respeito, não foi nem uma coisa,
nem outra pois o rito sumaríssimo tal como sempre foi admi
tido na legislação alienígena, sem aquela estrepidez de juízo
ou ficando nas regras do direito natural como id quod plerun
que accidit, jamais veio ter a nossa legislação processual civil.

Não me pareceria conveniente a implantação do sistema
francês como informativo ao princípio da oralidade que se
pretende instituído pois correríamos o risco de termos na legis
lação brasileiro, aproximadamente, tudo aquilo que já está
registrado no procedimento sumárissimo, acreditando que o
sistema lusitano seria o ideal para a nossa legislação.

A "verdade sabida" foi sempre fonte valiosa de infor
mação.

A legislação brasileira já a conquistou nos limites de inte
resse da administração pública para o registro de prova nas
suas sindicâncias ou nos seus processos administrativos.

No procedimento sumaríssimo a audiência será sempre
contínua. O princípio da forma maior de modo a não se per
mitir a sua conclusão no mesmo dia, deveria ser superado
através de alguma disposição legal.

Continuar-se uma audiência no primeiro dia desimpe
dido, mesmo que independente de novas intimações, é sempre
um precedente perigoso a desmotivar o princípio da celeridade
processual.

Exclui-se pelo meu pensamento, a adução de alegações
finais mesmo que seja por curto espaço de tempo, bem como
a renovaçáo da proposta de acordo. Quem pretende fazer
acordo não vai tentá-lo à última hora.

Quanto às provas e sobre a sentença, naquilo que for
pertinente, a Lei n9 7.244 de 7 de novembro de 1984 que
instituiu o Juizado de Pequenas Causas Diário Oficial da União.
de oito de novembro de 1984 trouxe um razoável conjunto
de subsídios para agilizar-se o processo, inclusive apontando
que não se admitirá sentença condenatória ilíquida ainda que
genérico o pedido, convindo lembrar-se que segundo as mi
nhas idéias, a defesa do réu será sempre oral, nada por escrito,
não se admitindo reconvenção ou qualquer espécie de inter
venção de terceiros.

A chamada fase satisfativa do julgado necessitaria de
adquado tratamento para se evitar recursos na execução de
sentença.

- Um acréscimo no art. 736 do Código de Processo vigen
te seria necessário inadmitindo embargos do devedor nas cau
sas de rito sumaríssimo para não se permitir reiniciar-se o
que já está findo.

Também aqui o princípio da "verdade sabida" seria im
portante para permitir ao juiz examinar excesso de penhora,
erro de conta, falha na eventual avaliação, etc.

Nos últimos trinta anos, aproximadamente, várias tenta
tivas foram empreendidas para reformar-se o Judiciário, esta
belecer-se rumos para se obter melhor administração da Justi
ça, fixando-se procedimento próprio em muitas leis extrava
gantes mas nada se tentando melhorar em tal sentido no Códi
go de Processo Civil, a expressiva fonte geradora do rito pro
cessual.

Em 1965, no dia 10 de junho o então Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, Ministro Ribeiro da Costa fez a entrega

de um trabalho sobre a reforma judiciária ao titular da pasta
da Justiça, Ministro Milton Soares Campos no Governo Caste
Ilo Branco, mas ali a tanto não se chegou a ser pleiteada
qualquer reforma ou alteração no procedimento das ações
no então Código vigente de 1939. - (In" Diário da Justiça
21 de junho de 1965, págs. 1.473/8).

No final de 1974, quase um ano depois de vigência do
Código de Processo Civil o Presidente Geisel demonstrava
na saudação que fez ao povo brasileiro, a sua sensível preocu
paçáo no sentido de melhorar-se a administração da Justiça
no País, sendo ao tempo pedido ao Supremo Tribunal Federal
os sintomas de sua realidade, surgindo nessa época o "Diag
nóstico" que representou a base para as alterações que se
impunham.

Mais tarde e como conseqüência de exaustivo trabalho,
surgiram a Emenda Constitucinal n9 7 de 13 de abril de 1977
e a Lei Complementar n9 35 de 14 de março 1979 que dispôs
sobre o organismo da Magistratura Nacional, nada sendo tra
tado sobre a alteração dos ritos do processo.

O Presidente João Baptista Figueiredo não se animou
por suas razões de foro íntimo em 1981 a proceder as alterações
nos Códigos de Processo ainda que o mundo jurídico se mos
trasse perplexo diante dos equívocos e das iniqüidades contidas
na Emenda Constitucional n9 7 outorgada à Nação pelo Pla
nalto, causando inegavelmente uma imensa frustação da classe
jurídica, da própria magistratura que há muito tempo esperava
pela revisão do procedimento judicial brasileiro.

Com a instituição da chamada "Nova República" a partir
de 1985, como grande desafio apresentava-se ao então Presi
dente Tancredo Neves a reforma do judiciário, justa aspiração
do mundo jurídico da Nação.

Com o inesperado e prematuro falecimento de Sua Exce
lência, o destino mudou o curso das coisas.

Ainda recentemente, no X Congresso Brasileiro de Ma
gistrados realizado no Recife de 17 a 20 de setembro de 1986,
numa das nações aprovadas na seção plenária, evidenciou-se
preocupação quanto à lei processual que deveria ser reformu
lada visando maior rapidez na prestação jurisdicional - ("in
Anais - "O Poder Judiciário e a Constituinte").

São as nossas justificações ao Projeto de Lei.
Sala das Sessões 20 de agosto de 1991. - Mendes Thame.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI NQ 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

. .
TÍTULO IV

Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça

CAPÍTULO IV
Do Juiz

SEÇÃO I

Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, aten
dendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda
que ~ão alegados pelas partes; mas deverá indicar, na senten
ça, os motivos que lhe formaram o convencimento.
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TÍTULO VII
Do Processo e do Procedimento

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 272. O procedimento comum é ordinário ou suma
ríssimo.

Art. 273. O procedimento especial e o procedimento
sumaríssimo regem-se pelas disposições que lhes são próprias,
aplicando-se-Ihes, subsidiariamente, as disposições gerais do
procedimento ordinário.

CAPÍTULO III
Do Procedimento Sumaríssimo

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumaríssimo:
I -nas causas, cujo valor não exceder 20 (vinte) vezes

o maior salários mínimo vigente no País;
11 - nas causas, qualquer que seja o valor:
a) que versem sobre a posse ou domínio de coisas móveis

e de semoventes;
. b) de arrendamento rural e de parceria agrícola;

c) de responsabilidade pelo pagamento de impostos, ta
xas, contribuições, despesas e administração de prédio em
condomínio;

d) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rús-
tico;

e) de reparação de dano causado em acidente de veículos;
O de eleição de cabecel;
g) que tiverem por objeto o cumprimento de leis e postu

ras municipais quanto à distância entre prédios, plantio de
árvores, construção e conservação de tapumes e paredes divi
sórias;

h) oriundas de comissão mercantil, condução e trans
porte, depósito de mercadorias, gestão de negócios, como
dato, mandato e edição;

i) De cobrança da quantia devida, a titulo de retribuição
ou indenização, a depositário e eleiloeiro;

j) do proprietário ou inquilino de um prédio para impe
dir, sob cominação de multa, que o dono ou inquilino do
prédio vizinho faça dele uso nocivo à segurança, sossego ou
saúde dos que naquele habitam;

I) do proprietário do prédio encravado para lhe ser permi
tida a passagem pelo prédio vizinho, ou para restabelecimento
da servidão de caminho, perdida por culpa sua;

m) para a cobrança dos honorários dos profissionais libe
rais, ressalvado o disposto em legislação especial.

Parágrafo único. Esse procedimento não será observa
do nas ações relativas ao estado e à capacidade das pessoas.

Art. 276. Na petição inicial exporá o autor os fatos e
os fundamentos jurídicos, formulará o pedido e indicará as
provas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas e docu
mentos.

Art. 277. O juiz designará a audiência de instrução e
julgamento, deferindo as provas que nela houverem de produ
zir-se.

Art. 278. O réu será citado para comparecer à audiên
cia que não se realizará em prazo inferior a 10 (dez) dias
contados da citação, nela oferecendo defesa escrita ou oral
e produzindo prova.

§ 19 Na audiência, antes de iniciada a instrução, o juiz
tentará conciliar as partes, observando-se o disposto no art.
448.

§ 29 Se o réu pretender produzir prova testemunhal,
depositará em cartótio, 48 (quarenta e oito) horas antes da
audiência, o rol respectivo.

TÍTULO X
Dos Recursos

........................................................................................................................ ~ ..

CAPÍTULO 11
Da Apelação

................................................................................
Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devo

lutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito
devolutivo, quando interposta de sentença que:

I - homologar a divisão ou a demarcação;
11 - condenar à prestação de alimentos;
III - julgar a liquidação de sentença;
IV - decidir o processo cautelar;
V - julgar improcedentes os embargos opostos à exe

cução.
..................................................................................

LIVRO 11
Do Processo de Execução

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

TÍTULO III
Dos Embar~os do Devedor

CAPITULO I
Das Disposições Gerais

Art. 736. O devedor poderá opor-se á execução por
meio de embargos, que serão autuados em apenso aos autos
do processo principal.

LEI COMPLEMENTAR N~ 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979

Dispõ.e sobre a Lei Orgânica da Magistratura Na
cional.

LEI N~ 7.244, DE 7 DE NOVEMBRQ DE 1984

Dispõe sobre a criação e o funcionamento do Juiza·
do Especial de Pequenas Causas.

. .
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PROJETO DE LEI Nll 1.650, DE 1991
(Do Sr. Zail'e Rezendel

Novembro de 1991

Regulamenta parte do parágrafo 49 do artigo 199 da Con~

tituiçáo da República Federativa do Brasil, relativamen
te à doação de órgàos, tecidos e substâncias humanas p~

ra fins de transplante, pesquisa e tratamento.

(As CXHIssIlEs DE SEGURIDADE SOCIl\L E FAM!LIA, E DE =TI'JJJIç!\Q E JUSTIÇA E DE

REI)Il,Ç.I'b - ARf. 24, Ir)

O CON~RESSD NACIO~~L DóCRôTA'

Art.. 12 - A doação em vida de árgãos, te:idJ3 e substã'cias

humanas post mortem, para remo;ã:J e tra'13plante com fins

terapê~ticos e científicos, far-se-á na forma desta lei.

Art. 22 - A morte do doador será certi ficada por médico, me

diante eXêl1'le clínico e exames complementares qu~ se fizere:n
necessários.

Art. 32 :- A remo;ãJ qe órgãos, te::id.J3 E substâncias huma

nas,paró 05 fins re,ferid·,s no art. 1 2 , de:nmderá de cons"=:'1ti
mento expresso, msmifestad·) em vida p?lc dJad,,!, se m;!ior e
capaz, c071provável por meio admi tido err, direi to.

§ Grico .. Incorrerá na pe~a previste no art. 211. do Cójig)

Pen::l Q.ue:n infringir o disp'Jsto neste artigo.

Art. 92 - A rernoo;ã'J e transplante de órgãos, te::id'Js ou

substâncias de cadáver hum3no só poderá ser reslizada:

I - por corpo médico com notória capacidade té.s
nica e auxiliares especializadJs;

11 - em instituição médica pública ou priva:la COl1

instalação adequada e reconhecidamente idônea.

Art. 10 - Em caso de morte de disponente à doação, o médico
responsável pela in5tituição médica notificará imediatamen

te qualquer estabelecime:lto de saúde, público ou privadJ,

habilitado à remoção de órgãos, tecióo~ e substân~ias hJm3
nas.

Art. 11 - As instituiçõ~s médicas onde se r~alizarem as re

moções de partes do cadáver huma"lo com finalidaje de tra'1.1

plante, manterão arquivados os exames referentes ao diagnó~

tico de morte e os relatórios dos atos cirúrgicos relativos
a essas remoções.

§ 1º - "uando se tratar de doador; juridica'llen:e incap3z,

men::>r ou analfabeto, o cO'lsentime,to d::\'2rá manifestar-se
por meio de representa;ãJ legal.

único - Toda pessoa interessada terá acesso
qui vos mencionadJs neste artigJ para fins de

formação precisas relativas ao assunto.

livre aos a!.
consul ta e in

§ 22 - Na falta de cansentime:lto em vida, ele será suprido

mediante autoriza;ãJ escrita do cÔ'1juge e sucessival1e,te,

os descendentes, ascendentes e colaterais, corporações reli
giosas ou civis responsáveis pelo destin~ dos despojos.

Art. 12 - O consentimento de doação a que se refere

lei poderá ser revogado a qualquer tempo~

esta

A·rt. 49 - O receptor de órgão, tecido ou substância humarla

para transplante, devidamente informado pelo médico dos be

nefícios e risc~s previsíveis à sua saúde, dará seu cons~1

time:nto prévio, livre e expresso, por si ou por algué:n qJr::

o represente.

Art: 52 - Terá priorid:de o receptor que necessitar prim":!.!.
ro do transplante.

Art. 13 - Os docu~e~to~ pessoais a qualquer título, expedi

dos pelos órgãos públicos conterão, obrigatoriamente, a ex

pressão "doador de órgãos" quandJ o disponente assim o man!
festar.

§ 1 9 - O portador de documentos pessoais emi tidJS com base

efT', modelos antigos fará sua opção em declaração própria q'J=
deverá portar juntamente com os respectiv05 docum~:;tos.

§ 22 - O cidadão que alterar sua opção inicial decidind.J-se
posteriormente pela doaçã:J, deverá fazê-lo cClíforme o pará
gra fo anterior.

Art. 6º - A causa tt\orti~ cons.tará de diagnóstic:') preciso,
firmad:. por m~dico, qu~ informará també:n se o doador foi

portador de doença transmissível ou deg!nerativa qJ9 con

tra-indique o uso de seus órgãos.

§ único .. Incorrerá na pena prevista no art. 132 do CódigD

Penal o médico que infringir o disp:Jsto neste artigJ.

Art. 14 - A instituição médica pública ou privada

manterá bancos de conservação de órgãos, tecidos
eias humanas pãra finca. de transplante.

h&bi 1itada

e substân-

Art. 72 - HavenjJ susp~ita de o doad~r ter sidJ vítima de

homicídio ou suicídio, a re1\o;ão de órg~os, tecidos ou su':li
. tânc.ias huma ...~s do cadáver SOllente pojerá ocorrer:

- se não acarretar prejuízo para as investig3-

ções; e

11 - mediante autorizaçãJ judicial.

Art. BQ .. Fel ta a re:noyão, o cadáv~r deve ser recomp:Jsto e

entregue aos. responsáveis.

Art. 15 - E vedada a posse, a qU8rda, o porte, o transporte

ou a preservação de órgãos, tecidos ou substâT'lcias para
transplante por pessoas não aJtorizad3s .

Art. 16 - Ao doador em vida ou post ITlortell e familiares nãJ

implicará despesas com a remoção e traísf,llal:'e de óigãos, t~

cidos e substâncias humanas.

Art. 17 - E permitida" doação de órgãos, tecidos e substân
cias do corpo humano vivo, precisamente especificados, para
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fins humani tários e terapêuticD5 na forme desta lei t quandG

o doador:

1 ... for capaz I devidamente informado dos riscos

prevlslveis da operação;

11 - for menor, desde Que se manifeste pcr Quem

legalmente o assista Ou o represente.

Ix único - A remoção de órgão~ de pessoas vivas só é possível

quanto a órgãos duplos, partes de órgãos, tecidos, substân

cias, vísceras ou parte do corpo que não impliquem E'» risco

previsível de morte ou de prejuízo grave para a vida e a

saúde do doador e cOTresponda a uma necessidade tera~§utica'

comprovadamente indispensável para a conservação da vida Ou

para a melhora da saúde do receptoI.
Art. 18 - Sem prejuízo de outras sanções legais,incr.rrerâ na

pena de detenção de um· a três an:JS quem deixar de observar

o disposto nos arts. 22, 39, 72, 92, la, 11, 12, 13, 15 e 17

desta lei.

Art. 19 - E vedada a compra, venda, intermediação, tráfico

ou exportação ou quaisquer tipos de operações e relaçõe; c2.
merciais qu:! e:wol,vall órgãos, tecidos e substâncias d:: c<Jq:l'J

hum'3.o vivo O'J de cadáver destinados a tratlspla,te, pesqJísa
e tratam~:1to.

12 - A infraçã) ac dis:Josto neste artigJ Se!8 punida C01\

pena de dete:""\çã'J de três a quatro an'Js, sem PIéjulzo de OJ

tras sançõ~i de caráter adllinistrativo.

§ 22 - A p,~:"l3 será acrescid3 d,~ um terço se o il"1fratl)I for

mé:fica, e:'1fermeiro, a'.Jxiliar, ajJd;3.llte d·3: e:'1fermagem ou se!.

vidor da administração hospitalar ou de instituto médico 1e
g31.

Art, 20 - O Poder Executivü promoverá campanha de âmbito n'3

cioniJl com o fim de estim:.Jlar a doa;ã:l d:= órgãos, tecidl):3

substâ.,cias hum'3nas para fins d:! transpla.te, pesqJisa l:! :r~

tam~.,':o .

Esta lei e:1tra e:n vig:n na data de S;Ja p'Jblica:;ãJ.

Art. 22 - Revogam-se as dis~osiç5e3 em contrário, particlJ1a:
me~te a Lei nO 5.479, de ·'0 d·e agosto de 1968.

o Projeto visa, em conformidade com o § 4Q do art. 199

da Constituição, e obedecendo aos cuidados técnico5, ético:);

e administrativos que a matéria exig~, unificar os diver50s'

diplomas legais sobre a matéria, com ulla regulame:1taçã) 11J!;

traduz legislação flexível e m)jern~, de forma a prw~ir: iar a

extensão de beneficios a to~j.)S qU3 r ltO del~5 rlr::czssitarerrl.

o legislad:n teve aqui a preocupél;ã:l de e5timJlaT u :1.

vanço dJ con"I~cimõ3:;"J':.o médico e ::ientífico, prapiciarld:J (J e~

sino e:n m-edicin'3. a salvaguard3r a saúd: pública e a ff:lc.ili

tar a rem3ção d~ órgãos, tecid)~ e 5ub~táQcia~ de tajáv~-e~

para utilizaçã) em transpla,tes terapêutico), e:n redaçã J :FL..

quai s nãJ d ese:lvol V2;no" a i nr,ld, tec.noi og i a par a i:I ;:Ir ú,i'Jr;ã:)

por e:'1g~:lh3ria g!nética.

Se as conquistas até a presente data, n') e:1ta'íto, nãJ

pojem ser consideradas granjes, as p,';!rsp~:::tivas são beTl

maiores concorre:1j·) pára qu= este progresso obte:'1ha resul ta

doS de notável interesse teórico e prático que uma lei o re

gulame~te.

Na verdade, a avalia·;ão dos risc03, d.~s cons~q'Jêi'):!a;

e das efetivas vantaJe:13 dos transplan":es deve s~r co),,;,idl~

rada e escl.arecida à pop'.Jlação, para que esta prática tã·)

imp:Jrtante n'J ca-npo da medicina curativa, esteja finalmente

presente no nDSSD país, limitada, co,tujJ, ape~a3 aos casos
em que há fins humanitários, terapêutico3 Ou científicos.

Os meios de cOlltmicaçã:J nos revelam a toda h"Jra gravas

pro~lemas de saú1~ pública, onj~ um núm~ro incontáv2l d~ pe..!

SDas sofrem aflitas nos corredJres d3 rn"Jrte d~ nos 50S ~o3pi

tais, agJ.1rda.j·J tã) somente a o?ortunid3.d.: d~ um transpla!!,

te QU-; lhes permit!3 viver.

fJ. cOllunid3::Je méjic.:a, cien:ific.:a e a gra,j:Je legiã'J de

e:1fermos anseial1 por medid3s vis:;lnd·J solucion,;l.'t' este rel~

va.te problem3.

E a opiniãD pública aplaudirá as diligências legais

e concretas neste sentidoJ, com a re;;JulalTl~nta;ã'J des.ta refe

rên: i a CO'íS ti tuc 1.0'8 1 .

A pI imeira preocupação das entidades diretamente liga

das à área de saúde deverá ser a necessidade de CI íarem-se

estímulos às doações voluntárias, promovendo-se eve·-.tos ten

dentes a cot"\scientizar e esclarecer a opinião públic.; sobre

a importárlcifl dos transplantes, além da forma como c. cidad50

deve mani festar-se em vida sobre sua cor1dição Ou nãr.. de doa

dor, registrada em seus docuTlentos pêssoais, a qualqJer tí
tulo.

Os estímulos acima mencionados possibilitariarr o apro

vei tamento de milhares de órgãos de pessoas que espera-n tã'J

somente um incentivo amigável, p9ra se decidire:n sobre a do.,!

ção da próprio corp:), nums atitude altruística que p)ssibili

taria sua transform3;ã'J em indivíduos úteis mesmJ apó's
morte.

O lançamento da cam?anha I'Quem ama, Doa ll • no cia 17 d~

março, pela Associação Brasileira de Transplantes c::e Orgãos,

deverá ser comemorada anualmente, visando estimular a cansei

ência da lJopulaçào brasileira Quanto ao ato de doaç6.::> em v!

da Ou post mor tem, promovendo-se campanha nacional ~a semana

que anteced~r àquela data e, prestigiandJ-se aquelas pessoas

qu~ já se dispuseram a este ato de solidariedade hur.ana.

A doação dE: que trata o Projeto é ato de liberalida

de pelo qual a pessoa legalmente capaz, seu representante

legal, ou mediante autorização judicial, m3~ifesta expr~5

same,te intenção de dispor de seus órgãos, p'Hles Ou te:;i-

dJS orgânicos em beneficio de outrem, qU2 os aceita.

Para Que a doação ten'l3 efeito jurídico, não deVE s'J

freI vícios ou d~fei tos que a possam anular e o agente qJ~

a mani feste p05sua discernimento que o autorize a querer

dispor livremente do seu corpol isento de constrangimento,
coação ou engano.

Adicionalmente foram propostas punições para os in

fratores desta lei e:n fun-;ã"J da grande possibilidade da

ocorrê:1cia de ab1?rrao;õ-e5 numa área cOllpleX8 1 o,de os inte

resses econômicos, a defesa da sociedade, o avanço científ!

co e o peso das tradições se confundem.

As exigências para remoção e transplante não· tornam

os procedimentos complicados, nem inviabiíizam a realização

dessas cirurgias. Pelo contrário. Só o estabelecimento de

gararltias seguras, ao lado de trabalho ed~cativo; eselarec~

dor e permanente, estimulará o fornecimen·to de órgãos para

transplante, quer em vida quer post mortem.

Concluindo, esper(,lmos arter dando positiva contribui

ção para o ~perfeiçoamentD normativo em questão tão impor

tante quanto delicada. E, além do mais, trata-se de maté
'ria constitucional, p'ois a Lei Magna a prevê, em suas li-

nhas mestras, e a quer, fac.ilitada e disci?linada, em lei

ordinária.

Sala da·~ s..essões,
7'('.)

\'Il,putadd Zaire Rezende
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LEGISLAÇÃO CITADA, A}{EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL -1988

................................................................................
TÍTULO VIII

Da Ordem Social

................................................................................
CAPÍTULO II

Da Seguridade Social

SEÇÃO II
Da Saúde

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa pri
vada.

§ 4° A lei disporá sobre as condições e os requisitos
que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias huma
nas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem corno
a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus deriva
dos, sendo vedado todo tipo de comercialização.

DECRETO-LEI No 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

PARTE ESPECIAL
TÍTULO I

Dos Crimes contra a Pessoa
................................................................................

CAPÍTULO III
Da Periclitação da Vida e da Saúde

Perigo para a vida ou saúde de outrem
Art. 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo

direto e iminente:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, se

o fato não constitui crime mais grave.

·································:rfTÜLO·V············· .
Dos Crimes Contra o Sentimento Religioso e

Contra o Respeito aos Mortos
................................................................................

CAPÍTULO II
Dos Crimes Contra o Respeito aos Mortos

Destruição, subtração ou ocultação de cadáver
Art. 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte

dele:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

LEI No 5.479, DE 10 DE AGOSTO DE 1968

Dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos,
órgãos e partes de cadáver para finalidade terapêutica
e científica, e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei:

Art. I" A disposição gratuita de uma ou várias partes
do corpo, post mortem, para fins terapêuticos é permitida
na forma desta Lei.

Art. 2\' A retirada para os fins a que se refere o artigo
anterior deverá ser precedida da prova incontestável da morte.

§ 10 (Vetado.)
§ 2" (Vetado.)
§ 39 (Vetado.)
Art. 3'1 A permissão para o aproveitamento, referida

no art. 10 , efetivar-se-á mediante a satisfação de uma das
seguintes condições:

I - por manifestação expressa da vontade do disponente;
II - pela manifestação da vontade, através de instru

mento público, quando se tratar de disponentes relativamente
incapazes e de analfabetos;

lU - pela autorização escrita do cônjuge, não separado.
e sucessivamente, de descendentes, ascendentes e colaterais,
ou das corporações religiosas ou civis responsáveis pelo destino
dos despojos;

IV - na falta de responsáveis pelo cadáver, a retirada
somente poderá ser feita com a autorização do diretor da
instituição onde ocorrer o óbito, sendo ainda necessária esta
autorização nas condições dos itens anteriores.

Art. 4° A retirada e o transplante de tecidos, órgãos
e partes de cadáver, somente poderão ser realizados por médi
co de capacidade técnica comprovada, em instituições públicas
ou particulares, reconhecidamente idôneas e autorizadas pelos
órgáos públicos competentes.

Parágrafo único. O transplante somente será realizado
se o paciente não tiver possibilidade alguma de melhorar atra
vés de tratamento médico ou outra ação cirúrgica.

Art. 50 Os diretores de institutos universitários e dos
hospitais devem comunicar ao diretor da Saúde Pública quais
as pess<.las que fizeram disposições, para post mortem, de
seus tecidos ou órgãos, com destino a transplante e o nome
das instituições ou pessoas contempladas.

Art. 60 Feita a retirada, o cadáver será condignamente
recomposto e entregue aos responsáveis para o sepultamento.

Parágrafo único. A inflação ao disposto neste artigo será
punida com a pena prevista no art. 211 do Código Penal.

Art. 79 Não havendo compatibilidade, a destinação a
determinada pessoa poderá, a critério do médico-chefe da
instituição, e mediante prévia disposição ou autorização de
quem de direito, ser transferida para outro receptor, em que
se verifique aquela condição.

Art. 8° Os diretores das instituições hospitalares ou ins
titutos universitários onde se realizem as retiradas de órgãos
ou tecidos de cadáver com finalidade terapêutica remeterão
ao fim de cada ano, ao Departamento Nacional de Saúde
Pública, os relatórios dos atos cirúrgicos relativos a essas retira
das, bem como os resultados dessas operações.

Art. 90 A retirada de partes do cadáver, sujeito por
força de lei à necropsia ou à verificação diagn6stica, causa
mortis, deverá ser autorizada pelo médico-legista e citada no
relat6rio da necI;opsia ou da verificação diagnóstica.

Art. 10. E permitido à pessoa maior e capaz dispor
de órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins humani
tários e terapêuticos.

§ 1° A autorização do disponente deverá especificar o
tecido, ou órgão, ou a parte objeto da retirada.

§ 29 Só é possível a retirada, a que se refere este artigo,
quando se tratar de órgãos duplos ou tecidos, vísceras ou
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partes e desde que não impliquem prejuízo ou mutilação grave
para o disponente e corresponda a uma necessidade terapêu
tica comprovadamente indispensável, para o paciente recep
tor.

Art. 11. A infração ao disposto nos arts. 2°, 39, 49 e
59 desta Lei será punida com a pena de detenção de l(um)
a 3 (três) anos sem prejuízo de outras sanções que no caso
couberem.

Art. 12. As intervenções disciplinadas por esta Lei não
serão efetivadas se houver suspeita de ser o disponente vítima
de crime.

Art. 13. As despesas com as retiradas e transplantes
serão disciplinadas na forma determinada pela regulamen
tação desta Lei.

Art. 14. O Departamento Nacional de Saúde Pública
será o órgão fiscalizador da execução desta Lei.

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará o disposto
nesta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data
de sua publicação.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, ficando revogadas a Lei n9 4.280, de 6 de novembro
de 1963, e demais disposições em contrário.

Brasília, 10 de agosto de 1968; 147" da Independência
e 809da República. - A. COSTA E SILVA.

PROJETO DE LEI N" 1.662, DE 1991
(Do Sr. Zaire Rezende)

Dispõe sobre a natureza jurídica da conversão do
regime celetista para o regime jurídico único do servidor
público civil.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 1.633, de 1991.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" A conversão do regime celetista de servidor pú

hlico civil para o regime jurídico único de que trata o art.
39 da Constituição Federal caracteriza rescisão de contrato
de trahalho sem justa causa.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caçl1o.

Art. 3" Ficam revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A conversão de regime jurídico de servidor público civil
tem gerado dúvida que não pode prosperar.

A Lei n" 8.162, de 8 de janeiro de 1991, vedou, através
de seu art. 6'-', § I", o saque de conta vinculada ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, pela conversão
do regime. O estatuído por essa norma não é justo e não
encontra sustentação na análise de direito.

Em primeiro lugar, a Lei n· 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, ao incluir os servidores no novo regime jurídico
único, não lhes ofereceu opção. Nos termos da legislação
trabalhista, os contratos de trabalho dos servidores ex-cele
tistas foram rescindidos sem que os servidores dessem causa
a tal evento, assim ficando configurada a rescisão sem justa
causa.

Em segundo lugar, os direitos vinculados à rescisão sem
justa causa constituem prerrogativas inalienáveis dos trabalh,a
dores, sejam do serviço público ou da iniciativa privada. As
indenizações legais de obrigação do empregador se soma o
irremovível direito de saque de conta vinculada ao FGTS.

Nunca é demais lembrar que o sistema do FGTS foi insti
tuído, em substituição ao regime de estabilidade no emprego,

como ,garantia do tempo de serviço, contituindo-se, portanto,
em inquestionável patrimônio do trabalhador, passível de sa
que em certas circunstâncias, mas especialmente quando da
rescisão do contrato de trabalho a que não tenha dado causa.

A vedação do saque, na forma vigente, alicerçada em
uma sofismática e enigmática extinção do contrato, como refe
rida no art. 7· da Lei n98.162/91, não encontra respaldo na
doutrina ou diante dos mais redimentares princípios da justiça.
Fato inconteste, um regime jurídico se sucede ao outro. A
vigência de um pressupõe a não vigência do outro. Extinto
o regime anterior, resolveu-se o contrato em que,se sustentava,
pela resilição. Esta é a verdade e este tem sido o entendimento
do Poder Judiciário, ao se manifestar sobre a questão, determi
nando a liberação das contas.

O tratamento genérico dado à redação da proposta visa
a alcançar os servidores públicos civis dos poderes de todos
os níveis da Administração Pública.

São estas as razões que informam a nossa expectativa
de merecer o amplo apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1991. - Deputado
Zaire Rezende.

LEGISLAÇÃO CITADA, AJY.EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO 11
Dos Servidores Públicos Civis

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime
jurídico único e planos de carreira para os servidores da admi
nistração pública direta, das autarquias e das fundações pú
blicas.

§ l~ A lei assegurará, aos servidores da administração
direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições
iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores,
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas'
as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza
ou ao local de trabalho.

§ 29' Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 79,
IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXII, XXIII e XXX.

LEI N9 8.162, DE 8 DE JANEIRO DE 1991

Dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários,
proventos e demais retribuições dos servidores civis e
a fIXação dos soldos dos militares do Poder Executivo,
na Administração direta, autárquica e fundacional, e
dá outras providências.
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Art. 69 O saldo da conta vinculada ao Fundo de Garan
tia por Tempo de Serviço - FGTS, do servidor a que se
aplique o regime da Lei n" 8.112, de 1990, poderá ser sacado
nas hipóteses previstas nos incisos III a VII do art. 20 da
Lei n9 8.036, de 11 de maio de 1990.

§ l Q É vedado o saque pela conversão do regime.

Art. 79 São considerados extintos, a partir de 12 de
dezembro de 1990, os contratos individuais de trabalho dos
servidores que passaram ao regime jurídico instituído pela
Lei nQ 8.112, de 1990, ficando-lhe assegurada a contagem de
tempo anterior de serviço público federal para todos os fins,
exceto:

I-anuênio;
II - incorporação da gratificação de que trata o art. 62

da citada lei;
III -licença-prêmio por assiduidade.
Parágrafo único. No caso do inciso UI, o tempo anterior

de serviço será contado para efeito da aplicação do disposto
no art. 59

LEI N9 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públi.
cos civis da União, das autarquias e das fundações públi·
cas federais.

PROJETO DE LEI N~ 1.667, DE 1991
(Do Sr. Jamil Haddad)

Altera a Lei n9 8.024, de 12 de abril de 1990, que
"institui o cruzeiro, dispõe sobre a Iiquidez dos ativos
financeiros" e dá outras providências.

(Às Comissões de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24, lI.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O § 19 dos artigos 59, 69 e 79 da Lei N° 8.024,

de 12 de abril de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 19 - As quantias que excederam o limite fixado no

caput deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro
de 1991, em doze parcelas mensais sucessivas."

Art. 2~ O saldo em cruzeiros, verificado após a conver
são dos. respectivos cruzados novos disciplinada no § 19 deste
artigo, será atualizado monetariamente no último dia de cada
mês pelos mesmos índices pertinentes às cadernetas de pou
pança, acrescido dos juros de 6% (seis por cento) ao ano
ou fração pro rata. Ao titular de cada aplicação financeira
será assegurada a liberação mensal e sucessivamente 1112,
1/11, 1110, 119; 118, 117, 116, 115, 114, 1/3, 112 e, por último,
a totalidade do saldo em cruzeiros atualizado com a correção
monetária e juros acrescidos.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data da sua publi
cação.

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Com a redação do § 1Q dos artigos 5Q, 6Q e 7° da Lei
n° 8.024, de 12-4-90, que validou integralmente o texto da
Medida Provisória n9 168, de 16-3-90, ocorreria o confisco
da totalidade da remuneração dos cruzeiros (moeda atual)
resultantes da conversão dos cruzados novos bloqueados.

Tentando afastar a espoliação dos investidores, a Lei n9
8.088, de 31 de outubro de 1990, deu nova redação aos pará
grafos dos referidos arts. 59, 69 e 79, porém não foi feliz,
visto que mantendo a fórmula de devolução dos cruzados
bloqueados, convertidos em cruzeiros, em 12 parcelas mensais
iguais e sucessivas, impediu a atualização monetária dos depó
sitos retidos durante o período de um ano. O certo, o justo,
é a atualização dos saldos mensais do depósito, como acontece
em todas as operações financeiras notadamente com as Cader
netas de Poupança.

Para se ter uma idéia dos prejuízos que serão causados
aos aplicadores de poupança fizemos uma simulação, tomando
como hipótese uma conversão de cruzados novos, bloqueados,
em 600 mil cruzeiros, a serem restituídos em 6 meses.

A legislação vigorante (Lei n9 8.088/90) determina a devo
lução em parcelas mensais iguais e sucessivas, obrigando o
Governo Federal a corrigir monetariamente o valor de cada
um dos doze blocos iguais. Como está, a atualização, mensal,
será feita por taxas remuneratórias acumuladas.

Se a atualização de cada bloco fosse feita por taxas remu
neratórias simples, o depositante receberia ao final dos 6 meses
Cr$655.000,00 referente a 6 blocos de 100 mil cruzeiros corri
gidos monetariamente em cada mês. Na fórmula da Lei n°
8.088 citada, menos favorável ao Governo, o depositante rece
beria os 6 blocos de 100 mil cruzeiros corrigidos por taxas
rem unera tórias acum uladas, perfazendo o total de
Cr$681.827,39.

Pelo Projeto oferecido, que consagra a única solução fi
nanceira correta (a atualização mensal dos saldos dos depósi
tos), o investidor deve receber, ao final dos 6 meses previstos
na hipótese simulada, prestações mensais e sucessivas, porém
desiguais, que totalizam Cr$834.798,65. Como se vê, a dife
rença é brutal.

A legislação em vigor, se mantida, causará enormes per
das aos investidores, que podem ser caracterizadas como con
fisco parcial da remuneração devida.

Sublinho, ao final, que sempre considerei uma aberração
jurídica a apreensão dos cruzados. E nunca deixei de profli
gá-Ia.

Tanto assim que bati às portas do Supremo Tribunal Fede
ral, argüindo a inconstitucionalidade da medida.

Sala das Sessões, 21 de agosto de 1991. - Deputado
Jamil Haddad

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI N9 8.024, de 12 de abril de 1990
Institui o cruzeiro, dispõe sobre a·liquidez dos ativos

financeiros e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Me
dida Provisória n9 168, de 1990, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fede
ral, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
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Art. 1" Passa a denominar-se cruzeiro a moeda nacio
nal, configurando a unidade do sistema monetário brasileiro.

§ 1" Fica mantido o centavo para designar a centésima
parte da nova moeda.

§ 2" O cruzeiro corresponde a um cruzado novo.
§ 3" As quantias em dinheiro serão escritas precedidas

do símbolo Cr$.
Art. 2" O Banco Central do Brasil providenciará a aqui

sição de cédulas e moedas em cruzados novos, bem como
fará imprimir as novas cédulas em cruzeiros, na quantidade
indispensável à substituição do meio circulante.

§ 1" As cédulas e moedas em cruzados novos circularão
simultaneamente ao cruzeiro, de acordo com a paridade esta
belecida no § 2" do art. 1".

§ 2" As cédulas e moedas em cruzados novos perderão
poder liberatório e não mais terão curso legal nos prazos
estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.

§ 3" As cédulas e moedas em cruzeiro emitidas anterior
mente à vigência da Medida Provisória n" 168, de 15 de março
de 1990 perdem, nesta mesma data, o valor liberatório, e
não mais terão curso legal.

Art. 3". Serão expressos em cruzeiros, doravante, todos
os valores constantes de demonstrações contábeis e finan
ceiras, balanços, cheques, títulos, preços, precatórios, contra
tos e todas as expressões pecuniárias que se possam traduzir
em moeda nacional.

Art. 4". Os cheques emitidos em cruzados novos e ainda
não depositados junto ao sistema bancário serão aceitos so
mente para efeito de compensação e crédito a favor da conta
do detentor do cheque, em cruzados novos, até data a ser
fixada pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único. Nos casos em que o detentor do che
que não for titular de conta bancária, o Banco Central estabe
lecerá limite, em cruzados novos, que poderá ser sacado ime
diatamente em cruzeiros.

Art. 5". Os saldos dos depósitos à vista serão conver
tidos em cruzeiros, segundo a paridade estabelecida no § 2°.
do art. 1"., obedecido· o limite de NCZ$50.000,00 (cinqüenta
mil cruzados novos).

§ 1", As quantias que excederem o limite fixado no ca
put deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro
de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas.

§ 2", As quantias mencionadas no parágrafo anterior
serão atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fis
cal, verificada entre o dia 19 de março de 1990 e a data da
conversão, acrescida de juros equivalente a 6% (seis por cen
to) ao ano ou fração pro rata.

§ 3". As reservas compulsórias em espécie sobre depó
sitos à vista, mantidas pelo sistema bancário junto ao Banco
Central do Brasil, serão convertidas e ajustadas conforme
regulamentação a ser baixada pelo Banco Central do Brasil.

Art. 6". Os saldos das cadernetas de poupança serão
convertidos em cruzeiros na data do próximo crédito de rendi
mento, segundo a paridade estabelecida no § 2". do art. r.,
observado o limite de NCz$50.000,00 (cinqüenta mi~ cruzados
novos).

§ 1". As quantias que excederem o limite fixado no ca·
put deste artigo, serão convertidas, a partir de 16 de setembro
de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas.

§ 2". As quantias mencionadas no parágrafo anterior
serão atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fis-

cal, verificada entre a data do próximo crédito de rendimentos
e a data da conversão, acrescida de juros equivalentes a 6%
(seis por cento) ao ano ou fração pro rata.

§ 3". Os depósitos compulsórios e voluntários mantidos
junto ao Banco Central do Brasil, com recursos originários
da captação de caderneta de poupança, serão convertidos e
ajustados conforme regulamentação a ser baixada pelo Banco
Central do Brasil.

Art. 7". Os depósitos a prazo fixo, com ou sem emissão
de certificado, as letras de câmbio, os depósitos interfinan
ceiros, as debêntures e os demais ativos financeiros, bem como
os recursos captados pelas instituições financeiras por meio
de operações compromissadas, serão convertidos em cruzei
ros, segundo a paridade estabelecida no § 2". do art. I".,
observado o seguinte:

I - para as operações compromissadas, na data de venci~

menta do prazo original da aplicação, serão convertido's
NCz$25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros novos) ou 20%
(vinte por cento) do valor de resgate da operação, prevale
cendo o que for maior;

II - para os demais ativos e aplicações, excluídos os de
pósitos interfinanceiros, serão convertidos, na data de venci
mento do prazo original dos títulos, 20% (vinte por cento)
do valor de resgate.

§ 10. As quantias que excederem os limites fixados nos
itens I e II deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de
setembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais e suces
sivas.

§ 2". As quantias mencionadas no parágrafo anterior
serão atualizadas monetariamente pela variação do BTN Fis
cal, verificada entre a data de vencimento do prazo original
do título e a data da conversão, acrescida de juros equivalente
a 6% (seis por cento) ao ano ou fração pro rata.

§ 3°. Os titulas mencionados no caput deste artigo, cu
jas datas de vencimento sejam posteriores ao dia 16 de setem
bro de 1991, serão convertidos em cruzeiros, integralmente
na data de seus vencimentos.

Art. 8". Para efeito do cálculo dos limites de conversão
estabelecidos nos arts. 5"., 6°. e 7"., considerar-se-á o total
das conversões efetuadas em nome de um único titular em
uma mesma instituição financeira.

Art. 9". Serão transferidos ao Banco Central do Brasil
os saldos em cruzados novos não convertidos na forma dos
arts. 5°., 6°. e 7"., que serão mantidos em contas individua
lizadas em nome da instituição financeira depositante.

§ I". As instituições financeiras deverão manter cadas
tro dos ativos financeiros denominados em cruzados novos,
individualizados em nome do titular de cada operação, o qual
deverá ser exibido à fiscalização do Banco Central do Brasil
sempre que exigido.

§ 2". Quan'do a transferência de que trata o artigo ante
rior ocorrer em títulos públicos, providenciará o Banco Central
a sua respectiva troca por novas obrigações emitidas pelo
Tesouro Nacional ou pelos Estados e Municípios, se aplicável,
com prazo e rendimento iguais aos da conta criada pelo Banco
Central do Brasil

§ 3". No caso de operações compromissadas com títulos
públicos, estes serão transferidos ao Banco Central do Brasil,
devendo seus emissores providenciar sua substituição por novo
título em cruzados novos com valor, prazo e rendimento idên
ticos aos dos depósitos originários das operações compromis
sadas.
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Art. 10 As quotas dos fundos de renda fixa e dos fundos
de curto prazo serão convertidas em cruzeiros na forma do
art. 7°., observado que o percentual de conversão poderá
se inferior ao estabelecido no -art. 7°. se o fundo não dispuser
de liquidez suficiente em cruzados novos.

Art. 11 Os recursos, em cruzados novos, dos Tesouros
Federal, Estaduais e Municipais, bem como os da Previdência
Social, serão convertidos, integralmente, no vencimento das
aplicações, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 5'.,
69 • e 79• desta Lei.

Art. 12 Pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a con
tar da publicação da Medida Provisória que deu origem a
esta Lei, as contas e depósitos denominados em cruzados
novos são passíveis de transferência de titularidade, obser
vadas as condições especificadas nos arts. 5'.,6'. e 79., para
fins de liquidação de dívidas e operações financeiras compro
vadamente contratadas antes de 15 de março de 1990.

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil estipulará
a documentação necessária para reconhecimento da obriga
ção, definindo os instrumentos e mecanismos de transferência
da titularidade dos depósitos.

Art. 13 O pagamento de taxas, impostos, contribuições
e obrigações previdenciárias resulta na autorização imediata
e automática para se promover a conversão de cruzados novos
em cruzeiros de valor equivalente ao crédito do ente governa
mental, na respectiva data de vencimento da obrigação, nos
próximos 60 dias.

Art. 14 Os prazos mencionados nos arts. 12 e 13 pode
rão ser aumentados pelo Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento em função de necessidades das políticas mone
tária e fiscal.

Art. 15 O Banco Central do Brasil definirá normas para
o fechamento do balanço patrimonial das instituições finan
ceiras denominado em cruzados novos, em 15 de março de
1990, bem como para a abertura de novos balanços patrimo
niais, denominados em cruzeiros, a partir da vigência da Me
dida Provisória n°. 168, de 15 de março de 1990.

Art. 16 O Banco Central do Brasil poderá autorizar
a realização de depósitos interfinanceiros, em cruzado novo
nas condições que estabelecer.

Art. 17 O Banco Central do Brasil utilizará os recursos
em cruzados novos nele depositados para fornecer emprés
timos para financiamento das operações ativas das instituições
financeiras contratadas em cruzados novos, registradas no ba
lanço patrimonial referido no artigo anterior.

Parágrafo único. As taxas de juros e os prazos dos em
préstimos por parte do Banco Central do Brasil serão compa
tíveis com aqueles constantes das operações ativas mencio
nadas neste artigo.

Art. 18 O Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento poderá alterar os prazos e limites estabelecidos nos
arts. 5"., 6". e 7". ou autorizar leilões de conversão antecipada
de direitos em cruzados novos detidos por parte do público,
em função dos objetivos da política monetária e da necessidade
de liquidez da economia.

Art. 19 O Banco Central do Brasil submeterá à apro
vação do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
no prazo de trinta dias a contar da Publicação da Medida
Provisória que dou origem a esta Lei, metas trimestrais de
expansão monetária, em cruzeiros, para os próximos doze
meses, explicitando meios e instrumentos de viabilização des
tas metas, inclusive através de leilões de conversão antecipada
de cruzados novos em cruzeiros.

Art. 20 O Banco Central do Brasil, no uso das atribui
ções estabelecidas pela Lei n'. 4.595, de 31 de dezembro de
1964 e legislação complementar, expedirá regras destinadas
a adaptar as normas disciplinadoras do mercado financeiro
e de capitais, bem como do Sistema Financeiro da Habitação,
ao disposto nesta Lei.

Art. 21 Na forma de regulamentação a ser baixada pelo
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderão ser
admitidas conversões em cruzeiros de recursos em cruzados
novos em montantes e percentuais distintos aos estabelecidos
nesta Lei, desde que o beneficiário seja pessoa física que
perceba exclusivamente rendimentos provenientes de pensões
e aposentadorias.

Parágrafo único. O Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento fixará limite para cada beneficiário, das conver
sões efetuadas de acordo com o disposto neste artigo.

Art. 22 O valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional
- BTN será atualizado cada mês por índice calculado com
a mesma metodologia utilizada para o índice referido no art.
2°., § 6'., da Lei de conversão resultante da Medida Provisória
n'. 154, de 15 de março de 1990, refletindo a variação de
preço entre o dia 15 daquele mês e o dia 15 do mês anterior.

Parágrafo único. Excepcionalmente, o valor nominal do
BTN no mês de abril de 1990 será igual ao valor do BTN
Fiscal no dia 1°. de abril de 1990.

Art. 23 O valor diário do BTN Fiscal será divulgado
pela Secretaria da Receita Federal, projetando a evolução
mensal da taxa de inflação.

Art. 24 Esta Lei entra em vigor na data da sua publi
cação.

Art. 25 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 12 de abril de 1990 169' da Independência

e 102". da República. - Nelson Carneiro.

LEI No. 8.088, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990.

Dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro
Nacional e dos depósitos de poupança e dá outras provi
dências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei:
.Art. 1°. O valor nominal das Obrigações do Tesouro

NaCIOnal (OTN), emitidas anteriormente a 15 de janeiro' de
1989 (art. 6°. do Decreto-Lei n'. 2.284, de 10 de março de
1986) e do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) será atualizado,
no primeiro dia de cada mês, pelo Índice de Reajuste de
Valores Fiscais (IRVF), divulgado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de acordo com
metodologia estabelecida em Portaria do Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejamento.

Parágrafo único. O valor do BTN Fiscal do primeiro
dia útil de cada mês corresponderá ao valor do BTN fixado
para o mesmo mês.

Art. 2'. Os depósitos de poupança, em cada período
de rendimento, serão atualizados monetariamente pela varia
ção do valor nominal do BTN e renderão juros de cinco déci
mos por cento ao mês.

§ 1°. A atualização monetária e os juros serão calcu
lados sobre o menor saldo diário apresentado em cada período
de rendimento.

§ 29
• Para os efeitos do disposto neste artigo, conside

ra-se período mínimo de rendimento:
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a) para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem
fins lucrativos, o mês corrido a partir da data de aniversário
da conta de depósito de poupança; e

b) para os demais depó~itos, o trimestre corrido a partir
da data de aniversário da conta de depósito de poupança.

§ 39 • A data de aniversário da conta de depósito de
poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se
a data de aniversário das contas abertas nos dia 29, 30 e
31 como o dia 19• do mês seguinte.

§ 49 • A atualização monetária de que trata este artigo
será computada mediante a aplicação da variação do valor
nominal do BTN verificada:

a) para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem
fins lucrativos, no mês imediatamente anterior ao do crédito
de rendimentos; e

b) para os demais depósitos, no trimestre encerrado no
mês imediatamente anterior ao do crédito de rendimentos.

§ 59. O crédito da atualização monetária e dos juros
será efetuado:

a) mensalmente, na data de aniversário da conta, para
os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos;
e

b) trimestralmente, na data de aniversário no último
mês do trimestre, para os demais depósitos.

§ 69• A taxa de juros fixadas no caput deste artigo apli
ca-se aos depósitos de poupança livre e rural, devendo para
as demais modalidades prevalecer aquela estabelecida na legis
lação e atos normativos específicos.

Art. 39• O disposto no artigo anterior aplica-se ao crédi
to de rendimento realizado a partir do mês de junho de 1990,
inclusive.

Art. 49• (Vetado).
Art. 59. (Vetado).
Art. 69• (Vetado).
Art. 7°. (Vetado).
Art. 89• É autorizado o pagamento, em cruzados novos,

do valor de aquisição de bens imóveis de propriedade da
União e de suas autarquias.

§ 19• O produto da alienação dos bens de que trata
este artigo será obrigatoriamente utilizado no resgaste de títu
los da dívida pública federal, preferencialmente junto ao Ban
co Central do Brasil.

§ 29 • O disposto no parágrafo anterior não se aplica
ao produto da venda dos bens imóveis previstos nas Leis n9.s
8.011, de 4 de abril de 1990, e 8.025, de 12 de abril de 1990.

§ 39• Ü Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento regulamentará o disposto neste artigo, podendo auto
rizar a transferência de titularidade de cruzados novos para
aquisição dos bens a que se refere o caput deste artigo.

Art. 99. Dê-se ao art. 18 da Lei n9 • 8.024, de 12 de
abril de 1990, a seguinte redação:

Art. 18 O Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento poderá:

I - reduzir cada um ck>s prazos e elevar cada um dos
limites estabelecidos nos arts. 59, 69, e 79, da Lei n9 8.024,
de 12 de abril de 1990;

II - autorizar leilões de conversão antecipada em cruzei
ros, de direitos expressos em cruzados novos, em função de
objet,ivos da política monetária e conveniência em ser amplia
da a liquidez da economia.

Art. 10 As conversões a que se referem o § 19 do art.,
59, § 19 do art. 69, § 19 do art. 79 e art. 10 da Lei n9 8.024,

de 12 de abril de 1990, far-se-ão, em qualquer hipótese, na
moeda que tiver curso forçado e poder liberatório pleno à
época de sua vigência, sendo vedada a restituição compulsória
em títulos da dívida pública ou em qualquer outro título finan
ceiro.

Art. 11 É o Banco Central do Brasil autorizado a insti
tuir uma modalidade de caderneta de poupança vinculada,
nas seguintes condições:

I - para cada valor em cruzeiros depositado durante o
prazo mínimo de dez meses, será assegurada, ao término desse
prazo, a conversão de idêntico valor de cruzados novos, daque
les recolhidos ao Banco Central, na forma do art. 99 da lei
n9 8.024, de 12 de abril de 1990, em nome do titular da conta;

II - aplicar-se-ão à caderneta de poupança de que trata
este artigo todas as demais condições de remuneração e prazo
válidas para os depósitos de poupança livre.

Páragrafo único. O Banco Central do Brasil estabele
cerá as demais condições relativas às cadernetas de poupança
referidas no caput deste artigo, bem como disciplinará o
direcionamento dos recursos captados, os quais deverão ser
preferencialmente utilizados para cobertura dos saldos deve
dores das instituições financeiras junto ao Banco Central do
Brasil.

Art. 12 (Vetado)
Art. 13 É autorizado, a apartir de 13 de setembro de

1990, o pagamento integral, em cruzados novos, de saldo
devedor, inclusive de parcelas atrasadas, de mutuários junto
ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), desde que seja
efetuado em parcela única e o contrato esteja enquadrado
nas condições da Lei n98.004, de 14 de março de 1990.

§ 19 Nos casos em que a propriedade do imóvel habita
cional financiado por instituição integrante do SFH seja co
mum a mais de uma pessoa, admitir-se-á a utilização de
saldos em cruzados novos de titularidade dos co-proprietários,
para a finalidade indicada neste artigo.

§ 29 Poderão ser utilizados para a finalidade e nas condi
ções previstas neste artigo, observada a legislação pertinente,
os saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) do proprietário ou co-proprietários
do imóvel.

§ 39 os recursos em cruzados novos recebidos pelas im;·
tituições financeiras na quitação das dívidas de que trata este
artigo:

I - ficarão depositados em nome da instituição finan
ceira, no Banco Central do Brasil, e convertidos em cruzeiros,
a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais,
iguais e sucessivas;

II - serão atualizados monetariamente pela variação do
BTN Fiscal, a partir da data de quitação da dívida junto ao
agente financeiro, acrescidos de juros equivalentes a seis por
cento ao ano ou fração pro rata;

III - não poderão ser utilizados no recolhimento de cru
zados novos ao Banco Central do Brasil, para os fins previstos
no art. 99 da Lei n9 8.024, de 12 de abril de 1990; e

IV - terão a titularidade transferida li Caixa Econômica
Federal, até o limite recebido dos mutuários, no caso de quita
ção de contratos celebrados com recursos de repasses ou refi
nanciamentos do extinto Banco Nacional da Habitação, obser
vado o disposto nas alíneas anteriores.

Art. 14. O Ministro da E,:::ol1omia, Faz':;:ilda e Plenaja
menta poderá autorizar, para quaisquer contratos de financia-
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mento habitacional, a utilização de cruzados novos na quitação
de saldo devedor de mutuários junto ao Sistema Financeiro
da Habitação (SFH).

§ 19 (Vetado).
§ 29 Os recursos em cruzados novos recebidos pelas ins

tituições financeiras na quitação das dívidas de que trata este
artigo:

I - ficarão depositados em nome da instituição. finan
ceira, no Banco Central do Brasil, e convertidos em cruzeiros,
a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais,
iguais e sucessivas;

II - serão atualizados monetariamente pela variação do
BTN Fiscal, a partir da data de quitação da dívida junto ao
agente financeiro, acrescidos de juros equivalentes a seis por,
cento ao ano ou fração pro rata;

111 - não poderão ser utilizados no recolhimento de cru
zados novos ao Banco Central do Brasil, para os fins previstos
no art. 99da Lei n98.024, de 12 de abril de 1990.

Art. 15. Os §§ 19 e 29 do art. 59, os §§ 19 e 29 do art.
69 e os §§ 19e 29 do art. 79 da Lei 8.024, de 1990, passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 59 .
.......................................................................

§ 19 As quantias que excederem o limite fixado
no caput deste artigo serão convertidas, a partir de
16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais
iguais e sucessivas, segundo a paridade estabelecida
no § 29 do art. 19 desta lei.

§ 29 As quantias mencionadas no parágrafo ante
rior serão atualizadas monetariamente pela variação
do BTN Fiscal, verificada entre o dia 19 de março
de 1990 e a data do efetivo pagamento das parcelas
referidas no dito parágrafo, acrescidas de juros equiva
lentes a seis por cento ao ano ou fração pro rata.

Art. 69 .

§ 19 As quantias que excederem o limite fixado'
no caput deste artigo serão convertidas, a partir de
16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais
iguais e sucessivas, segundo a paridade estabelecida
no § 29 do art. 19 desta lei.

§ 29 As quantias mencionadas no parágrafo ante
rior serão atualizadas pela variação do BTN Fiscal,
verificada entre a data do próximo crédito de rendi
mento e a data do efetivo pagamento das parcelas refe
ridas no dito parágrafo, acrescidas de juros equiva
lentes a seis por cento ao ano ou fração pro rata.

Art. 79 ..

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

§ 19 As quantias que excederem o limite fixado
no caput deste artigo serão convertidas, a partir de
16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais
iguais e sucessivas, segundo a paridade estabelecida
no § 29 do art. 19 desta lei.

§ 29 As quantias mencionadas no parágrafo ante
rior serão atualizadas monetariamente pela variação
do BTN Fiscal, verificada entre a data de vencimento
do prazo original do título e a data do efetivo paga
mento das parcelas referidas no dito parágrafo, acres
cidas de juros de seis por cento ao ano ou fração pro'
rata."

Art. 16. O Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
.mento fornecerá, trimestralmente, às Comissões de Assuntos
Econômicos do Senado Federal e de Economia, Indústria
e Comércio e de Finanças e Tributação da Câmara dos Depu
tados, todas as informações necessárias ao acompanhamento
e avaliação do plano de estabilização definido pela Lei n9

8.024, de 1990, entre as quais a prorrogação monetária, pre
vista e realizada, sua compatibilização com a política econô
mica e, mais especificamente, com a política fiscal, e relatórios
sobre a liquidez, normas, instruções e liberações de depósitos
em cruzados novos e sua conversão.

Art. 17. São isentos do Imposto de Renda os rendi
mentos cujos beneficiários sejam pessoas físicas, entidades
sem fins lucrativos e pessoas jurídicas não tributadas com
base no lucro real;

I - creditados, a partir de 19de junho de 1990, em contas
de depósitos de poupança; e

II - produzidos, a partir de 19 de março de 1990, pelos
cruzados novos não convertidos em cruzeiros, nos termos dos
arts. 59, 69e 79, da Lei n98.024, de 1990.

Parágrafo único. No caso de pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, os rendimentos referidos neste artigo
continuarão integrando a base de cálculo do imposto, no en
cerramento do período-base de apuração.

Art. 18. O Imposto sobre Operªções de Crédito, Câm
bio e Seguro, ou relativos a Títulos e Valores Mobiliários
será cobrado, à alíquota máxima de um e meio por cento
por dia, sobre o valor das operações relativas a crédito e
a títulos e valores mobiliários, limitado o imposto ao valor
dos encargos ou do rendimento da operação.

§ 19 O Poder Executivo, em consonância com os obje
tivos de política .monetária, estabelecerá alíquotas diferen
ciadas do imposto de que trata este artigo, em função do
prazo e da natureza da operação.

§ 29 São excluídas da incidência do imposto de que trata
este artigo as operações de aquisição de títulos e valores mobi
liários realizados pelas instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.

§ 39 O imposto de que trata este artigo será excluído
da base de cálculo do Imposto de Renda a que se refere
o art. 47 da Lei n97.799, de 10 de julho de 1989, incidente
sobre o rendimento real da operação, no caso da incidência
sobre títulos ou valores mobiliários.

§ 49 (Vetado).
§ 59 (Vetado).
Art. 19. Todos os títulos, valores mobiliários e cambiais

serão emitidos sempre sob a forma nominativa; sendo trans
missíveis somente por endosso em preto.

§ 19 Revestir-se-ão de forma nominativa os títulos, va
lores mobiliários e cambiais em circulação antes da vigência
desta lei, quando, por qualquer motivo, reemitidos, repac
tuados, desdobrados ou agrupados.

§ 29 A emissão em desobediência à forma nominativa
prevista neste artigo torna inexigível qualquer débito repre
sentado pelo título, valor mobiliário ou cambial irregular.

§ 39 A Comissão de Valores Mobiliários regulamentará
o disposto neste artigo em relação aos valores mobiliários.

Art. 20. O Banco Central do Brasil fica autorizado a
baixar normas complementares aos dispositivos desta Lei.

Art. 21. São convalidados os atos praticados com base
nas Medidas Provisórias n9' 189, de 30 de maio de 1990, 195,
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de 30 de junho de 1990, 200, de 27 de julho de 1990 e 212,
de 29 de agosto de 1990.

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1990; 1699da Independência

e 1029 da República. - FERNANDO COLLOR - João da
Silva Maia.

LEI N9 8.088, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990
Dispõe sobre a atualização do BÔllus do Tesouro Na

cional e dos depósitos de poupança e dá outras provi
dências.

(Publicada no Diário Oficial de 19de novembro de
1990 - S~ção I)

Retificação

Na página 2.0855, 2~ coluna, no art. 99:
Onde se lê:

o~ NACIlJlAL decreta:

Art. IR - E criado, no bairro de Porto de Sant";", no lú'Iicí
pio de C8riacica, Estado do Espírito Santo,.... Escola To!cn.lca Federal,
destinada li fOrlllllçSo de tt!cnicos de nível lIl!dio, em lIÓIl1nlstraçllo pbrtl.!!!.
ria.

Art. 2R - O currículo pi""" e o rúíero de ~rles dos cursos
que serllo 8dIl1nístrados pela instituiçSo de ensino, de que trata o arti
go lII'1terior serSo deterMl.nodos pelo Conselho Nacional de EÓJC8Çfto, em
resoluçllo.

Art. ;'R - A instalaçSo da Escola T~nica Federal de C8riacica
l! suhordinede li prl!via consigneçDo, no Drçllllll!l1to de L\'l1So, ~s dota _
çlles necessdrias, assill cano iJ criaçDo dos cargos e """regos indispens'
veis 80S seu funcionllllellto, por iniciativa exclusiva do Presidente de R.!.
pública.

Art. 4R - Esta lei entra em vigor na data de sue prnlicaçSo.

"Art. 18. .. ..
1- ." e 79, da Lei n9 8.024, de 12 de abril de

1990;

Leia-se:

Art. 5~ - flcvogem-se as disposiçlles !li contr'rio.

581a das Sesslles, aos .2.l/lJr/ 91

A..ioria dos portos brasileiros esU a enfrentar mia
crise 8deinistrativa, devido li falta IJl8se absoluta de pessoal 1Jl811f1cado,
de nivel lIII!dio, especiaUzlldo .... ádnInlstraçlo port"'rla

Neste contexto torna-se flnIMental e inadi'vel a cria
çSo de escolas tt!cnicas federais. destinada • for-.çllo desseS to!cn.lcos de
nível lIII!dio.

Com este propósito, alvitr8lOOS, nesta propositura, a
criaçllo da Escola Tt!cnica Federal de C8riacica, destinada a IIllIt1ter cursos
de ad!l1nlstraçllo portullr~a de nível 1Il!d10.

Esse lIU1ic1pio Utorlneo lIIlresenta plenas cond1çlles de
abrigar tal instituiçló de ensino que, eot ohservlncia • deférMl.naçlIo consti
tucionel, teri sua instalaçfto suhordinada • prl!via consignaçllo, no nrç-':
to da L\'l1l1o, das dotaçlles necessdrlas, assi. COIIO a crieçlo dos carJJlS e !li

pregos indispensiveis ao seu funci~to, por iniciatJva exclusiva do ~
fe do Executivo Federal. -

PROJETO DE LEI N' 1.709, DE 1991
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Modifica a redação do "caput" do artígo 226 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

(Às .Comissões de Trabalho, de Admmistração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O caput do art. 226 da Consolidação das Leis

do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 226. O regime especial de 6 (seis) horas
de trabalho também será aplicado aos empregados em
serviços de portaria, de limpeza e de vigilância, tais
como porteiros, telefonista de mesa, contínuos, serven
tes e guardas de vigilância, bem assim aos motoristas,
empreg~dos em bancos ou casa bancárias._"

ALOIZlO SlM"OS

Esper8llOS, desarte, que a ~niciativa vema a "'recer ~

581a das 5ess!les, aos _'.f? do

colh1llento.

Dispõe sobre'a criacil, ell ClIriacica, no Estado do Espí
rito Santo, de escola técnica federal, na forlla que e;
pecifica. -

lAs CXIIIS!lCEl IE~, aJIll\.lAA E 1ESI?CRlO; lE~ E TRIQ1rlICIfO lM1'. 54}:

E IE a:Hl'lTlUIÇIio E JUl'l'ICA E IE mlDlo(,1iD (ARr.54} - ARl'. 24, lI}

PROJETO DE LEI NJI 1.693, DE 1!J91.
(Da Sr. AlaDID Santos)

"Art. 18. .. .
1- ... e 79, desta lei;

LEI N9 8.088, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990

Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas
pelo Congresso Nacional, do Projeto que se transformou na
Lei n98.088, de 31 de outubro de 1990, que "dispõe sobre
a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos depósitos
de poupança e dá outras providências."

O Presidente do Senado Federal:
Faço saber que o Congresso Nacional manteve, e eu,

Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, nos termos
do § 79 do art. 66 da Constituição, promulgo as seguintes
partes da Lei n98.088, de 31 de outubro de 1990:

"Art. 59 Nas operações de crédito rural, lastreadas em
recursos não oriundos de depósitos de caderneta de poupança
rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária
do saldo devedor e respectivas prestações, nos meses dei abril
e maio de 1990, com base na variação, em relação ao mês
anterior, do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional
-BTN.

Art. 69 Nas operações de crédito rural, lastreadas em
recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança ru
ral, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do
saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de
1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento,
e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal
do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril
de 1990."

Senadó Federal, 14 de junho de 1991. - Mauro Bene
·vides.
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Ari. 2? Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação ,

O art. 226 da Consolidação das Leis do Trabalho, estende
o regime especial de trabalho dos bancários (art. 224), aos
pOKteiros, telefonistas, serventes e contínuos que prestam seus
servicos em bancos.

Esse dispositivo, todavia, omite os vigilantes bancários
e os motoristas, cuja jornada de trabalho permanece fixada
pela regra geral do art. 58 da CLT, ou seja, oito horas diárias.

A discriminação é profundamente injusta, sobretudo se
considerarmos que o guarda de vigilância desempenha função
c5pinl1osa, em pé durante todo o tempo de trabalho e ainda
sujeito a riscos pessoais da natureza mesma de sua atividade.

Não há, como se disse, razões plausíveis para se manter
a discriminação existente, pois vigilantes e motoristas de ban
cos são indiscutivelmente bancários e, portanto, sujeitos ao
mesmo horário de trabalho destes. Outra não pode ser a con
clusão de quem considere que os referidos trabalhadores em
pregados da empresa, ficando sujeitos à mesma subordinação
hierárquica e às mesmas convenções coletivas.

Ao tempo da edição da CLT os bancos e casas bancárias
não se utilizavam de serviços de vigilância. E se hoje o fazem,
por injunções a que estão sujeitos, em face dos referidos assal
tos diários a esses estabelecimentos de crédito, urge estenda
mos as normas de proteção dos antigos servidores a seus moto
riS·lBS., e a seus vigilantes.

Sala das Sessões 27 de agosto de 1991. - Deputado José
Cm."ª@s 'L:outinho.

lLEGISLAÇ,40 CITADA, A/lf.EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N? 5.452, DE 19 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

................................ 'TiTÜLO·ii································
nl)S Normas Gerais de Tutela do Trabalho

'., •••••• , 0.0' ••••••••••••• , ••CAPfTÜ·~O·ii······························
Da Duração do Trabalho

CI»'" Q" ~o 'li""" o .. ,I 0 I •••••••••••••••

SEÇÃO 11
Da Jornada de Trabalho

Art. 58. A duração normal do trabalho, para os empre
gados em qualquer atividade privada, não excederá de oito
horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro
llmHe.
...............................'TiTULo' iii···· .. ··························

D2'S N{f<:rmfl~ Espe~iais de Tutela do Trabalho
CAPíTULO I

Das Disposições Especiais sobre
Onf3ção e Condi~ões de Trabalho

SEÇAOI
Dos B~ncários

Art. 226. O regime especial de 6 (seis) horas de traba
lha também se aplica aos empregados de portaria e de limpeza,
tais como porteiros, telefonistas de mesa, contínuos e serven
ü::s, empregados em bancos e casas bancárias.

Parágrafo único. A direção de cada banco organizará
a escala de serviço do estabelecimento de maneira a haver
empregados do quadro da portaria em função meia hora antes
e até meia hora após o encerramento dos trabalhos, respeitado
o limite de 6 (seis) horas diárias.

PROJETO DE LEI N! 1.736, DE 1991
(Do Sr. Benedito Domingos)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da incineração de
mercadorias de origem estrangeira quando apreendidas
por· contrabando ou descaminho e dá outras providên
cias.

(À comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I? As mercadorias de origem estrangeira, identifi

cadas como bebidas alcoólicas, perfumarias e produtos oriun
dos do tabaco, apreendidas no território nacional, objeto de
contrabando ou descaminho, serão incineradas pela autori-
dade competente. .

Art. 2? À autoridade que descumprir o estabelecido no
artigo anterior, será imputado o crime capitulado no art. 318
do Código Penal Brasileiro (Facilitação de Contrabando ou
Descaminho), ficando sujeita às penas aplicadas a este delito.

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A Receita Federal ultimamente vem adotando o critério
de não incluir nos leilões de mercadorias apreendidas como
produto de contrabando, aparelhos eletrônicos, máquinas, in
clusive, veículos, preferindo doá-los a órgãos públicos e a
entidades filantrópicas, o que aplaudimos e louvamos.

Ocorre que as bebidas alcoólicas, os perfumes e os deriva
dos de tabaco apreendidos têm sido leiloados sob a argumen
tação de que dos recursos advindos do resultado desses leilões,
um percentual destina-se a LBA - Legião Brasileira de Assis
tência e outras instituições filantrópicas, mantidas pelo Go
verno.

As alegações da Receita Federal para não leiloar os pro
dutos eletrônicos, máquinas e veículos são as de que normal
mente esses equipamentos vêm freqüentemente faltando com
ponentes de vital importância para o seu funcionamento, des
caracterizando essas mercadorias, que passam a ter interesse
somente para as pessoas que possuem as peças retiradas, ocor
rendo, ainda, que os objetos ficam depreciados em função
da falta dos componentes retirados.

Nos casos da bebida alcoólica, dos perfumes e dos produ
tos derivados do tabaco, que não têm como ser retirados
peças para o seu uso, a Receita Federal encaminha-os a leilão.

Nestes casos, duas hipóteses ocorrem e que merecem
a nossa atenção: se as mercadorias forem adquiridas no leilão
por preço bem abaixo da média do mercado, o Estado está
exercendo uma concorrência desleal com os empresários legal
mente estabelecidos, que pagam os tributos por ele - Estado
- exigidos; na segunda hipótese, se as mercadorias forem
adquiridas por preços superiores ao atribuído pelo mercado
Jegal, pressupõe-se que o adquirente assim procede para ter
em sua mão uma guia que oficializará a desova de estoques
não apreendidos pela Polícia, que se encontram em seu poder.
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Com o argumento de que os recursos auferidos com as
vendas dessas mercadorias em leilões destinam-se a financiar
obras filantrópicas, não podemos concordar porque o Estado
deve manter as suas instituições com os recursos oriundos
do seu Orçamento, obtidos através da tributação legal exis
tente e não de eventuais recursos que poderão ocorrer ou
não, Çlriginados de atos delituosos.

E bom esclarecer que se essas mercadorias apreendidas
em contrabando forem incineradas, conforme a proposta que_
ora apresentamos, os seus usuários as terão que adquirir no
comércio legal e creio que, dessa forma, o Estado terá muito
mais recursos através dos impostos arrecadados legalmente.

Por fim não cre,io ser justo manter obras sociais com
recursos, cuja receita fique na dependênéia ou não de merca
dorias contrabandeadas.

O presente projeto visa moralizar e desestimular o contra
bando ou descaminho desses produtos, cuja venda nada repre
senta para o País, mas, sim, perpetuar a prática desses atos
criminosos, que através de leilões públicos passam a ser oficia
lizados pelo Estado.

Assim entendendo submeto-o ao exame dos meus esclare
cidos Pares, na expectativa de vê-lo aprovado pela Câmara
dos Deputados.

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1991. - Deputado
Benedito Domingos.

PROJETO DE LEI N~ 1.743, DE 1991
(Do Sr. Tuga Angerami)

Concede adicional de periculosidade aos motoristas
profissionais.

(Às Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os motoristas profissionais terão direito ao adi

cionaI de periculosidade, na base de 30% (trinta por cento)
sobre a remuneração çfetivamente percebida.

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É cediço que a atividade do motorista profissional é por
demais perigosa. Quer nas concentrações urbanas, quer nas
rodovias, tais trabalhadores estão em constante risco de vida,
dado à violenta incidência de acidentes, na maioria das vezes
fatais. Aatividade laboral dos motoristas, nas condições em
que é exercida, e considerando as dificuldades físicas e ambien
tais do trânsito urbano e das rodovias, pode provocar desgastes
físicos e emocionais, irreparáveis. Assim, a concessão do adi
cionaI de periculosidade traria uma correção à distorção legal.

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1991. - Deputado
Tuga Angerami.

PROJETO DE LEI N9 1.747, DE 1991
(Do Sr. Mauri Sérgio)

Dispõe sobre a proteção e a exploração comercial
da castanheira nativa.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Re
dação (ADM); de Agricultura e Política Rural; e de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
- art. 24,11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica proibido o abate e a comercialização da

castanheira (Bertholettia excelsa) nativa, bem como os desma
tamentos em área de ocorrência natural de maciços da espécie.

§ 19 A proibição de que trata este artigo exclui as casta
nheiras mortas por processos naturais, que poderão ser objeto
de abate e comercialização, mediante autorização prévia e
fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

§ 29 Será cobrada uma taxa, com base no valor de mer
cado, sobre cada castanheira comercializada, à conta do Iba
ma, e destinada exclusivamente a financeira a formação de
castanhais comerciais.

Art. 29 O Ibama baixará, no prazo de 60 (sessenta)
dias, as instruções normativas necessárias ao cumprimento
desta lei.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data da sua publi
cação.

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Castanha-do-Pará, cuja exportação proporciona ao
País milhões de dólares anuais em divisas, representa uma
das mais importantes riquezas econômicas da Amazônia brasi
leira, responsável por uma parcela significativa dos recursos
orçamentários dos Estados da região.

A castanheira é árvore nativa de toda a Amazônia brasi
leira. Com acentuada tendência ao gregarismo, a espécie for
ma freqüêntemente associações homogêneas, os chamados
castanhais. Muito frondosa e de grande porte, a castanheira
mede, normalmente, de 30 a 50 metros de altura, com um
diâmetro que, ultrapassando geralmente o metro, pode chegar
ao dobro. As castanheiras avultam entre as demais árvores
e de longe são identificáveis pelo seu grande porte e bela
folhagem abundante e escura, nas matas de terra firme. A
~spécie vegeta unicamente nos terrenos elevados e fortes.
E árvore tão característica das matas de terra firme quanto
a seringueira o é das matas das várzeas alagáveis.

A castanha é um produto alimentício de sabor agradável
e grande valor nutritivo. A castanha poderia e pode alcançar
um grande consumo e mesmo se incorporar aos hábitos ali
-mentícios do brasileiro e dos povos estrangeiros, especial
mente aqueles de clima frio, se uma inteligente e persistente
propaganda dos seus reconhecidos méritos nutricionais e culi
nários for realizada entre os seus atuais e potenciais consu
midores.

Entretanto, a despeito da sua importância econômica,
o processo de desmatamento e de exploração madeireira que
se observa na região ameaça os castanhais de destruição. É
necessário, portanto, estabelecer medidas que garantam a pro
teção da espécie. O abate e comercialização da castanheira
estão hoje proibidos por norma do Ibama. Dada a importância
da questão é oportuno transformar a proibição em lei federal.

Por outro lado é necessário considerar a questão das casta
nheiras mortas por processos naturais, que a legislação flores
tal vigente, não permite sejam utilizadas comercialmente. So
mente no Acre, segundo maior produtor de castanhas do País,
estudos técnicos constataram o apodrecimento de aproxima
damente 16 metros cúbicos por hectare, nas colônias, projetos
e fazendas do Estado. Esta madeira representa, em termos
financeiros, algo em torno de 50 milhões de dólares, ou 20
bilhões de cruzeiros, a preço de agosto de 1991, recursos-
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estes que possibilitariam, por exemplo, asfaltar a BR-364 no
trecho de Abunã a Rio Branco.

Diante das dificuldades ecarência atuais enfrentadas pelo
povo da Amazônia, não se pode permitir que essa imensa
riqueza apodreça ou seja simplesmente queimada pelo fogo,
privando-se assim a região de valiosos recursos para o seu
desenvolvimento.

O aproveitamento dessa madeira oferece ta';llbém imp~r

tante oportunidade para a formação de castanhaIs COmerCIaIS,
que possibilitarão um aproveitamento racional e em condições
econômicas favoráveis da castanha, contribuindo para a solu
ção dos problemas de produção, transporte, beneficiamento
e comercialização observados ainda hoje, em grande parte
decorrentes da natureza predominantemente extrativista e ex
tensiva da atividade. Para isto propomos o estabelecimento
de uma taxa sobre o valor de comercialização da castanheira,
cujo montante seria administrado pelo Ibama, através de con
vênio com os órgãos ambientais e de desenvolvimento florestal
dos Estados amazônicos, e destinado exclusivamente à implan
tação de projetos para formação de castanhais.

Pelo motivos apresentados, esperamos contar com o
apoio dos nobres colegas parlamentares para a aprovação des
te importante projeto.

Sala das Sessões, 29 de agosto 1991. - Deputado Mauri
Sérgio.

PROJETO DE LEI N" 1.756, DE 1991
(Dq Sr. Nilson Gibson)

Dispõe sobre o contribuinte em dobro do INSS 
Instituto Nacional do Seguro Social.

(Às Comissões de Seguridade Social e Família;
e de Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)
- Art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 15, da Lei n° 8.213, de 24 de julho de

1991, passa a viger acrescido do seguinte § 59:

"Art. 15. . .

§ 5° Ao segurado que deixar de exercer emprego
ou atividade que o submeta ao regime desta lei, é facul
tado manter a condição de segurado, desde que passe
a efetuar em dobro o pagamento mensal da contri
buição."

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Significou a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social,
extraordinário aperfeiçoamento do seguro social brasileiro no
ramo da seguridade social, conquista maior da Constituição
de 1988.

Ressentiu-se, entretanto, referido diploma legal, de grave
omissão no que diz respeito aos denominados contribuintes
em dobro.

Surgiu essa figura no contexto do nosso Direito Previden
ciário há mais de trinta anos, com o advento da Lei Orgânica
da Previdência Social (Lei n" 3.807, de 26 de agosto de 1960),
e nos termos do seguinte dispositivo:

"Art. 99 Ao segurado que deixar de exercer em
prego ou atividade que o submeta ao regime desta
lei é facultado manter a qualidade de segurado, desde
que passe a efetuar em dobro, o pagamento mensal
da contribuição."

Resguardava referida norma o direito de numeroso con
tingente de trabalhadores que, involuntariamente afastados
da atividade profissional quando, não raro, se encontravam
no limiar da aposentadoria por tempo de serviço ou por idade,
tinham assegurada a possibilidade de manter sua condição
de segurados, mediante o pagamento, em dobro, da contri
buição previdenciária.

Sobre a matéria, a omissão a que nos referimos do Plano
de Benefícios da Previdência Social, representou retrocesso
inadmissível, que precisa, como o faz esta proposição, ser
urgentemente sanado.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Nilson Gibson.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃODASCOM~SÕESPERMANENTE

LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências.

. 'TiTULo'iii'" .
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULO I
Dos Beneficiários

SEÇÃO I
Dos Segurados

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, indepen
dentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribui

ções, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licen
ciado sem remuneração;

UI - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o
segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado
retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado
incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das constribui
ções, o segurado facultativo.

§ 1" O prazo do inciso II será prorrogado para até 2-l
(vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais dI:
120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 29 Os prazos do inciso II ou do § 1° serão acrescidos
de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde
que comprovada essa situação pelo registro no órgüo próprio
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3\' Durante os prazos deste artigo, o segurado con
serva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 40 A perda da qualidade de segurado ocorrenl no
dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio
da Seguridade Social para recolhimento da contribuição refe-
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rente ao mês imediatãmente posterior ao do final dos prazos
fixados neste artigo e seus parágrafos.

PROJETO DE LEI N~ 1.776, DE 1991
(Do Sr. José UIísses de Oliveira)

Determina aos Municípios a obrigatoriedade de ins·
talarem creches para crianças de zero a seis anos de
idade.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9881, de 1991.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Cumpre aos Municípios assegurarem a assistên

cia e atendimento às crianças de zero a seis anos de idade
em creches e pré-escola.

Art. 29 As creches, objeto desta lei, são consideradas
instituições de ensino, compondo os Sistemas de Educação,
destinadas a proporcionar assistência integrada, como educa
ção, alimentação, saúde e socialização.

Art. 39 Os recursos do Finsocial, de que trata o Decre
to-Lei n9 1.940, de 25 de maio de 1982, responderão pelas
despesas de instalação e manutenção das creches.

Art. 49 As creches, instituídas por esta lei, serão admi
nistradas pelas Prefeituras Municipais, devendo compor a dire
toria, entre outros membros, um vereador e um representante
dos pais dos alunos.

Art. 5° As creches deverão obedecer aos padrões técni
cos e pedagógicos fixados pelos órgãos competentes, como
o Ministério da Educação, Secretarias Estaduais e Municipais
de Educação e normas de natureza sanitária do Ministério
da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

Art. 69 Esta lei será regulamentada pelo Poder Execu
tivo, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua publicação.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Constituição Federal consagra, no capítulo dos Direitos
Sociais, no seu art. 79, inciso XXV, a "assistência gratuita
aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos
de idade em creches e pré-escolas"; e no art. 208, inciso 49,
capítulo da Educação, como dever do Estado, a garantia de
"atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a
seis anos de idade". Também a Consolidação das Leis do
Trabalho, em seu art. 389, determina a instalação de creches
em que os filhos dos trabalhadores terão direito à vigilância
c assistência.

Assim estamos, com a presente propositura, conferindo
ao Município o dever também de prestar assistência às crianças
de até seis anos de idade, quando suas mães estão trabalhando,
aliviando-as da dupla jornada de trabalho, que executam den
tro e fora do lar. Quanto aos recursos para instalação e manu
tenção das creches, dada à crônica falta de verbas das Prefei
turas, seriam obtidos através do Finsocial, um fundo que se
destina exatamente a investimentos de caráter social e assisten
cial. As creches seriam administradas pelo Executivo Muni
cipal, assegurando, entretanto, em sua diretoria, entre outros
membros, um representante da Câmara Municipal e um da
sociedade, no caso, dos pais dos alunos.

O presente projeto de lei propõe que as creches deverão
obedecer, para a sua implantação, a padrões técnicos, determi-

nados por órgãos competentes, como o Ministério da Educa
ção e Secretarias Estaduais e Municipais de Educação.

A proposta, de cunho e fundo social e humani,tário, irá
atender, principalmente, as camadas mais pobres e carentes
da sociedade, garantindo à mãe desvalida, e que precisa de
trabalhar para sobreviver, um mínimo de direito, o de ter
onde deixar seus filhos, enquanto trabalha. Sem creches, onde
possam deixar tranqüilamente seus filhos, as mães vivem o
drama cotidiano da apreensão e do desassossego em seus em
pregos, com a desassistência e desamparo dos filhos, que ficam
assim deixados à própria sorte, na rua ou em guarda precária,
com riscos à sua integridade física, metal e moral. Nosso pro
jeto de lei viria assim atenuar esse inquietante problema social,
justamente na base onde as pessoas moram, o Município.
Desta maneira, contamos com o apoio e compreensão dos
Senhores Parlamentares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 4 de setembro, de 1991. - Deputado
José Ulisses de Oliveira.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÓESPERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL................................'ifTÜLO ·ii································

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

. '" CAPfTÜió·ir······························
Dos Direitos Sociais

Art. 79 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes des
de o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-es
colas;
. 'Tf:rü"i,ó ·viIi······························

Da Ordem Social

CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efeti
vado mediante a garantia de:
..................... .., ,. ,. .. ,. ,. ,. .

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade;

DECRETO-LEI N9 1. 940, DE 25 DE MAIO DE 1982

Institui contribuição social, cria o Fundo de Investi·
mento Social (Finsocial) e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o Inciso 11 do art. 55, e tendo em vista o disposto
no § 2º do art. 21 da Constituição, decreta:
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decreta:
Art. 19 É instituída, na forma prevista neste decreto-lei,

contribuição social, destinada·a custear investimentos de cará
ter assistencial em alimentação, habitação popular, saúde,
educação, e amparo ao pequeno agricultor.

. § 19 A contribuição social de que trata este artigo será
de 0,5% (meio por cento), e incidirá sobre a receita bruta
das empresas públicas e privadas que realizam venda de merca
dorias, bem como das instituições financeiras e das sociedades
seguradoras.

§ 29 Para as empresas públicas e privadas que realizam
exclusivamente venda de serviços, a contribuição será de 5%
(cinco por cento) e incidirá sobre o valor do imposto de renda
devido, ou como se devido fosse.

§ 39 A contribuição não incidirá sobre a venda de mer
cadorias ou serviços destinados ao exterior, nas condições
estabelecidas em Portaria do Ministro da Fazenda.

Art. 29 A arrecadação da contribuição será feita pelo
Banco do Brasil S.A e pela Caixa Econômica Federal e seus
agentes, na forma disciplinada em Portaria do Ministro da
Fazenda.

Art. 39 É criado o Fundo de Investimento Social (Finso
cial), destinado a dar apoio financeiro a programas e projetos
de caráter assistencial relacionados com alimentação, habita
ção popular, saúde, educação e amparo ao pequeno agricultor.

Art. 49 Constituem recursos do FINSOCIAL:
I - o produto da arrecadação da contribuição instituída

pelo art. 19deste decreto-lei;
II -recursos de dotações orçamentárias da União;
UI - retornos de suas aplicações;
IV - outros recursos de origem interna ou externa, com

preendendo repasses e financiamentos.
Art. 59 O Banco Nacional do Desenvolvimento Econô

mico (BNDE) passa a denominar-se Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social (BNDES).

§ 19 Sem prejuízo de sua subordinação técnica à autori
dade monetária, o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social fica vinculado administrativamente à Secre
taria de Planejamento da Presidência da República (SE
PLAN).

§ 29 O Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República e o Ministro da Indústria e do
Comércio adotarão as providências necessárias ao cumpri
mento do disposto neste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 69 O Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL)
será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), que aplicará os recursos dispo
níveis em programas e projetos elaborados segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República.

Parágrafo único. A execução desses programas e proje
tos dependerá de aprovação do Presidente da República.

Art: 79 Este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação e produzirá efeitos a partir de 19 de junho
de 1982.

Brasília, 25 de maio de 1982; 1619 da Independência e
949 da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Ernane Galvêas
- João Camilo Penna - Delfim Netto.

DECRETO-LEI N9 5.452, DE 19 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

TÍTULO IH
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho

CAPÍTULO IH
Da Proteção do Trabalho da Mulher

SEÇÃO IV
Dos Métodos e Locais do Trabalho

Art. 389. Toda empresa é obrigada:
I - a prover os estabelecimentos de medidas concrnentes

à higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como
ventilação e iluminação e outros que se fizerem necessários
à segurança e ao conforto das mulheres, a critério da autori
dade competente;

U - a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitá
rios; dispor de cadeiras ou bancos, em número suficiente,
que permitam às mulheres trabalhar sem grande esgotamento
físico;

UI -.a instalar vestiários com armários individuais priva
dos das mulheres, exceto os estabelecimentos comerciais, es
critórios, bancos e atividades afins, em que não seja exigida
a troca de roupa, e outros, a critério da autoridade competente
em matéria de segurança e medicina do trabalho, admitindo-se
como suficiente as gavetas ou escaninhos, onde possam as
empregadas guardar seus pertences;

IV - a fornecer, gratuitamente, a juízo da autoridade
competente, os recursos de proteção individual, tais como
óculos, máscaras, luvas e roupas especiais, para a defesa dos
olhos, do aparelho respiratório e da pele, de acordo com
a natureza do trabalho.

§ 19 Os estabelecimentos em que trabalharem pelo me
nos 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos
de idade, terão local apropriado onde seja permitido às empre
gadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no
período da amamentação.

§ 29 A exigência do § 1° poderá ser suprida por meio
de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convê
nios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias
empresas, em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do
SESC, da LBA ou de entidades sindicais.

PROJETO DE LEI N9 1.788, DE 1991
(Do Sr. Rubens Bueno)

Dispõe sobre a aplicação dos recursos da União
destinados a programas de alimentação escolar e dá
outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9 1.229, de 1991.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. P Os recursos consignados no Orçamento da

União, destinados a programas de alimentação escolar em
estabelecimentos de pré-escola e de 19 grau, serão repassados,
em parcelas mensais, aos Estados e Municípios, ressalvado
o disposto no § 29 deste artigo.

§ 19 O montante dos recursos repassados a cada Estado
e a cada Município será diretamente proporcional ao número
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de matrículas nos sistemas de ensino por eles respectivamente
mantidos, eIll pível pré-escolar e de Iv grau.

§ 2° Os recursos destinados a programas de alimentação
escolar em estabelecimentos mantidos pela União serão dire
tamente por ela administrados.

Art. 2v A elaboração dos cardápios dos programas de
alimentação escolar, sob a respectiva responsabilidade dos
Estados e dos Municípios, respeitará os hábitos alimentares
de cada localidade, dando preferência aos pro(Íutos in natura.

Art. 3v A União prestará assistência técnica aos Esta
dos e, com estes, aos Municípios, para execução de programas
relativos à aplicação dos recursos de que trata esta lei.

Art. 4v A União, através dos seus órgãos competentes,
exercerá fiscalização permanente na execução dos programas
de alimentação escolar de que trata esta lei.

Parágrafo único. A verificação de irregularidade na
aplicação dos recursos importará na imediata suspensão dos
respectivos repasses, retornando a incumbência de adminis
trá-los à responsabilidade da União, pelo tempo necessário
à sua correção, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Art. 5v O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação.

Art. 6v Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 7v Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Em países como o Brasil, uma larga parcela das crianças
matriculadas nos estabelecimentos públicos de nível pré-es
colar e fundamental, origina-se de estratos sociais economi
camente desfavorecidos, nos quais as fammas não têm as sufi
cientes condições para prover inclusive necessidades básicas,
como alimentação adequada, atendimento à saúde, etc.

Assim sendo, os sistemas públicos de educação assumem
funções complementares de assistência à população estudantil,
associadas àquela precipuamente educacional, dentre elas ca
bendo destaque à alimentação escolar.

Está objetivamente demonstrada por reconhecidos estu
dos acadêmicos, a forte relação entre as condições nutricionais
do estudante e seu desempenho na escola. Desta forma, o
Estado, ao desempenl;1ar seu papel de promover a igualdade
de oportunidades, educacionais, assume o encargo de suprir
deficiências que, dados os constrangimentos econômicos, as
famílias não podem atender convenientemente.

Estes programas complementares vêm assumindo dimen
sões cada vez maiores, acompanhando o processo de massifi
cação do ensino, especialmente no nível fundamental. Embora
um expressivo contingente de crianças ainda não tenha acesso
à educação formal e os problemas de seletividade interna
à escola não tenham sido devidamente equacionados, matricu
lam-se anualmente, no Iv grau, mais de 27 milhões de crianças,
das quais quase 24 milhões em estabelecimentos públicos,
mantidos pelas diferentes esferas de governo.

Assim como é inviável oferecer atendimento educacional
centralizado a tão elevado contingente de estudantes, do mes
mo modo torna-se recomendável que os programas comple
mentares de assistência aos estudantes sejam implementados
de forma descentralizada.

Atualmente, o programa nacional de alimentação escolar,
mantido pela União, supõe a aplicação centralizada dos recur
sos a ele destinados, sob a responsabilidade da Fundação de

Assistência ao Estudante, do I\fÍinístério da Educação. A Hqui
sição dos produtos destinados à. merenda escolar é feita de
modo global, para,posterior distribuição aos sistemas de en
sino.

São conhecidos os aspectos negativos inerentes a esta
sistemática, que dá margem à formação de grupos privile
giados no fornecimento dos produtos e dificulta a aquisição
de produtos in natura, levando à aquisição de produtos formu
lados, hoje constituindo mais de 60% da composição da me
renda escolar. Além disso, torna-se extremamente difícil res
peitar os hábitos alimentares locais, estabelecendo-se contras
tes importantes entre a alimentação recebida na escola e aque
la fornecida em casa, ,o que certamente não é aconselhável.

Há, pois, motivos suficientes -para se propugnar que os
recursos do programa nacional de alimentação escolar sejam
repassados aos sistemas de ensino beneficiados, de modo:a
que, conhecendo deperto as necessidades e hábitos dos alu
nos,possam lhes oferecer uma adequada assistência alimentar.

Experiências neste sentido já foram inclusive realizadas,
tendo sido posteriormente abandonadas, por razões não de
todo conhecidas. No entanto, se problemas houve na sua ope
racionalização, foram inúmeros os resultados positivos alcan
çados em diversas localidades, reafirmando que as eventuais
dificuldades podem ser resolvidas pela via administrativa e
pela implementação de adequados meios de fiscalização e
controle.

Ademais, a circulação dos recursos financeiros em cada
Estado e Município, proporcionando a aquisição dos produtos
em fornj;:cedores locais, contribuirá inegavelmente para o for
talecimento econômico dos diferentes recantos do País.

Estas são, portanto, as fundadas razões que justificam
a apresentação deste projeto de lei, para cuja aprovação conto
com o apoio dos ilustres pares.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Deputado
Rubens Bueno.

PROJETO DE LEi W Ro'S::!l!, DE t:'J!§:Ij[
(Do Sr. Jackson Pereira)

Regulamenta o inciso V do art 203 de;) C{I!lR;sWJlJliçiÍtQ}
Federal que garante um salário mínimo m"nsfli 2113 ~W@o

sos e às pessoas portadoras de deficiênda fisnl!':!il,

(Apense-se ao Projeto de Lei nV 1.428, de 1991.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1v É garantida a concessão de um benefício mensal

no valor de um salário mínimo à pessoa portadora de dificien
cia e ao idoso, observado o disposto no artigo 4~

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-
se:

I - idoso, a pessoa que é maior de 65 anos;
II - pessoa portadora de deficiência, aquela cujas carac

terísticas físicas, mentais ou sensoriais desviam-se do padrão
médio.

Art. 29 A prova de idade deverá ser obtida preferen
cialmente através de certidão de registro civil, e na falta desta,
por outra prova admitida em direito, conforme disr,l1lser o
regulamento desta lei.

Art. 3v A deficiência física deverá ser comprovada a'i:ra
vés de avaliação e laudo expedido por equipe de profissionais,
conforme dispuser o regulamento desta Lei.

Art. 4v Considera-se indispensável para a concessão do
benefício a comprovação do beneficiário de que não dispõe
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de meios de prover a sua própria manutenção e de tê-Ia provida
por sua família.

§ 19 Será considerado sem meios de prover a sua própria
manutenção o beneficiário que tenha ganhos próprios inferio
res a um salário mínimo.

§ 29 Ocorrendo a situação prevista no parágrafo ante
rior, caberá à Assistência Social complementar a diferença
até que os ganhos do beneficiário alcancem o valor de um
salário mínimo.

§ 39 Será considerada família sem meios para prover
a manutenção do idoso ou da pessoa portadora de deficiência
aquela cujo ganho conjunto seja inferior a um salário mínimo
por integrante.

Art. 59 Não será permitido acumular a percepção deste
benefício assistencial com qualquer outro benefício da Previ
dência Social ou de outro regime estadual ou municipal, ressal
vado ao beneficiário o direito de opção.

Art. 69 O benefício deverá ser revisto a cada 2 (dois)
anos para avaliar a persistência das condições que lhe deram
origem, estipuladas nos artigos 29, 39e 49desta Lei.

Parágrafo único. Constatado o descumprimento de
qualquer das condições necessárias para a obtenção do bene
fício e no caso de falecimento do beneficiário, o benefício
será imediatamente suspenso.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará a presente
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
publicação.

Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A presente proposição objetiva regulamentar um dos dis
positivos relativos à área da Assistência Social, mais especifi
camente o dispositivo que garante a percepção mensal de
um beneficio no valor de um salário mínimo ao idoso e à
pessoa portadora de deficiência que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família.

Trata-se de norma de elevado cunho social e que precisa
ser disposta em lei ordinária para ter eficácia. Neste sentido,
o nosso projeto estabelece as condições necessárias para a
percepção do benefício

Ressalte-se que a regulamentação deste dispositivo pre
cisa ser efetivada o mais rápido possível, uma vez que já
está se descumprindo o disposto no art. 59 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias.

Por todo o exposto, esperamos que a nossa iniciativa
venha a ser acolhida pelos nobres Pares.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Deputado
JackSQn Pereira

LEGISLAÇÃO CITADA, AJI!.EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

.............................. 'TfTULO·viii····.. ········ .. ···· ....·.. ···
Da Ordem Social

..........................."'cAPiTulo'ii' .
Da Seguridade Social

SEÇÃO IV
Da Assistência Social

Art. 203. A assistência social será prestada i quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social, e tem por objetivos:

v - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de
tê-la provida por sua família, conforme duspuser a lei.

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 59. Os projetos de lei relativos à organização da
seguridade social e aos planos de custeio e de benefício serão
apresentados no prazo máximo de seis meses da promulgação
da Constituição ao Congresso Nacional, que terá seis meses
para apreciá-los.

Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso Nacional,
os planos serão implantados progressivamente nos dezoito
meses seguintes.

PROJETO DE 'LEI N9 1.839, DE 1991
(Do Sr. Sarney Filho)

Inclui, no currículo pleno dos estabelecimentos de
ensino de 19 e 29 graus, a disciplina "Noções de Preser
vação do Meio Ambiente e de Ecologia".

(Apense-se ao Projeto de Lei n9253, de 1991.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É incluída no currículo pleno dos estabeleci

mentos de ensino de 19 e 29 graus, a disciplina obrigatória:
"Noções de Preservação do Meio Ambiente e de Econologia".

Art. 29 O Conselho Federal de Educação, em resolu
ção, determinará o programa mínimo e as séries em que será
ministrada a disciplina de que trata o artigo anterior.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Justificação

São tremendas, em nosso País, as agressões ao meio am
biente, culminando, recentemente, com a destruição quase
que total de parques nacionais na região Centro-Oeste e em
Minas Gerais, onde a falta de umidade facilita os incêndios
provocados, que rapidamente se alastram por enormes áreas.

É fundamental a nosso ver, que seja criada na população
uma consciência ambiental e ecológica, e para se alcançar
esse objetivo o melhor método é através da educação, do
ensino.

Por isso, preconizamos, neste projetado, a inclusão, no
currículo pleno dos estabelecimentos de ensino de 19 e 29
graus, da disciplina: "Noções de Preservação do Meio Am
biente e de Ecologia".

Temos convicção de que, com essa inclusão, as próximas
gerações disporão de muito maior respeito à natureza, defen
dendo-a e com ela convivendo pacífica e harmonicamente,
ao contrário do que hoje se observa.

Dentre outras medidas, o projetado prevê que o Conselho
Federal de Educação, por intermédio de resolução, determi-
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nará as sé,ries e o programa mínimo a ser cumprido com a
nova disciplina.

Esperamos, destarte, que a iniciativa venha a merecer
acolhimento.

Sala das Sessões, 17, de outubro de 1991. -Sarney Filho.

PROJETO DE LEI N' 1.852, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Altera o disposto no parágrafo 2' do artigo 2? da
Lei n' 8.056, de 28 de junho de 1990, que "prorroga .
a vigência dos dispositivos que hajam atribuído ou dele
gado competência normativa aos órgãos que menciona
e dá outras providências" .

(Às Comissões de Finanças e Tributação e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54, do R.I.)
- Art. 24, lI).

O Congresso Nacional decreta:. .
Art. 19 O § 29 do art. 29 da Lei n9 8.056, de 28 de

junho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2° ..
...................................................' .

§ 29 O Conselho Monetário Nacional deliberará
por maioria de votos, com a presença de, no mínimo,
nove membros, cabendo também ao Presidente o voto
de qualidade.

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O advento do regime militar provocou acentuada prepon
derância do Executivo sobre os demais Poderes da República,
condição esta homologada pela Constituição de 1967.

Nesse cenário, e a pretexto de dotar o Poder Executivo
de maiores flexibilidade e agilidade no combate à inflação,
foi criado, no âmbito da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, o Conselho Monetário Nacional. Esse Colegiado,
presidido pelo Ministro da Fazenda, recebeu excepcionais po
deres no que se refere às políticas monetária, cambial e credi
tícia, entre outras. Dada a sua influência sobre o comporta
mento dos diversos setores econômicos, as decisões do Conse
lho acabaram por cabrestar as políticas agrícola, habitacional
etc., que deveriam ser definidas e executadas pelos Ministros
específicos das áreas.

Decisões cruciais para o País passaram a ser monopo
lizadas por uns poucos "iluminados", comandados por um
Ministro plenipotenciário que só devia contas ao Presidente
da República. Mais grave ainda, o § 29 do art. 69 da referida
Lei (modificado, posteriormente, pelo § 29 do art. 29 da Lei
n9 8.056, de 28 de junho de 1990) concedeu ao Presidente
do Conselho o direito de decidir ad referendum do Plenário.

Criaram-se, assim; as condições para o surgimento dos
"superministros", verdadeiros czares da economia nacional,
em torno de quem gravitava o destino do País. Os resultados
são conhecidos: impraticável a crítica, proibida a discussão,
as deliberações do Conselho - a maior parte das vezes, mera
fachada para as decisões pessoais do Ministro, graças ao ex
traordinário poder do ad referendum - acabaram por gerar
o modelo megalomaníaco dos anos 70, os múltiplos e funestos

"pacotes" econômicos dos 80 e o caos que se observa no
limiar da década de 90.

Com a rest~uração dos princípios democráticos, consoli
dada na Constituição de 1988, recompôs-se o equilíbrio entre
os Poderes, inibindo a sobrevivência de órgãos centralizadores
e arbitrários. O é\rt. 25 das Disposições Transitórias previu
um prazo de 180 dias para que se extinguissem as atribuições
de organismos como o Conselho Monetário Nacional.

Utilizando-se de prerrogativa do próprio art. 25, o Poder
Executivo tem obtido sucessivas prorrogações desse prazo,
garantindo ao Conselho umasobrevida, de momento, neces-

. sária. Não vemos, entretanto, senão como a perpetuação do
autoritarismo mais exacerbado, a manutenção dos poderes
decisórios do Ministro-Chefe do Conselho, ad referendum
de seus pares. Extirpar esse resquício da ditadura é o objetivo
de nossa proposição, para cuja aprovação contamos com o
apoio de todos os ilustres colegas que atuem em defesa da
Democracia.

" Sala das Sessões, 17 de setembro de 1991. - Deputado
Jackson Pereira".

LEGISLAÇÃO CITADA, Al'{EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

LEI N9 8.056, DE 28 DE JUNHO DE 1990

Prorroga a vigência dos dispositivos que hajam atri
buído ou delegado competência normativa aos órgãos
que menciona e dá outras providências.

Art. 29 O Conselho Monetário Nacional será integrado
pelos seguintes membros:

§ 29 O Conselho delil~erará mediante resoluções, por
maioria de votos, com a presença de, no mínimo, nove mem
bros, cabendo também ao Presidente o voto de qualidade
e a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante
interesse, ad referendum do plenário.

LEI N° 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
(atualizada)

Dispõe sobre a Políticae as Instituições Monetárias,
Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário Na
cional e dá outras providências.

·····················cAPf:rü·LO·ii·············..······· .
Do Conselho Monetário Nacional

Art. 29 Fica extinto o Conselho da atual Superinten
dência da Moeda e do Crédito, e criado, em substituição,
o Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de formular
a política da moeda e do crédito, como previsto nesta lei,
objetivando o progresso econômico e s'ocial do País.

Art. 39 A política do Conselho Monetário Nacional ob
jetivará:

I - adaptar o volume dos meios de pagamento às reais
necessidades da economia nacional e seu processo de desen
volvimento;

II - regular o valor interno da moeda, para tanto preve
nindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários
de origem interna ou externa, as depressões econômicas .e
outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais;
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UI - regular o valor cxtell).o da moeda e o equilíbrio
no balanço de pagamentos do País, tendo e!TI vista a melhor
utilização dos recursos em moeda estrangei(a;' . ,

IV - orientar a aplicação dos recursos das instituições
financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propi
ciar, nas diferentes regiões do País, condiçÕes favoráveis ao
desenvolvimento harmônico da economia nacional;

V - propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos
instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do '
sistema de pagamentos ede mobilização de recursos;

VI - zelar pela liquidez e solvência das instituições finan-
ceiras; , ' ,

VII - coordenar as políticas monetária, creditícia, orça-
mentária, fiscal e da dívida publica, interna e 'externa. .

Art. 4~ Compete ao Conselho Monetário Nacional, se
gundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República:

I - autorizar as emissões de papel moeda (Vetado)*,
as quais ficarão na prévia dependência de autorização legisla~

tiva, quando se destinarem ao financiamento direto, pelo Ban
co Central do Brasil, das operações de crédito com o Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 49 desta lei.

O Conselho Monetário Nacional pode, ainda, autorizar
o Banco Central do Brasil e emitir, anualmente, até o limite
de 10% (dez por cento) dos meios de pagamento existentes
a 31 de dezembro do ano anterior, para atender às exigências
das atividades produtivas e da circulação da riqueza do ~aís,

devendo, porém, solicitar autorização do Poder Legislativo,
mediante mensagem do Presidente da República, para as emis
sões que, justificadamente, se tornarem necessárias além da-
quele limite; ,

Quando necessidades urgentes e imprevistas para o finan
ciamento dessas atividades o determinarem, pode o Conselho
Monetário Nacional autorizar as emissões que se fizerem indis
pensáveis, solicitando imediatamente, através de Mensagem
do Presidente da República, homologação do Poder Legis
lativo para as emissões assim realizadas

II - estabelecer condições para que o Banco Central
do Brasil emita moeda-papel (Vetado) de curso forçado, nos
termos e limites decorrentes desta lei, bem como as normas
reguladoras do meio circulante

lU - aprovar os orçamentos monetários, preparados pelo
Banco Central do Brasil, por meio dos quais se estimarão
as necessidades globais de moeda e crédito;

IV - determinar as características gerais (Vetado) das
cédulas e das moedas;

V - fixar as diretrizes e normas da política cambial,
inclusive quanto a compra e venda de ouro e quaisquer opera
ções em Direitos Especiais de Saque e em moeda estrangeira;

VI - disciplinar o crédito em todas as suas modalidades
e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive
aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte
das instituições financeiras;

VII - coordenar a política de que trata o art. 3q desta
lei com a de investimentos do Governo Federal;

VIn - regular a constituição, funcionamento e fiscali
zação dos que exercerem atividades subordinadas a esta lei,
bem como a aplicação das penalidades previstas;

XX - limitar, sempre que necessário, as taxas de juros,
descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração

(*) A.expressão (Vetado) refere-se a texto suprimido por veto presidencial,
que nao consta do texto desta edição.

de operações e serviços bancários oli financeiros' inclusive
os prestados pelo Banco Central do Brasil; asseglír~ndo taxas
favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover:

- recuperação e fertilização do solo; ,
- reflorestamento;
- combate a epizotias e pragas, nas atividades rurais;
- eletrificação rural;
- mecanização;
-:- irrigação;

. -;- investimentos .indisI?ensáveis às atividades agropecuá
nas;

X - determinar a percentagem máxima dos recursos que
as instituições financeiras poderão emprestar a 'um mesmo'
cliente ou grupo de empresas;

XI - estipular índices e outras condições técnicas sobre
encaixes, imobilizações e outras relações patrimoniais, a serem
observadas pelas instituições financeiras; , .

XII - expedir normas gerais de contabilidade e. estatística
a serem observadas pelas instituições financeiras;

XIII - delimitar, com periodicidade não inferior a dois
anos, o capital mínimo das instituições financeiras privadas,
levando em conta sua natureza bem como a localização de
suas sedes e agências ou filiais;

XIV - determinar recolhimento de até 60% (sessenta'
por cento) do total dos depósitos e/ou outros títulos contábeis
das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de
letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos
da Dívida Pública Federal, seja através de recQlhimento em
espécie, em ambos os casos entregues ao Banco Central do
Brasil, na forma e condições que o Conselho Monetário Nacio,- .
nal determinar, podendo este:

a) .ado!ar percentagens diferentes em função:
- das regiões geoeconômicas;
-das prioridades que atribuir às aplicações;
- da natureza das instituições financeiras;

b) determinar percentuais que não serão recolhidos, des
de que tenham sido reaplicados em financiamentos à agricul~
tura, sob juros favorecidos e outras condições fixadas pelo o

Conselho Monetário Nacional;

XV - estabelecer para as instituições financeiras públicas
a dedução dos depósitos de pessoas jurídicas de direito público
que lhes detenham o controle acionário, bem como dos das
respectivas autarquias e sociedades de economia mista, no
cálculo a que se refere o inciso anterior;

XVI - enviar obrigatoriamente ao Congresso Nacional
até o último dia do mês subseqüente, relatório e mapas de~
monstrativos da aplicação dos recolhimentos compulsório~

(Vetado);
XVII - regulamentar, fixando limites, prazos e outras

condições, as operações de redesconto e de empréstimo, efe
tuadas com quaisquer instituições financeiras públicas e priva
das de natureza bancária;

XVIII - outorgar ao Banco Central do Brasil o mono
pÓIí.o das operações de câmbio quando ocorrer grave desequi
líbno no balanço de pagamentos ou houver razões para prever
à iminência de tal situação;

XIX - estabelecer nóf.inas a serem observadas pelo Ban
co Central do Brasil em suas transações com títulos públicos
e de entidades de que participe o Estado;

XX - autorizar o Banco Central do Brasil e as instituições
financeiras públicas federais a efetuar a subscrição, compra
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e venda. de ações e outros papéis emitidos ou de responsa
bilidade das soCiedades de economia. mista e empresas do
Estado; .

XXI - disciplinar as atividades das Bolsas de Valores
e dos corretores de fundos públicos;

XXII - estatuir normas para as operações das instituições
financeiras públicas, para preservar sua solidez e adequar seu
funcionamento aos objetivos desta lei;

XXIII - fixar, até 15 (quinze) vezes a soma do capital
realizado e reservas livres, o limite além do qual os exce<;lentes
dos depósitos das instituições financeiras serão recolhidos ao
Banco Central do Brasil ou aplicados de acordo com as normas
que oConselho estabelecer;

XXIV~ decidir de sua própria organização, elaborando·
seu regimento interno no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

XXV - decidir da estrutura técnica e administrativa do
Banco Central do Brasil e fixar seu quadro de pessoal, bem
como estabelecer os vencimentos e vantagens de seus funcio
nários, servidores e diretores, cabendo ao Presidente deste
apresentar as respectivas propostas; .

XXVI - conhecer dos recursos de decisões do Banco
Central do Brasil;(*)

XXVII ---:. aprovar o regimento interno e as éontas do
Banco Central do Brasil, sem prejuízo da competência do
Tribunal de Contas da União;

XXVIII - aplicar aos bancos estrangeiros que funcionem
no País as mesmas vedações ou restrições equivalentes, que
vigorem, nas praças de suas matrizes, em relação a bancos
brasileiros ali instalados ou que nelas desejam estabelecer-se;

XXIX - colaborar com o Senado Federal, na instrução
dos processos de empréstimos externos dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, para· cumprimento do disposto
no art. 42, IV, da Constituição Federal;

XXX'-- expedir normas e regulamentação para as desig
nações e demais efeitos do art. 79 desta lei;

XXXI - baixar normas que regulem as operações de
câmbio, inclusive swaps, fixando limites, taxas, prazos e outras
condições.

§ 19 O Conselho Monetário Nacional, no exercício das
atribuições previstas no inciso VIII deste artigo, poderá deter
minar que o Banco Central do Brasil recuse autorização para
o funcionamento de novas instituições financeiras, em função
de conveniências de ordem geral.

§ 29 Competirá ao Banco Central do Brasil acompanhar
a execução dos orçamentos monetários e relatar a matéria
ao Conselho Monetário Nacional, apresentando as sugestões
que considerar convenientes.

§ 39 As emissões de moeda metálica serão feitas sempre
contra recolhimento (Vetado) de igual montante em cédulas.

§ 49 O Conselho Monetário Nacional poderá convidar
autoridades, pessoas ou entidades para prestar esclarecimen
tos considerados necessários.

§ 59 Nas hipóteses do art. 49, inciso I, e do § 69 do
art. 49, desta lei, se o Congresso Nacional negar homologação
à emissão extraordinária efetuada, as autoridades responsáveis
serão responsabilizadas nos termos da Lei n9 1.059, de 10
de abril de 1950.

§ 69 O Conselho Monetário Nacional encaminhará ao
Congresso Nacional, até 31 de março de cada ano, relatório
da evolução da situação monetária e creditícia do País no

C*) enquanto o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, criado
pelo Decreto n'91.152, de 15 de março de 1985, não estiverem funcionamento.

ano anterior, no qual descreverá, minudentemente, as provi
dências adotadas para cumprimento dos objetivos estabele
cidos nesta lei, justificando destaéadamente os montantes das
emissões de papel-moeda que teliham sido feitas para atendi-
mento das atividadés produtivas. .

§ 79 O Bancá Nacional da Habitação é o principal ins
trumento de execução da política habitacional do Governo
Federal e integra o sistema financeiro nacional, juntamente
com as sociedades de crédito imobiliário, sob orientação, auto
rização, coordenação e fiscalização do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central do Brasil, quanto à execução,
nos termos desta lei, revogadas as disposições especiais em
contrário.

Art. 59 As deliberações do Conselho Monetário Nacio
nal entendem-se de responsabilidade de seu Presidente para
os efeitos do art. 122, I, letra c, da Constituição Federal,
e obrigarão também os órgãos oficiais, inclusive al'tarquias
e sociedades de economia mista, nas atividades que afetem
o mercado financeiro e o de capitais.

Art., 69 O Conselho Monetário Nacional será integrado
pelos seguintes membros:

I - Ministro de Estado da Fazenda como Presidente;
II - Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planeja

mento da Presidência da República, que será o Vice-Pre
sidente e substituirá o Presidente em seus impedimentos even
tuais;

III - Ministro de Estado da Agricultura;
IV - Ministro de Estado do Interior;
V -'- Ministro de Estado da Indústria e do Comércio;
Vf- Presidente do Banco Central do Brasil;
VII - Presidente do Banco do Brasil S.A.;
VIII - Presidente da Caixa Econômica Federal;
IX - Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento

Econômico e Social;
X - Presidente do Banco Nacional da Habitação;
XI - Presidente do Instituto de Resseguros do Brasil;
XII - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários;
XIII - Diretor da Carteira de Comércio Exterior do

Banco do Brasil S.A.;
XIV - Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
XV - Presidente do Banco da Amazônia S.A.;
XVI - 9 (nove) membros nomeados pelo Presidente

da República entre brasileiros de ilibada reputação e notória
capacidade em assuntos econômico-financeiros, com manda
tos de 1 (um) ~ 5 (cinco) anos, podendo ser reconduzidos.

§ 19 A fixação dos prazos de duração dos mandatos,
bem como a nomeação dos conselheiros a que se refere o
item XVI, deste artigo, será efetuada de forma a permitir
a renovação do Plenário do Conselho Monetário Nacional,
devendo ocorrer a substituição de pelo menos dois de seus
integrantes, anualmente.

§ 29 O Conselho Monetário Nacional deliberará por
maioria de votos, com a presença, no mínimo, de treze mem
bros, cabendo ao Presidente também o voto de qualidade
e a prerrogativa de deliberar ad referendum do plenário.

§ 39 Os diretores do Banco Central do Brasil partici
parão das reuniões do Conselho Monetário Nacional sem di
reito a voto.

§ 49 O Presidente do Conselho Monetário Nacional po
derá convidar para participar das reuniões, sem direito a voto,
outros Ministros de Estado, assim como representantes de
entidades públicas ou privadas.
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O Conselho Monetário Nacional poderá, excepcional
mente, em casos de urgência, a critério de seu Presidente,
deliberar com a presença dos seguintes membros:

I - Ministro de Estado da Fazenda;

ll-Ministro de Estado, Chefe da Secretaria do Planeja-
mento da Presidência da República;

III - Ministro de Estado da Agricultura;
IV - Ministro de Estado do Interior;
V - Ministro de Estado da Indústria e do Comércio;
VI - Presidente do Banco Central do Brasil;
VII - Presidente do Banco do Brasil S. A.,
VIII - dois membros entre os referidos no item XVI

do artigo 10

Art. 79 Junto ao Conselho Monetário Nacional funcio-
narão as seguintes Comissões Consultivas:

I - Bancária, constituída de representantes:
1- (revogado);
2- do Banco Central do Brasil;
3 - do Banco do Brasil S. A.;
4 - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico

e Social;
5 - da Caixa Econômica Federal;
6 - do Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A.;
7 -do Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
8 - do Banco da Amazônia S. A.;
9 - dos Bancos e Caixas Econômicas Estaduais;
10 - dos Bancos Privados;
11 - das Sociedades de Crédito, Financiamento e Investi-

mentos;
12 - das Bolsas de Valores;
13 - do Comércio;
14 - da Indústria;
15 - da Agropecuária;
16 - das Cooperativas que operam em crédito;
17 - da Confederação das Associações Comerciais do

Brasil;
18 - dos Bancos de Investimentos;
19 - da Comissão de Valores Mobiliários;
20 - da Associação Nacional dos Dirigentes de Institui

ções do Mercado Aberto - Andima;
21 - da Associação Brasileira de Bancos de Desenvol

vimento - ABDE;
22 - do representante do Banco Nacional da Habitação;

II - de Mercado de Capitais, constituída de represen-
tantes:

1-do Ministério da Indústria e do Comércio;
2- (revogado);
3 - do Banco Central do Brasil;
4 - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico

e Social;
5 - dos' Bancos Privados;
6 - das Sociedades de Crédito, Financiamento e Investi

mentos;
7 - das Bolsas de Valores;
8 - das Companhias de Seguros Privados e Capitaliza-

ção;
9 - (revogado)
10 - do Banco do Brasil S.A.;
11 - do Instituto de Resseguros do Brasil;
12 - da Secretaria de Planejamento da Presidência da

.República;

13 -do Comércio;
14-da Indústria;
15 - dos Bancos de Investimento;
16 - das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança;
17 - das Sociedades Distribuidoras;
18 - das Companhias Abertas;
19 - da Comissão de Valores Mobiliários;
20 - da Associação Nacional dos Dirigentes de Institui

ções do Mercado Aberto - Andima;
. 21 - das Associações representativas das previdências

pnvadas;
22 - das Associações representativas dos profissionais de

análise de investimento;
23 -do Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
24 - do Banco da Amazônia S.A.;
25 - da Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvi

mento - ABDE;
26 - da Associação dos Bancos Comerciais e Estaduais

-ASBACE;
27 - da Associação Brasileira das Empresas de Leasing

-ABEL.
III - de Crédito Rural, constituída de representantes:
I - do Ministério da Agricultura;
2 - do Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária;
3 - da Superintendência Nacional de Abastecimento;
4 - do Banco Central do Brasil;
5 - da Diretoria de Crédito Rural do Banco do Brasil

S.A.;
6 - (revogado)
7 - do Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A.;
8-do Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
9-do Banco da Amazônia S.A.;
10 - do Instituto Brasileiro do Café;
11- do Instituto do Açúcar e do Álcool;
12 - dos Bancos Privados;
13 - da Confederação Nacional da Agricultura;
14 - das Instituições Financeiras Públicas Estaduais ou

Municipais, que operem em crédito rural;
15 - da Organização das Cooperativas Brasileiras;
16 - da Secretaria de Planejamento da Presidência da

República;
17 - (revogado);
18 - da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Ex-

tensão Rural (EMBRATER);
19 - (revogado);
20-do Banco do Estado de São Paulo S.A.
IV - (vetado)
V - de Crédito Industrial, constituída de representantes:
1-do Ministério da Indústria e do Comércio;
2 - da Secretaria de Planejamento da Presidência da Re

pública;
3 - do Banco Central do Brasil;
4 - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico

e Social;
5 - da Diretoria de Crédito Industrial do Banco do Brasil

S.A.;
6 - dos Bancos Privados;
7 -das Sociedades de Crédito, Financiamento e Investi

mento;
8 - da Indústria;
9 - dos Bancos Regionais e Estaduais de Desenvolvi

mento;
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10 - dos Bancos Privados de Investimento ou de Desen
volvimento;

§ 10 A organização e o funcionamento das Comissões
Consultivas serão regulados pelo Conselho Monetário Nacio
nal, inclusive prescrevendo normas que:

a) lhes concedam iniciativa própria junto ao mesmo Con
selho;

b) estabeleçam prazos para o obrigatório preenchimento
dos cargos nas referidas comissões;

c) tornem obrigatória a audiência das Comissões Consul
tivas, pelo Conselho Monetário Nacional, no trato das maté
rias atinentes às finalidades específicas das referidas comis
sões, ressalvados os casos em que se impuser sigilo.

§ 29 Os representantes a que se refere este artigo serão
indicados pelas entidades nele referidas e designados pelo
Conselho Monetário Nacional.

§ 39 O Conselho Monetário Nacional, pelo voto de 2/3
(dois terços) de seus membros, poderá ampliar a competência
das Comissões Consultivas, bem como admitir a participação
de representantes de entidades não mencionadas neste artigo,
desde que tenham funções diretamente relacionadas com suas
atribuições.

PROJETO DE LEI Nº 1.859, DE 1991
(Do Sr. Magalhães Teixeira)

Institui o Fundo Nacional de IncQntivo ao Desporto e dá o!::

tra.;:; providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 965, DE 1991).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19 Ê instituído o Fundo Nacional de Incentlvo

ao Desporto - FNID, com o objetivo de fomentar projetos e ativida

des que estlmulem o desenvolvimento do desporto no País, em todas

as suas modalidades.

Art. 2º O Fundo Nacional de Incentivo ao Desporto

será financiado com as seguintes receltas, registradas em conta

gráf ica e com contabi 1 idade própr ia:

1 - cecursos do Tesouro Naclonal;

rI - doações nos termos d õ legi51açao vigente;

rI! - doações ou patrocinio5, nos termos desta lei;

IV - legados;

V - subvençóes c auxílios de entidades de qualquer

natureza, inclusive de organismos internacionaiS;

VI - saldos nào utilizados na execução de projetos

a que se refere esta lei;

VIr - devolução de recursos de projetos previstos
nesta lei;

{l!!l - trinta' por cento da renda 1 rqu~da rios testes

da L~teria Esportiva Federa.1;

!X - reembolso das operações de empréstimo reallzadas

através do Fundo, a título de financiamento reembolsável;

X - resultado àas aplicações em papéis e fundos ofi

ciais; ob~declda a legIslação vigente sobre a matérla:

XI - conversa0 oa dívida externa com ~ntldades e ór

gâos cstrangelro5, ~ni=arner.te mediante doações. no lim~te a ser fi-

xado paIo órgão competente;

XII - saldos de exercícios ãnterlores:

XIII - r~cursos de outras fontes.

Art. 32 O Fundo i-1acional de Incentivo ao Desporto

financiará até oitenta por cento do custo de cada proJeto ou ativi

dade, qualquer que seJa sua origem, cabendo dO proponente obter o~

tra fonte para financiamento do remanescento.

Art. 412 A União facultará às pessoas r-ísicas ou j1l

rídicas a opçáo Qela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda

a titulo de doações ou patrocínios, que não tenham finalidade de r~

torno financeiro, nO apOlO a proJetos desportivos apr0sentado5 por

pessoas físicas ou Jurídicas de natureza despo~tiva. de caràter pr!

vado, desde q~e previamente aprovados pelo ôrgâo competente da ad 

mlnistraçào públ ica f.::dera 1.

Art. 52 O doador ou patrocinador poderá deduzir do

imposto devido na declaraçào do Imposto sobre a Renda, os valo~cs ~

fetivamente aplicados a títula de contribuição em favor de projetos

desportivos aprovados de acordo com o disposto nesta lei, tendo co

mo base os seguintes percentuaís:

I - no caso das pessoas físicas, ottenta por cento

das doações e sessenta por canto das patro.cínios;

II - no caso das pessoas Jurídicas tributadas com b~

se no lucro real, quarenta por cento das doaçóes e trinta por ç~nto

dos patrocínlos.

tg A pessoa jurídica tributada com base no lucro

real rodcrá abater ~$ doações e patrocínios como despesa operacio 

nal.

§ 2~ O valor máximo das deduções de que trata este

a.rtigo s~rá fixado anualmont4'1 pelo órgào competente da administra 

ção pública f~deral.

Art. 6º A doação ou patrocínio não poderào ser efe

tuados pelo contrtDUlnte a p~s50a ou instltulÇão a ele vinculada,na

forma definida em regulamento.

Art. 7º O Poder Execut~vo regulamentará esta lei no

prazo de ~O (sessenta) dlas • a contar de sua publicação.

Art. 82 Esta lei entra em vigor na data de sua pu -

blicação.

Art. 92 R~vogam-se dS disposições em contrário.

JUSTIFICAÇ1\O

A Constituição de 1988. vtsdndo assegurar o desenvo!

vimênto integral do homem brasileiro, o pleno exercício da cidadania

e a afirmação do estado d~mocrático de direito na sociedade,lista de

forma clara os' direi tos do cldadão e os dever9s do Poder Público

Dentre ~les, ~ncontra-se o desporto. como direito de cada um, cUJas

praticas formalS c não-focmais devem s~r fomentaàa5 pelo Estado. (ver

.':trt . .:: 17).

De longa data vem o desporto sendo gradativamente r~

conhecido. na legislação, como elemento fundamental de integração s2
cial. Com efeito, d~sde 1941, sucessivos diplomas legais vêm ofere 

ecndo, de acordo com as características político-sociais de cada mo

mento histórlCO, r~gulament3çao às formas de organlzação e prática

desportiva no País. Dentro deste processo evolutIVO, numerosas leis

e decretos 8sseguraram as fontes necessárias de recursos para incen

tivo ao desporto.
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'Jerlfícou-se, contudo, neste processo, um /TlQvur.ento

contradltórlo. S0, de ~m lado, os diplomas legaIs foram conferindo

tratamento cada ~ez mais destacado ao desporto - culminando com um

<:apÍr.ulo ~specíflco na CarJ:a :>la~na de 1'388 ,I moVImento inverso se o,e.

servo~ com res~elto aos r~c~rsos a ele destlnados.

Tome-se, como exemplo, o que ocorreu com '05 recursos

da Loteria Esportlva Federal. InstItuída pelo Qecroto-lei n'2 594, de

17 de março de 1969, 30% (trinta por cento) ..da sua renda líquida se

destinava à educação física e ao desporto. Em 1974, a lei nº 6~ 168 ,

de 9 de dezembro, ao criar o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soci

al (FASl. arrolou, como uma d~ suas fontes, a .renda lí~uida da Lo~e

ria em questão. Esta 1e1 não só determinou.uma redução percentual

gra4ativa, até 1979, dos rep~sses diretos aos ~""inistét"i.os setoriais

(aqui inc1uíd~s os program~s' ligados ao desp~rto, entào sob a respo~

sabilidade do M~nistério da Educaçào), como revogou todas as vincul~

ções de seus recursos a órgãos, fundos ou entidades.

~ verdade, porém, que outras formas de incentivo ao

desporto foram sendo reguladas em lei, como lncentivos fiscais em

termos do imposto sobre a renda (art. 45 da lei nº 6.2'51, de B de o~

tubro de 1975), isenção de impostos de importação ~ sobre produtos

industrializados para c9rtos ~quipamentos esportivos (art. 4~ d? me~

ma lei). Em 1989, a lei nQ 7.752, de 14 abril, reestruturou tais 1n

centivos fiscais, oferecendo· ainda mais estímulos para àoações e pa

trocínios a atIvidades de.sportivas.

No entanto, a l~i n Q 8.034, de 12 de aoril de 1990 ,

coerente com o disposto no art.41 do Ato das Disposições Constituci

onais Transitórias, suspendeu a vigência de todos 05 incentivos fis

cais não confirmados em lei, deixando, também por '?ste lado, odes 

porto a descoberto.

Finalmente, a lel nº 8.212, de 24 de Julho de 1991 •

em seu Art. 26, destinou â Seguridade Social todas as receitas de

renda líquida cios concursos de prognóstlcoS.

Eis, portanto, que as (ontes alternativas de recur 

sos para o desporto estão canceladas ou suspensas. Entretanto, por

disposiç~o constitucional, ~ dever do Estado fomentá-lo.

() pr~5Qnl:") proJeto de 1.:j1 to;.m por Qn)t:;>t.~"o oferr-.'cer

soluçãc '1 este impasse. ,,:onstderando ",:m 8speclal que a.quela apresen

tada pelo pro)'?to de l~i nº 965, de 1991, oriundo do Poder Executivo,

4 amplamente insatlsfatória. A proposição que ora submeto à elevada

apreciação desta Casa pretende, mediante a criação do Fu~do Nacional

de Incentivo ao Desporto, dotar o Estado de um instrumento ágil e ad~

quado ao seu papel de fomento, restabelecendo fontes de recursos que,

ao longo da história, foram sendo pouco d pouco subtraídos do finan 

ciamento do desporto naclonal. Por outro lado, restabelecem-se incen

tivos para que a iniciativa privada contribua ativamente para o dese~
volvimento de atIvidades desportivas, visando a elíminar o triste qu~

dro hoje observado, no qual diversos atletas e equipes não têm condi

ções materiais n~ r~allzar seus treinamentos ou mesmo de participar
de compp.tiçõe~ nacionals ~ intornacionais.

~ oportuno observar que, recentemente, o Poder Execu

tivo qncaminhou ao Congresso Nacional o proJeto de lei n9 1.448 • de

1991, '".?stabelecendo mecanismos bastante semelhantes para o Pro;rrama

:Jaci':lOal r:1e Financiam~nto da Cultura. Nada mais legítimo, pois, do

'Jur.! fJostular ':ratament:o !':iimi lar para o desporto brasi leira.

Estou r::~rto, portanto, de que esta lniciat~va terá

'';Ij,) l"'~l"?vâncla r'=!conh8cida fJelos ilustres Pares, que saberão asSlm

t~m(}rr~star-lhr.. '""J indispen5à'J~1 apoio.

de 1991.

LEGISLAÇÃO CITADA, A/lfEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PE~M.(1NENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA··
FEDERATIVA DO BRASIL

. ·Tf:rÜLO'\ii:ii··········· .
Da Ordem SoCial

................................................................................
CAPíTULO III

Da Educação, da Cultura e do Desporto

································SEçAÜ·'iii··········..·· .
Do Desporto

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas despor
tivas formais e não-formais, como direito de cada um, obser
vados:

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e
associações, quanto a sua organização e funcionamento;

11 - a destinação de recursos públicos para a promoção
prioritária do desporto educacional e, em casos específicos,
para a do desporto de alto rendimento;

IH - o tratamento diferenciado para o desporto profis
sional e o não-profissional;

IV - a proteção e o incentivo às manifestações despor
tivas de criação nacional.

§ 19 O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à
disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as
instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.

§ 29 A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessen
ta dias, contados da instauração do processo, para proferir
decisão final.

§ 39 O Poder Público incentivará o lazer, como forma
de promoção social.

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios reavaliarão todos os
incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo
aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.

§ 19 Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir
da data da promulgação da Constituição, os incentivos que
não forem confirmados por lei.

§ 29 A revogação não prejudicará os direitos que já
tiverem sido adquiridos, áqueladata, em relação a incentivos
concedidos sob condição e com prazo certo.

§ 39 Os incentivos concedidos por convênio entre Esta
dos, celebrados nos termos do art. 23, § 69, da Constituição
de 1967, com a redação da Emenda n9 1, de 17 de outubro
de 1969, também deverão ser reavaliados e reconfirmados
nos prazos deste artigo.

LOTERIA ESPORTIVA FEDERAL
Decreto-Lei N9 594, DE 27 DE MAIO DE 1969

Institui a loteria esportiva federal e dá outras provi
dências
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LEI N 9 6.168, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974

,Crià 4> Fundo de Ápoio a~ Desenvolvimento Social
- FAS - e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-

no a seguinte lei: ' ,
Art. 19 É criado o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento

Social- FAS - destinado' a dar apoio financeiro a programas
e projetos de caráter social que se enquadrem nas diretrizes
e prioridades da estratégia de desenvolvimento social dos Pla
nos Nacionais de Desenvolvimento'.

Art. 29 Constituem recursos do FAS:

I -,a' renda líquida das loterias esportiva e federal, na
forma dá legislação específica em vigor;

II - recursos destacados para esse fim nos orçamentos
operacionais da Caixa' Econômica Federal;

111 -'- recurSos dedotàções orçamentárias da União, esta
belecidas anualkJente, em montante que guardem relação di
reta com as previsões de distribuição dos prêmios brutos das
loterias, no respectivo exercício;' '

IV - Outros recursos; de origem interna ou externa, in
clusive provenientes de repasses ou financiamentos.

§ 19 A Caixa Econômica Federal, pela execução das
tarefas pertinentes à exploração das loterias esportiva e fede
ral, caberá a comissão de 20% (vinte por cento) sobre a renda
bruta respectiva.

§ 29 Do percentual referido no' parágrafo anterior, a
Caixa Econômica Federa1'retirará o valor destinado à Comis
são de Revendedores e demais despesas com os serviços loté-
ricos. '

Art. 39 Os recursos do FAS terão a seguinte destinação:
I - repasses diretos aos Ministérios beneficiados, no caso

do inciso I do artigo 29 obedecido o disposto do artigo 49

e seus parágrafos;
II - Aplicações a cargo da Caixa Econômica Federal,

obedecidas as diretrizes constantes do artigo 59 desta lei.
Art. 49 Os repasses a que se refere o inciso I do artigo

anterior obedecerão ao seguinte escalonamento:
, - em 1975, 90% (noventa por cento);

- em 1976, 80% (oitenta por cento);
-em 1977, 70% (setenta por cento);
- em 1978, 60% (sessenta por cento);
- a partir de 1979,50% (cinquenta por cento).
§ 19 A distribuição aos Ministérios setoriais contempla

dos na legislação em vigor será feita pela soma dos percentuais
que lhes são presentemente destinados nessa legislação.

. § 29 Os Ministérios distribuirão os recursos percebidos,
segundo as prioridades que estabelecerem para os programas
de 'suas áreas de atuação, revogadas as existentes vinculações
por órgãos, fundos ou entidades.

• . '§ 39 Os' recursos progressivamente desvinculados, na
forma do disposto no caput deste artigo, serão trasferidos
aos Ministérios da área social, por ato do Presidente da Repú
blica em consonância com o disposto no artigo 79•

Art. 59 .As aplica~ões a cargo da Caixa Econômica Fe
deral, dentro das normas estabelecidas pelo Poder Executivo,
serão feitas sob a forma de financiamentos, destinados, prefe
rencialmente, a:

I - projetos de interesse do setor público, nas áreas de
Saúde e Saneamento, Educação, Trabalho e Previdência e
Assistência Social;

, II - projetos de interesse do setor privado, nas áreas
referidas no
item anterior;

111 - programas ,de caráter social, para atendimento a
pessoas físicas.

Parágrafo único. Os projetos de que trata este artigo
podem abranger investimentos fixos, custeio e manutenção,
inclusive em empreendimentos de capacitação e aperfeiçoa
mento de recursos humanos.

Art. 69 Os recursos do FAS, qualquer que seja sua ori
gein ou destinação, permanecerão na Caixa Econômica Fede
ral, até utilização pelos destinatários:

Art. 79 O plano de aplicaçãodo FAS será aprovado
pelo Presidente da República, por proposta do Conselho de
Desenvolvimento Social- CDS.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos do FAS será
programada com observância do disposto no artigo 15, e seus
parágrafos, do Decreto-Lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967,
com a redação dada pelo artigo 59 da Lei n9 6.036, de 19
de maio de 1974, assim como no artigo 79, inciso I, da mesma
lei.

Art. 89 esta lei entrará em vigor em 19 de janeiro de
1975, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 9 de dezembro de 1974; 1539da Independência
e 869 da República. - Ernesto Geisel - Márió Henrique
Simonsen - Ney Braga - Arnaldo Prieto - Paulo de Almeida
Machado - João Paulo dos Reis Velloso - Maurício Rangel
Reis - L. G. do Nascimento e Silva.

LEI N9 6.251, DE 8 DE OUTUBRO DE 1975

Institui normas gerais sobre desportos, e dá outras
providências.

Art. 45. Para efeito do Imposto de Renda, poderão
ser abatidas da renda bruta ou deduzidas do lucro as contri
buições ou doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas às
entidades esportivas que proporcionem a prática de pelo me
nos três esportes olímpicos.

§ 19 O abatimento nos termos deste artigo, realizado
por pessoa física, não poderá exceder o limite que for fixado
pelo Ministério da Fazenda.

§ 29 O total das contribuições ou doações admitidas co
mo despesas operacionais não poderá exceder, em cada exercí
cio, de 5% (cinco por cento) do lucro operacional da empresa,
antes de compu~ada essa deducação.

Art. 46. E concedida isenção do imposto de importação
e do imposto sobre produtos industrializados ao equipamento
destinado à pratica de desportos, sem similar nacional, impor
tados por entidades desportivas ou orgãos vinculados direta
ou indiretamente ao Conselho Nacional de Desportos.

§ 19 A concessão do benefício ficará condicionada à
prévia aprovação do Conselho Nacional de Desportos, que
examinará a compatibilidade do equipamento a ser importado
como a natureza e o vulto da atividade desportiva desenvolvida
pela entidade para o qual se destina.

§ 29 O disposto neste artigo aplica-se também, satis
feitos os requisitos do parágrafo anterior, ao equipamento
importado por desportista, desde que esse equipamento conste
de relação aprovada pelo Conselho Nacional de Desportos
e 110mologada pelo Ministro da Educação e Cultura, e o pedido
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seja encaminhado através da Confederação Desportiva, com
paracer favorável deste.' " , .
••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••• ~ ••••• o •••• ~ ••• ~ •• o" ••••• ................ •. . ,. ~ ~

·· .. ·.. ··· ..LEi·N~·7:752:·D'E·i~·DE·ABRii:DE·i989····· .. ···.

Dispõe sobre benefícios fiscais na área do Imposto
de Renda e outros tributos, concedidos ao desporto ama
dor.

o Presidente do Senado Federal promulga, nos termos
do art. 66, § 79, da Constituição Federal, 'a seguinte lei, resul
tante de projeto vetado pelo Presidente da República e man-
tido pelo Congresso Nacional: .

Art. 19 O contribuinte do Imposto de Renda poderá
abster da renda bruta, ou deduzir como despesa operacional,
o valor dos investimentos, doações ou patrocínios, inclusive
despesas e contribuições necessárias à sua efetivação, realizada
através ou a favor da pessoa jurídica de· natureza desportiva,
com ou sem fins lucrativos, cadastrada no Ministério da Educa
ção, na forma desta lei. .

§ 19 Observado o limite máximo de 10% (dez por cento)
da renda bruta, a pessoa física poderá abater:

I - até 100% (cem por cento) do valor da doação ou
do fomento às categorias esportivas inferiores, até juniores,
inclusive;

II - até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio;
III - até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investi

mento econômico-financeiro.
§ 29 O abatimento previsto no § 19 deste artigo não

está sujeito ao limite de 50% (cinquenta por cento) da renda
bruta, previsto na legislação do Imposto ,de Renda. .

§ 39 A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devl
do valor equivalente à aplicação de alíquota cabível do Impos
to de Renda, tendo como base de cálculo:

I - até 100% (cem por cento) do valor de doação, ou
do fomento às categorias desportivas inferiores, até juniores,
inclusive:

II - até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio;
III - até 50 (cinqüenta por cento) do valor do investi

mento econômico-financeiro.
§ 49 Na hipótese do parágrafo anterior, observado o

limite máximo de 4% (quatro por cento) do imposto devido,
as deduções previstas não estarão sujeitar a outros limites
estabelecidos na legislação do Imposto de Renda.

§ 59 Os benefícios previstos nesta lei não escluem ou
reduzem outros benefícios ou abatimentos e deduções em
vigor, de maneira especial as doações e entidades públicas
feitas por pessoas físicas e jurídicas.

§ 69 Observado o limite de 50% (cinqüenta por cento)
de dedutibilidade do imposto devido pela pessoa jurídica,
aquela que não se utilizar, no decorrer de seu período-base,
dos benefícios concedidos por esta lei, poderá optar pela dedu
ção de até 5% (cinco por cento) do imposto devido para
destinação ao Fundo de Promoção do Esporte Amador, gerido
pelo Conselho Nacional de Desportos. .

§ 79 O incentivo de 80% (oitenta por cento), prevlsto
no § 19, item lI, e § 39, item lI, deste artigo, será elevado
em 5% (cinco por cento) a cada exercício social ininterrupto
que ocontribuinte patrocinar atividades esportivas, até atingir
o limite de 100% (cem por cento).

Art. 29 Para os objetivos da presente lei, consideram-se
atividades desportivas:

I~ a formação desportiva, escolar e universitária;

11 - o desenvolvimento de programas desportivos para
o menor carente, o idoso e o deficiente físico;

III - o desenvolvimento de programas desportivos nas
próprias empresas em benefício de seus empregados e respec
tivos familiares;

IV - conceder prêmios a atletas nacionais em torrieios
e competições realizados no Brasil; .

V - doar bens móveis ou imóveis a pessoa jurídica de
natureza desportiva, cadastrada no Ministério da Educação;

VI - o patrocínio de torneiros, campeonatos e compe
tições desportivas amadoras;

VII - erigir ginásios, estádios e locais para prática de
desporto;

VIII - doação de material desportivo para entidade de
natureza desportiva;

IX - prática do jogo de xadrez;
X - doação de passagens aéreas para que atletas brasi

leiros possam competir no exterior;
XI - outras atividades assim consideradas pelo Minis

tério da Educação.
Art. 3° Para os fins desta Lei, considera-se doação a

transferência definitiva de bens ou numerários, sem proveito
pecuniário para o doador.

§ 19 O doador terá direito aos favores fiscais previstos
nesta lei se expressamente declarar, no instrumento de doa
ção, que ela se faz sob as condições de irreversibilidade do
ato.

§ 29 Equipara-se à doação o fomento às categorias des
portivas inferiores até júniores, inclusive.

Art. 49 Para os efeitos desta lei, consideram-se investi
mentos a aplicação de bens ou numerários com proveito pecu
niário ou patrimonial direto para o investidor, abrangendo
as seguintes atividades:

I - participação em títulos patrimoniais de associações,
ou em ações nominativas preferenciais sem direito a voto,
quotas do capital social ou de participantes de sociedades
que tenham por finalidade as atividades referidas no art. 29

desta lei, e produções desportivas.
§ 19 As participações de que trata este artigo dar-se-ão,

sempre, em pessoas jurídicas que tenham sede no País.
§ 29 As ações ou quotas, adquiridas nos termos desta

Lei, ficarão inalienáveis, não podendo ser utilizadas para fins
de caução, ou qualquer outra forma de garantia, pelo prazo
de 5 (cinco) anos. As restrições deste parágrafo compreendem,
também, o compromisso de compra e venda, a cessão de
direito à sua aquisição e qualquer outro contrato que tenha
por objetivo o bem ou implique sua alienação, mesmo que
futura.

§ 39 As quotas de participação são estranhas ao capital
social e:

a) conferem a seus titulares o direito de participar do
lucro líquido da sociedade nas condições estipuladas no esta
tuto ou contrato social;

b) poderão ser resgatadas, nas condições previstas no
estatuto ou contrato social, com os recursos de provisão forma
dos com parcelas do lucro líquido anual;

c) não conferem aos titulares direito de sócio ou acio
nistas, salvo o de fiscalizar, nos termos da lei, os atos dos
administradores da sociedade.
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§ 49 O'capital contribuído por seus subscritores é inexi
gível mas, em caso de liquidação da sociedade, será reembol
sado aos titulares antes das ações ou quotas do capital social.

Art. 5º , Para efeitos desta Lei, considera-se patrocínio
a promoção de atividades desportivas, referidas no art. 2º,
sem proveito, pecuniário ou patrimonial direto para o patro
cinador.

Art. 6º As instituições financeiras, com os benefícios
fiscais que obtiverem com base nesta Lei, poderão constituir
carteira especial destinada a financiar, com a cobertura dos
custos operaciona.is, as atividades mencionadas no art. 2º.

Art.. 7", ,Nenhuma aplicação de benefícios fiscais pre
vistos nesta lei poderá ser feita através de qualquer tipo de
intermediação ou corretagem.

Art. 8º. As pessoas jurídicas beneficiadas pelos incen
tivos da presente Lei deverão comunicar, para fins de registro,
ao Ministérip da Educação, os aportes recebidos e enviar
comprovante de sua aplicação.

Parágrafo único. O Ministério da Educação poderá ce
lebrar convênios com órgãos públicos estaduais ou municipais,
ou entidades de âmbito nacional, delegando-lhes o cadastra
mento de aportes e fiscalização.

Art. 99 Salvo a hipótese referida no item IH do art.
2º, a doação, o patrocínio e o investimento não poderão
ser feitos pelo contribuinte a pessoa a ele vinculada.

Parágrafo único. Considera-se pessoa vinculada ao con
tribuinte:

. a) a pessoa jurídica da qual o contribuinte seja titular,
administrador, acionista, ou sócio à data da operação, ou
nos 12 (doze) meses anteriores;

b) o cônjuge, os parentes até o 3º (terceiro) grau, inclusive
os afins, e os dependentes do contribuinte ou dos titulares,
administradores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica vincu
lada ao contribuinte nos termos da alínea anterior;

c) o sócio, mesmo quando outra pessoa jurídica.
. Art. 10. Se, no ano-base, o montante dos incentivos

referentes a doação, patrocínio ou investimento, for superior
ao permitido, é facultado ao contribunte diferir o excedente
para até os 5 (cinco) anos seguintes, sempre obedecidos os
limites fixados no art. 1º.

Art. 11. As infrações aos dispositivos desta Lei, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis, sujeitarão o contribuinte
à cobrança do imposto sobre a renda não recolhido em cada
exercício, acrescido das penalidades da legislação do Imposto
de Renda.

Art. 12. Estão isentos de tributos, impostos extraordi
nários, empréstimos compulsórios ou quaisquer encargos fi
nanceiros sobre passagens e vendas de câmbio para viagens
internacionais, os atletas que, com aprovação do Conselho
Nacional de Desportos, deixem o País para competir em cará
ter oficial.

Art. 13. É concedida isenção do Imposto de .Impor
tação à pessoa jurídica de natureza desportiva na aquisição
de equipamentos e materiais desportivos de fabricação estran
geira, sem qualidades e características similares nacionais, pa
ra uso próprio.

Art. 14. Obter redução do Imposto de Renda, utilizan
do-se fraudulentamente de qualquer dos benefícios desta Lei,
constitui crime punível com detenção de 1 (um) a 3 (três)
anos e multa.

§ 1º No caso de pessoa jurídica, respondem pelo crime
o acionista controlador e os administradores que para ,ele
efetivamente tenham concorrido. . "

§ 2º Na mesma pena incorre aquele que, recebendo re
cursos, bens ou valores, em função desta Lei, deixe de promo
ver, sem justa causa, a atividade desportiva objeto do incen
tivo.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, 14 de abril de 1989. - Nelson Carneiro.

LEI Nº 8.034,'DE 12 DEABRIL DE 1990.

Altera a legislação do imposto de renda das pessoas
jurídicas e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eO sancio

no a seguinte lei:
Art. 1º A partir do exercício financeiro de 1991, corres

pondente ao período-base de 1990:
I - passará a ser de 30% (trinta por cento) a alíquota

do imposto de renda aplicável ao lucro decorrente de exporta
ções de produtos manufaturados nacionais e serviços;

II - incidirão os adicionais de que trata o art. 39 da
Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989, sobre o lucro decorrente
das exportações referidas no item anterior;

III - ficarão suspensos, para pessoas jurídicas, os bene
fícios fiscais previstos na Lei nº 6.297, de 15 de dezembro
de 1975, no art. 21 da Lei nº 7.232, de 29 de outubro de
1984, na Lei nº 7.554, de 16 de dezembro de 1986, na Lei
nçº 7.505, de 2 de julho de 1986, no art. 32 da Lei nº·7.646,
de 18 de dezembro de 1987 e na Lei nº 7.752, de -14 de abril
de 1989, assim como o incentivo ao treinamento e aperfeiçoa
mento de recursos humanos para as atividades de informática,
previsto no inciso V do art. 13 da Lei nº 7.232, de 29 de
outubro de 1984;

IV - cessará, por tempo indeterminado, a faculdade de
a pessoa jurídica optar pela aplicação de parcela do imposto
de renda devido:

a) nos Fundos de Investimentos do Nordeste ou da Ama
zônia (Decreto-Lei nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974,
art. 11, I) e no Fundo de Recuperação Econômica do Estado
do Espírito Santo (Decreto-Lei nº 1.376, de 12 de dezembro
de 1974, art. 11, V);

b) em depósito para reinvestimento de que tratam os
arts. 23 da Lei nº 5.508, de 11 de outubro de '1968, e 29
do Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969, e alterações
posteriores.

§ 1º No cálculo das antecipações do imposto de renda
das pessoas jurídicas, a serem recolhidas nos termos do Decre
to-Lei nº 2.354, de 24 de agosto de 1987, deverão ser conside
rados os efeitos da redução ou eliminação de incentivos fiscais,
da alteração de alíquotas e da incidência de adicionais de
que trata este artigo.

§ 2º Os benefícios fiscais que, de acordo com o inciso
UI deste artigo, tiverem sua aplicação suspensa, serão devida
mente reavaliados, no prazo' em que durar a suspensão, de
forma a pos~ibilitar o encaminhamento de medidas corretivas
cabíveis.

§ 3º Os incentivos fiscais que, de acordo com o inciso
IV deste artigo, tiveram sua aplicação suspensa serão reava-
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liados, até 30 de outubro de 1990, de forma a possibilitar
o encaminhamento das medidas corretivas cabíveis.

Art. 29 A alínea c do § 19 do art. 29 da Lei n9 7.689,
de 15 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 29 .

§ 19 : ..

c) o resultado do período-base, apurado com ob
servância da legislação comercial, será ajustado pela:

1- adição do resultado negativo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido;

2 - adição do valor de reserva de reavaliação, bai
xado durante o período-base, cuja contrapartida não
tenha sido computada no resultado do período-base;

3 - adição do valor das provisões não dedutíveis
da determinação do lucro real, exceto a provisão para
o imposto de renda;

4 - exclusão do resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor de patrimônio líquido;

5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita;

6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente,
das provisões adicionadas na forma do item 3, que
tenham sido baixadas no curso de período-base."

Art. 39 Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal
do contribuinte, o crédito do Imposto sobre Produtos Indus
trializados - IPI, incidente sobre matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem adquiridos para em
prego na industrialização de produtos que venham a ser reme
tidos para a Zona Franca de Manaus ou para a Amazônia
Ocidental.

Art. 4'1 (Vetado)
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1990; 1699 da Independência e

1029 da República. - FERNANDO COLLOR - Zélia M.
Cardoso de Mello

LEI N9 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.

Dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio, e dá outras providências.

CAPÍTULO VII
Da Contribuição sobre a Receita de

Concursos de Prognósticos

Art. 26. Constitui receita da Seguridade Social a renda
líquida dos concursos de prognósticos.

§ 19. Consideram-se concursos de prognósticos todos e
quaisquer concursos de sorteios de números, loterias, apostas,
inclusive as realizadas em reuniões hípicas, nos âmbitos fede
ral, estadual do Distrito Federal e municipal.

§ 29 Para efeito do disposto neste artigo, entende-se
por renda líquida o total da arrecadação, deduzidos os valores
destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despe
sas com a administração, conforme fixado em lei, que inclusive
estipulará o valor dos direitos a serem pagos às entidades
desportivas pelo uso de suas denominações e símbolos.

§ 39 Durante a vigência dos contratos assinados até a
publicação desta Lei com o Fundo de Assistência Social (FAS)

é assegurado o repasse à Caixa Econômica Federal (CEF)
dos valores necessários ao cumprimento dos mesmos.
.............................................................., .
.......................................................... ~ " .

PROJETO DE LEI Nº 1.868, DE 1991
(Do Sr. Paulo Marinho) .

Destina aos municípios 20% (vinte por cento) dos
recursos arrecadados pelos concursos de prognósticos
sobre o resultado de sorteio de números.

(Apense-se ao Projeto de Lei n94.263, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta: .
Art. 19 Será destinado aos municípios 20% (vinte por.

cento) do total arrecadado nos respectivos territórios pelos
concursos federais de prognósticos sobre o .resultado de sor
teios de números.

Art. 2º Os recursos serão repassados às prefeituras mu
nicipais até trinta dias após a divulgação do resultado do con
curso respectivo.

Art. 39 Os órgãos responsáveis pela gestão dos concur
sos elaborarão demonstrativos da origem territorial dos recur
sos, fazendo-os publicar no Diário Oficial da União.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 45 dias após sua publi
cação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Não é justo que se perpetue a atual situação, com a
União Federal arrecadando grande volume de recursos através
de suas loterias, sem que caiba aos municípios qualquer partici
pação na arrecadação efetuada nos respectivos territórios.

A participação sobre os recursos arrecadados na respec
tiva circunscrição, mais do que justa, é um direito dos municí
pios brasileiros, e a falta de previsão legal de tal participação
em relação às receitas das loterias deve ser suprida o mais
breve possível. Instituímos a participação dos municípios ape
nas em relação aos concursos sobre resultado de sorteio de
números (Loto e Sena) uma vez que são as loterias de maior
arrecadação, e cujo funcionamento é quase totalmente auto
matizado. Tal automatização permite a identificação precisa
e rápida da origem de todas as apostas efetuadas, facilitando
enormemente a aplicação da norma.

Em termos de redação, evitamos utilizar os nomes especí
ficos, Loto I e lI, ou Loto e Sena, a fim de conferir à norma
caráter mais abrangente e duradouro, fazendo incidir a partici
pação dos municípios sobre quaisquer loterias de números
que venham a ser criadas.

Existindo sobre a matéria um amplo senso comum, esta
mos certos do apoio dos Nobres Colegas para a rápida trami
tação e aprovação do projeto.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. - Deputado
Paulo Marinho.

PROJETO DE LEI Nº 1.874, DE 1991
(Do Sr. Vittorio Medioli)

Dispõe sobre o transporte rodoviário coletivo inte
re~tadual de passageiros e dá outras providências.

(As Comissões de Viação e Transportes, Desen
volvimento Urbano e Interior; e de Constituição e Jus
tiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11.)
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A autorização, de responsabilidade da União,

para exploração dos serviços de transporte rodoviário coletivo
interestadual de passageiros, em linhas regulares ou em servi
ços de fretamento, prevista na Constituição Federal no art.
21, inciso XII, letra e, será concedida pelo órgão federal com
petente para as empresas legalmente constituídas que lhe enca
minharem pedido e comprovarem os seguintes requisitos bá
sicos:

I - presença constante na exploração do transporte rodo
viário de carga durante os últimos 10 (dez) anos;

11 - propriedade de, no mínimo, 10 (dez) ônibus para
transporte interestadual de passageiros, devidamente cadas
trados no registro nacional de veículos há menos de 60 (sessen
ta) meses;

III - comprovação de regularidade jurídico-fiscal com
a União.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas, que pretendam
autorização para exploração dos serviços de transporte cole
tivo interestadual de passageiros e não se enquadrem nos
incisos I e 11 deste artigo, deverão demonstrar capacidade
técnica-operacional e financeira suficiente para a exploração
dos serviços pretendidos.

Art. 29 As empresas enquadradas no art. 19 desta Lei
serão autorizadas à exploração do transporte rodoviário de
passageiros, exclusivamente nos percursos compreendidos en
tre Municípios onde estejam juridicamente registradas sua
sede e filiais, há pelo menos 5 (cinco) anos.

Art. 39 Ao órgão federal incumbido da autorização,
planejamento e fiscalização dos serviços de que trata esta
Lei, caberá estabelecer os percursos básicos a serem atendidos
pelo sistema, suas freqüências mínimas e pontos de parada
obrigatórios, assim como os preços máximos a serem cobrados
pelas empresas autorizadas, vedadas:

I - a exigência de frota mínima além dos limites previstos
no art. 19;

11 - a fixação de preços mínimos;
III - a limitação de prestação de serviços complemen

tares;
IV - a imposição de normas que, de qualquer maneira,

restrinjam a competição entre os operadores.

Art. 49 O transporte rodoviáno internacional estará su
jeito às normas de tratados celebrados com países vizinhos,
atendido o princípio de reciprocidade.

Art. 59 O Poder Executivo regulamentará a presente
Lei no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua publicação.

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O transporte coletivo de passageiros tem sido desde sem
pre uma atividade extremamente controlada pelo Estado.

O fundamento ético desse controle sempre foi a defesa
do "interesse.público". O que se verifica na prática, entre
tanto, é que a regulamentação imposta pelo Estado distan
ciou-se, de seus objetivos, como soe acontecer nesses casos.
Deixou de ser uma regulamentação a favor do usuário, para
se converter numa regulamentação protetora dos interesses
das empresas operadoras, pela extrema limitação da compe
tição el1tre elas.

O que acontece hoje com o transporte aéreo evidencia
a obesidade provocada pela regulamentação excessiva. Ao
menor aceno de concorrência, as empresas tornam-se mais
ágeis e seus preços começam a perder a "gordura" acumulada
durante décadas.

Saliente-se que, no transporte aéreo, o fator "segurança"
é muito mais crítico do que no rodoviário. E, ainda assim,
foi possível estimular a competição entre os operadores.

O presente projeto não pretende desregulamentar o
transporte rodoviário de passageiros, mas busca uma posição
de equilíbrio, que acentue a presença do Estado na preser
vação do interesse público, garantindo apenas a segurança
e o conforto dos passageiros e não os lucros das empresas
permissionárias, que não devem ser conseqüência do favor
do Estado - sob pena de graves e conhecidas distorções
- mas unicamente da competência empresarial.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991. -::- Vittorio
MedioU, Deputado Federal. .

LEGISLAÇÃO CITADA, A/lf.EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULO III.
Da Organização do Estado

CAPíTULO 11
Da União

Art. 21. Compete à União:

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens
e demais serviços de telecomunicações;

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aprovei
tamento energético dos cursos de água, em articulação com
os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura
aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre
portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham
os limites de Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros;

O os portos marítimos, fluviais e lacustres;

PROJETO DE LEI N9 1.895, DE 1991
(Do Sr. Dércio Knop)

Altera a legislação do Imposto de Renda das Pessoas
Físicas relativamente à tributaçã9 da remuneração de
férias.

(Às Comissões de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
~,IIJ .
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 26 da Lei n97.713, de 22 de dezembro

de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26. O valor da gratificação de Natal (139
salário) a que se referem as Leis n9 4.090, de 13 de
julho de 1962, e n94.281, de 8 de novembro de 1963,
e o art. 10 do Decreto-Lei n92.413, de 10 de fevereiro
de 1988, e o valor da remuneração de que se refere
o inciso XVII do art. 79da Constituição, serão tribu
tados à mesma alíquota (art. 25) a que estiver sujeito
o rendimento mensal do contribuinte, antes de sua in
clusão. "

Art. 29 O art. 16 da Lei n9 8.134, de 27 de dezembro
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.' 16. O imposto de renda previsto no art.
26 da Lei n97.713, de 22 de dezembro de 1988, incidente
sobre o décimo terceiro salário e sobre a remuneração
de férias (art. 79, inciso VIII e XVII da Constituição),
será calculado de acordo com as seguintes normas:

I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento
de antecipações;

11 - será devido, sobre o valor integral, no mês
de sua quitação;

111 - a tributação ocorrerá exclusivamente na fon
te e separadamente dos demais rendimentos do bene
ficiário;

IV - serão admitidas as deduções autorizadas pe
lo art. 79desta Lei, observada a vigência estabelecida
no parágrafo único do mesmo artigo;

V - a apuração do imposto far-se-á na forma do
art. 25 da Lei n97.713, de 22 de dezembro de 1988."

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
caçãQ.

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A forma atual de tributação da remuneração de férias,
em que dita remuneração sofre a incidência mensal do impos
to, separadamente dos demais rendimentos pagos no mês,
e, na declaração anual, integra a base de cálculo do saldo
do imposto a pagar ou a restituir, prejudica os trabalhadores
que gozem suas férias mais ao final do ano, comparativamente
com os trabalhadores que as gozem no início do ano.

A remuneração de férias integra a base de cálculo anual
pelo seu valor nominal. Assim sendo, com a persistência da
inflação, os trabalhadores que recebem a remuneração de
férias mais no fim do ano, por receberem um valor atualizado,
acabam pagando mais imposto do que aqueles que a recebem
no início do ano.

Essa situação indesejável pode ser resolvida, conforme
estamos propondo, dando-se à remuneração férias o mesmo
tratamento tributário que se dá ao décimo terceiro salário.
A proposta consiste em submeter a remuneraçlão de férias
à tributação exclusiva na fonte, tal como ocorre com o décimo
terceiro salário. A proposta é plausível até pela própria seme
lhança de natureza dos dois tipos de rendimentos.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares
do Congresso Nacional, para aprovação do Projeto de Lei
que estamos apresentando.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1991. - Deputado
Dércio Knop.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 79 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo
menos, um terço a mais do que o salário normal;

LEI N9 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Altera a legislação do imposto de renda e dá outras
providências.

O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eU,sanciono a seguinte Lei:

Art. 25. O imposto será calculado observado o seguin-
te:

I - se o rendimento mensal for de até duzentas OTN,
será deduzida uma parcela correspondente a sessenta OTN
e sobre o saldo remanescente incidirá a alíquota de dez por
cento;

11 - se o rendimento mensal for superior a duzentas
OTN, será deduzida uma parcela correspondente a cento e
quarenta e quatro OTN e sobre o saldo remanescente incidirá
a alíquota de vinte e cinco por cento.

Parágrafo único. O valor da OTN a ser considerado
para efeito dos itens I e 11 é o vigente no mês em que os
rendimentos forem percebidos.

Art. 26. O valor da Grafificação de Natal (139salário)
a que se referem as Leis n9 4.090, de 13 de julho de 1962,
e n9 4.281, de 8 de novembro de 1963, e o art. 10 do Decre
to-Lei n9 2.413, de 10 de fevereiro de 1988, será tributado
à mesma alíquota (art. 25) a que estiver sujeito o rendimento
mensal do contribuinte, antes de sua inclusão.

LEI N9 8.012, DE 4 DE ABRIL DE 1990

Dispõe sobre o pagamento de tributos de compe·
tência da União.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Me
dida Provisória n9 164, de 1990, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fede
ral, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 29 Os valores. do imposto de que tratam os arts.
89, 23, 25, 40 e 45 da Lei n9 7.713, de 22 de dezembro de
1988, com as alterações posteriores, serão convertidos em
número de BTN Fiscal pelo valor deste no primeiro dia do
mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador.
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Art. 39 A Lei n9 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com as modificações introduzidas pelas Leis n9 7.799, de 10
de julho de 1989 e n9 7.959, de 21 de dezembro de 1989,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 24.

§ 29 A diferença de imposto apurado mensalmente será
convertida em número de BTN Fiscal, mediante sua divisão
pelo valor do BTN Fiscal no primeiro dia do mês subseqüente
àquele a que corresponda a diferença.

§ 59 .
a) nenhuma quota será inferior a trinta e cinco BTN

fiscal e o imposto de valor inferior a setenta BTN Fiscal será
pago de uma s6 vez;

§ 69 O número de BTN Fiscal de que trata este artigo
será reconvertido em moeda nacional pelo valor do BTN Fiscal
no dia do pagamento do imposto ou quota.

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

LEI N9 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991

Dispõe sobre impostos e contribuições federais, dis·
ciplina a utilização de cruzados novos e dá outras provi·
dências.

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

CAPíTULO V
Das disposições finais e transitórias

Art. 31. O art. 25 da Lei n97.713, de 22 de dezembro
de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25. O imposto será calculado, observado
o seguinte:

1 - se o rendimento mensal for de até
Cr$400.000,OO, será deduzida uma parcela correspon
dente a Cr$120.000,OO e sobre o saldo remanescente
incidirá a alíquota de dez por cento;

11 - se- o rendimento mensal for superior a
Cr$400.000,OO, será deduzida uma parcela correspon
dente a Cr$288.000,OO e, sobre o saldo remanescente
incidirá a alíquota de vinte e cinco por cento.

§ 19 Na determinação da base de cálculo sujeita à inci
dência do imposto poderão ser deduzidos:

a) Cr$1O.000,OO por dependente, até o limite de cinco
dependentes;

b) Cr$120.000,OO correspondente à parcela isenta dos
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transfe
rência para a reserva remunerada ou reforma pagos pela Previ
dência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios ou por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno, a partir do mês em que o contribuinte com
pletar sessenta e cinco anos de idade;

c) o valor da contribuição paga no mês para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios; e

d) o valor da pensão judicial paga.
§ 29 As disposições deste artigo se aplicam aos paga

mentos efetuados a partir de 19 de agosto de 1991.

LEI N9 8.134, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990

Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras
providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Me
dida Provisória n9 284, de 1990, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fede
ral, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 19 A partir do exercício financeiro de 1991, os ren
dimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas
residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.

Art.- 29 O Imposto de Renda das pessoas físicas será
devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art.
11.

Art. 39 O Imposto de Renda na fonte, de que tratam
os arts. 79e 12 da Lei n97.713, de 22 de dezembro de 1988,
incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.

Art. 49 Em relação aos rendimentos percebidos a partir
de 19 de janeiro de 1991, o imposto de que trata o art. 89

da Lei n97.713, de 1988:
I - será calculado sobre os rendimentos efetivamente re

cebidos no mês; 11 - deverá ser pago até o último dia
útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao da percepção
dos rendimentos.

Art. 59 Salvo disposição em contrário, o imposto retido
na fonte (art. 39) ou pago pelo contribuinte (art. 49), será
considerado redução do apurado na forma do art. 11, inciso
I.

Parágrafo único. Pagamentos não obrigatórios do im
posto, efetuados durante o ano-base, não poderão ser dedu
zidos do imposto apurado na declaração (art. 11, I).

Art. 69 O contribuinte que perceber rendimentos do
trabalho não assalariado inclusive os titulares dos serviços
notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Consti
tuição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade:

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com víncu
-lo empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários;

11-os emolumentos pagos a terceiros;
111- as de,spesas de custeio pagas, necessárias à percep

ção da receita e à manutenção da fonte produtora.
§ 19 O disposto neste artigb não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e

equipamentos;

b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso'
de caixeiros-viajantes, quando correrem por conta destes;

c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts.
99e 10 da Lei n97.713, de 1988.

§ 29 O contribuinte deverá comprovar a veracidade das
receitas e das despesas, mediante documentação idônea, escri
turadas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder,
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a dis~sição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição
ou decadência.
. § 39 As deduções de que trata este artigo não poderão
exceder à receita mensal de respectiva atividade, permitido
o cômputo do excesso de deduções, nos meses seguintes, até
dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente
no final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.

§ 49 Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n9 7.713,
de 1988, e lia Lei n97.975, de 26 de dezembro de 1989, as
deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo somente
serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir
de 19de janeiro de 1991.

Art. 79 Na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência mensal do Imposto de Renda, poderão ser dedu
zidas:

I - a soma dos valores referidos no art. 69, observada
a vigência estabelecida no § 49 do mesmo artigo;

II - as contribuições para a Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

III - as demais deduções admitidas na legislação em vi
gor, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Parágrafo único. A dedução de que trata o inciso II
deste artigo somente será admitida em relação à base de cálcu
lo a ser determinada a partir de janeiro de 1991.

Art. 16. O Imposto de Renda previsto no art. 26 da
Lei n97.713, de 1988, incidente sobre o décimo terceiro salário
(art. 79, VIII, da Constituição), será calculado de acordo com
as seguintes normas:

l-não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de
antecipações;

II - será devido, sobre o valor integral, no mês da sua
quitação;

111 - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e
separadamente dos demais rendimentos do beneficiário;

IV - serão admitidas as deduções autorizadas pelo art.
79 desta Lei, observada a vigência estabelecida no parágrafo
único do mesmo artigo;

V - a apuração do imposto far-se-á na forma do art.
25 da Lei n9 7.713, de 1988, com a alteração procedida pelo
art. 19da Lei n97.959, de 21 de dezembro de 1989.

Art. 17. O Imposto de Renda retido na fonte sobre
aplicações financeiras de renda fixa será considerado:

I - antecipação do devido na declaração, quando o bene
ficiário for pessoa jurídica tributada com base no lucro real;

11 - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos.
Parágrafo único. Aplica-se aos juros produzidos pelas

letras hipotecárias emitidas sob a forma exclusivamente escri
turaI ou nominativa não transferível por endosso, o mesmo
regime de tributação, pelo Imposto de Renda, dos depósitos
de poupança.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 33. Revogam-se o inciso I e os §§ 19 a 79 do art.
14, os arts. 23, 24, 28, 29, 42 e 45 da Lei n97.713, de 1988,
o parágrafo único do art. 29da Lei n97.797, de 10 de julho
de 1989, os §§ 49 e 59 do art. 55 da Lei n9 7.799, de 1989,
o art. 59 da Lei n97.959, de 1989, o art. 59 da Lei n98.012,
de 1990, os §§ 19e 29do art. 10 e o art. 11 da Lei n98.023,
de 1990, e demais disposições em contrário.

Senado Federal, 27 de dezembro de 1990 -1699 da Inde
pendência e 1029da República. - Nelson Carneiro.

LEI N9 7.959, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989

Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras
providências.

O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. V A Lei n9 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com as modificações introduzidas pela Lei n9 7.799, de 10
de julho de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 69 .

xv - os rendimentos provenientes de aposentadoria e
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, até o valor equivalente a 480
BTN, a partir do mês em que o contribuinte completar 65
anos de idade, sem prejuízo da dedução da parcela isenta
prevista no art. 25 desta Lei;

"Art. 14.

11 - a quantia equivalente a 40 BTN por dependente,
no mês, até o limite de cinco dependentes;

"Art. 17. O valor de aquisição de cada bem ou direito,
expresso em cruzados novos, apurado de acordo col;l1 o artigo
anterior, deverá ser corrigido monetariamente, a partir da
data do pagamento, da seguinte forma:

I - até janeiro de 1989, pela variação da OTN;
11 - nos meses de fevereiro a abril de 1989, pelas seguin

tes variações: em fevereiro, 31,2025%; em março, 30,5774%;
e em abril, 9,2415%;

III - a partir de maio de 1989, pela variação do BTN.

"Art. 24. . .

§ 29 A diferença de imposto apurada mensalmente será
convertida em n.úmero de BlN, mediante sua divisão pelo
valor do BlN vigente no mês subseqüente àquele a que corres
ponder a diferença.

"Art. 25. O imposto será calculado observado o se
guinte:

l-se o rendimento mensal for de até 1.900 BlN, será
deduzida uma parcela correspondente a 570 BTN e sobre
o saldo remanescente incidirá a alíquota de 10%;

11 - se o rendimento mensal for superior a 1.900 BlN,
será deduzida uma parcela correspondente a 1.368 BTN e
sobre o saldo~emanecente incidirá a alíquota de 25%.
• e ee e e e ..

"
Art. 49 O parágrafo único do art. 30 da Lei n9 7.738,

de 9 de março de 1989, modificado pelo art. 46 da Lei no
7.799, de 1989, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 30. . .
Parágrafo único. Quando o titular da conta for pessoa

física, o Imposto de Renda na fonte incidirá sobre o valor
dos juros creditados ou pagos que exceder ao limite mensal
de 570 BTN."
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Art. 59 O Imposto de Renda previsto no art. 26 da
Lei n9 7.713, de 1988, incidente sobre o décimo terceiro salário
(art. 79, VIII, da Constituição), será calculado de acordo com
as seguintes regras:

I - não haverá retenção na fonte, pelo recebimento de
antecipações;

II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua
quitação;

III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e
separadamente dos demais rendimentos do beneficiário;

IV - serão admitidas as deduções autorizadas pelos arts.
13 e 14 da Lei n? 7.713, de 1988.

V - a apuração do imposto far-se-á na forma do art.
25 da Lei n? 7.713, de 1988.

Art. 69 É a União autorizada a assumir o saldo devedor
de obrigações financeiras decorrentes de operações de crédito
externo, de responsabilidade da Companhia Brasileira de In
fra-Estrutura Fazendária - INFAZ, objeto de aditivo cele
brado em 12 de março de 1985, junto a consórcio de bancos
liderado pelo "Lloyds Bank International Limited", ao
amparo do art. 39 do Decreto-Lei n9 2.226, de 16 de janeiro
de 1985.

Art. 7? Os saldos das contas do Fundo de Participação
PIS-PASEP serão reajustados, nas épocas estabelecidas na
legislação pertinente:

I - até fevereiro de 1989, pela OTN de NCz$6,17, multi
plicada pelo fator 1,2879;

II - a partir dessa data, pela variação do BTN.
Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação e as alterações procedidas nos arts. 69, XV, 14, II,
25, 45 e § 19, da Lei n9 7.713, de 1988, no art. 3D da Lei
n9 7.738, de 1989, e no art. 57 da Lei n9 7.799, de 1989,
produzirão efeitos a partir de 19 de janeiro de 1990

Art. 99 Revogam-se a alínea b do § 49 do art. 35 da
Lei n97.713, de 22 de dezembro de 1988, e demais disposições
em contrário.

Brasília, 21 de dezembro ,de 1989; 1689 da Independência
e 1019 da República. - JOSE SARNEY - Maílson Ferreira
da Nóbrega.

DECRETO-LEI N9 2.413, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1988

Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras
providências.

O Presidente da República no uso da atribuição que lhe
confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta:

Art. 10. O disposto no art. 29do Decreto-Lei n9 1.695,
de 18 de setembro de 1979, aplica-se à Gratificação de Natal
concedida aos funcionários, civis e militares, da União, do
Dístrito Federal, dos Territórios.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, conside
ra-se gratificação de Natal a que corresponder a 1&12 (um
doze avos) da remuneração, a que o funcionário fizer jus
em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo
ano.

Art. 15. Revogam-se o artigo 89 do Decreto-Lei n9
2.394, de 21 de dezembro de 1987, os artigos 59 e 10 do
Decreto-Lei n92.396, de 21 de dezembro de 1987) e os artigos
59 e 79 e 11 do Decreto-Lei n9 2.397, de 21 de dezembro
de 1987 e demais disposições em contrário.

Brasília, 10 de fevereiro de 1988; 1679da Independência
e 1009 da República. JOSÉ SARNEY - Maílson Ferreira
da Nóbrega.

LEI N9 4.090, DE 13 DE JULHO DE 1962

Institui a gratificação de Natal para os trabalha-
dores. '

O Presidente da Repúlica
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei:
Art. 19 No mês de dezembro de cada ano, a todo empre

gado será paga, pelo empregador, uma gratificação salarial,
independentemente dá remuneração a que fizer jus. .

§ 19 A gratificação corresponderá a 1&12 avos da remu
neração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano
correspondente.

§ 29 A fração igualou superior a 15 (quinze) dias de
trabalho será havida como mês integral para os efeitos do
parágrafo anterior.

Art. 29 As faltas legais e justificadas ao serviço não
serão deduzidas para os fins previstos no § 19do art. 19desta
lei.

Art. 39 Ocorrendo recisão, sem justa causa, do contrato
de trabalho, o empregado receberá a gratificação devida nos
termos dos §§ 19 e 29, do art. 19desta Lei, calculada sôbre
a remuneração do mês da rescisão.

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 13 de julho de 1962; 1419da Independência e
749da República. JOÃO GOULART - Francisco Brochado
da Rocha - Hermes Lima.

LEI N9 4.281,
DE 8 DE NOVEMBRO DE 1963

Institui abono especial em caráter permanente, pa
ra aposentados de Institutos de Previdência.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei:
Art. 19 Fica criado, em caráter permanente, para os

aposentados e pensionistas dos Institutos de Aposentadoria
e Pensões, um abono especial correspondente a 1/12 (um doze
avos) do valor anual da aposentadoria ou pensão que o segu
rado ou seus dependentes tiverem percebido na respectiva
Instituição.

Parágrafo único. A importância a que se refere este
artigo será paga até o dia quinze de janeiro do exercício seguin
te ao vencido.

Art. 29 O abono de que trata a presente Lei é extensivo
a todos os segurados que durante o ano tenham percebido
auxílio-doença por mais de seis meses, ou a dependentes seus
que, por igual período, tenham percebido auxílio-reclusão.

Art. 39 Para a cobertura das despesas decorrentes da
aplicação da presente Lei, a União, os empregados e os empre
gadores contribuirão para as Instituições de Previdência Social
com 8% (oito por cento) cada, sobre o 139(décimo-terceiro)
salário instituído pela Lei n94.090, de 26 de julho de 1962.

Art. 49 A presente lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 8 de novemb~o de 1963; 1429da Independência
e 759da República. - JOAO GOULART - Amaury Silva.
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PROJETO DE LEI NII 1.916, DE 1m
(Do Sr. VemarKlo Bezerra CoeTho)

Novembro de 1991

Dispõe sobre a incidência do Imposto sobre a Propriedade

Territorial Bural - ITR e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 723, DE 1991).

Art. 1: O ImpoDto sabv'e PI"Opr1ed ..,de Terr1tol""idl Rural 
ITR 1;am c:omo fato gerildor a propried,,"Ide l• o domínio L\til 01.1 IA
po,=>se, em i.: de junho de l::.\da el(el"cicl-o~ de lmÓ·...el loc:alizado
fora da zo"", urbAncl do municipJ.o.

Art. '2: O Con t1~ibuinte do ITR é o propr'"ietário de
imÓvf,ll t"lwcll, o Utul...w de seu domlnio t\til ou o seu p05~uidor a
qualquer titulo\, OiA d",ta d .."1 o~cwl·é'ocia do fato gere\dor ..

Ari.. 3: Ã base de cálculo do ITR é o v~lc:w venal da
terr,) nu"" - vn·11' apurauo no d:t.a 31 de maio de cada ",no ..

P<Õ\r,,'\.gr.,lfo (Jn.u::CJ. O VTN ndo Inclui o v.aJ.or dos '5eguint!26
ben~ incof"p'':'II''.;l.do',:; da imóvêl:

Arl. 4.:- P.,u·a.;l, ..'\pLlra~~o do ITR 8pllc.;l;r--<j(?-j. sobre d,

base de cálculo a C\liqu":lt"" cOr!"",sponderltc ao 11f.:'I'·centual de
utilizaç~o d"t ~:el"l".;l, !:!m rC'ldç:~(J tI áre,,'\ aproyci tá<,;el do imóvel
r\.\r"'l~ de ..:I.COI~,jO 1'-01'( .i'! ·t",bela ,:\ segu1,,~::

Art~ 8.:- Ol.;ont.-ibll.inteforn(?ce-.1~ '::,8 DQpart·',I:,:'.:mto dC\
R;:>u::-it·:! f'udCH'",l:o dt:'cl ..,ra,;::lo t.ont~ndo infut~ma~fj,,,s nece·::;:;..':,-1.dg ~1.

torllL"\~túJ U "ltU,,'] iZ ..,\ç:;t::O do C~'\d ..,,;i.l~o Fizce'\l do rTR~

Art.. 9~ O l.lmç,,"III1G:nto do ITR pod,':'j-à -::0'· eTei.l,ado sob ~l,

onod,,'\l idade de lan!:""I' l:!ntw rol" de cla"-,,"l (,":"tc- (:tI pC<l~ hOl11r:,loiJ :~~.:t:o~

AI-~... ll).: Quano1o l10llver IJlIlis:,·Xo do coo tl"l,uuin tc'
pre:=.l"'\~:.:to ddt-, _nfOI~Olct!õf1e" a que '5~ r-efare o <.lvt.. 8.:~ o
Dcopart.ami:'nto da He"'::ei ta Feo;.lc-r·;\l proc8dOl-á ao lanç..'tlnG'n lo do ITR
com bdse oro daC:oi> ind LO:.l..Al~io5~

(wt.~ 1:1: ['I""t..,de do produto do ITR ..\rnJcadcldo" l"C'lc1'lJ.VO
á:.. prop"·ied ..'Ieles r'-'I"al~ dE.' c::a.d~ município, S0rá l::cmtallili.l.,,'\do pele,
União à ordem dd.S. rcsp.:!c..•·...i.va,';. iflllnic.1.pi."l.l.dedQs~, d"Ncndo':) 1~C'pa,ii:;1!

dos '/alores ser efel:ivado~ [Jelo DG'p.:l.l'"L~mo;;:nh:) do re'iJotO"o NaC:Lonal
dté o 'Jig'~>!.:al1lo dL-\ subseqtlente ,,1,(') dccéndlo dG n:\~'\1.~l:..\9Zfo d ..\
re-ceil"" vedado o ur?'...conto C\ qU<'Ilquor t.l"\:ulo.

Art .. 12:: F'03ra.J. ...\drninlg l:r..'\ç~o E'"' mo:\nu tcmç::Xo Lias c,;l.dastros
de que i.,"",ta u Z.: do ..H"t~ 1.: da Lei n;: 8 .. 022, de ir: de abril de
1990, o Instituto t.J,,,,:ion~,l de c;oloO'1.uq;~o e Rl.CIfo."m", Agrária 
T.NCRA~ poderá efl?tll<1r diligt,:!ncias "in laca"" a fim dQ confirmar
~I l~ever d'B infol"ma\>~Qs dt!c:lar.:tdas pelo contribuinte.

Art .. 13.: A par'tir do exercício financotro de 1992, a
Taxil d", Servir;:os Cadi\~tr,:\i,.. de que trat.....m o D€.'creto-l.:>i n.: 57" de
18 de novembro de 1966, e ",\ Lei n.: 6 .. 746, ele 10 de dezembro de
1979, bem como a cord.ribui~!1(o de que tr,,'\to.'\ o Dec.reta-Iei n.:
1~14611 d~ 31 de dezembro de 1970:0 inexigiveü, no caso dos imóveis
de que 'trat.a o art... 5:-~ <:on<,;tituir~o fontes de r-ecur-.:.o para a
m.;\nutQn~a'o do 8iz1:emi\ Nacional de C<Õldastro Rtlri\l do TNCRA, bem
como par,", execut;:",(o do programa de refo.~m,;\ agrário<-'\!I' e ger~o

determinados d~ <J.col"l.1o com as 5eguintes normi\s:

I - a Tax~ de Servi~os Cada.str,,1is tom como f,,'\to gerador
a prestaçll"o efetiv"\ dos snrviços relativos à con$tituiJ;:<!'(o e
mantltQn~:i'o!l' pole INCRA, do'» cad~'stros de!! que i.re'\"lam 0$ incisos I
a IV do ""rt .. 1= doa Lei n: 5 ..868, de 1972, sendo fixadd. em Cr$
1.500:0 00 ;

Parágrafo único. Par,;" 05 t'?feit.os de!;ta Lei ll considera-se:

a) árl?a aprove,l tável ~ aqllela que for pa'Bs!vel de
exploraç?(o econemic"q:

acima de 8fJ
tlCifl'hA de 60 ~té 80
",cimê\ d~ 40 à tê ~O

i\cima de 30 <;l tê 40
acime'\ de ;::0 'c' té ;:;0
acimt" d~ 10 a tê ~O

de O clté 10

0.1
O~5

1,5
3,0
5,0
9,0

15,0

11 - a .::ontribLlir;~o a qlt0 'Se l"c'f@I"O o ~\rt~ '5.: do
Decl"(:?to-lei nl 1 .. 146, de 1970, paZ!H. ü <;iC!r de Cr$ 1.!300,OO par",
cada vinte e cinco hect~'\re!r. ou fra!i=30, devida ",penas pelos
im6v~is cl,,'\ssificados pelo INCRA como improdutiVO\:>.

Art .. 14:- 05 proprietál~io511 titule're~ da dond.nio l\t.il ou
detent.ortl's d qllalquer titLtlo de imÓvel rurdl, bem camo os
p.:l.r"eiras e os ..~rnõ!nd<.~t~f"ios d@ imÓve.l.s I"ur"d$~ obrigados a
presl~ar declara~"à"c ao INCRA pi\r~ os c ..'tdastl"os de que tl"""tam os
incisos I a IV do art.. 1.: d.:t Lei n.: 5.868 11 de 1972:0 1'ic.:un'
sujei. tos, por oml~s:~o Clll "'t ....a.so n.;t entreg.a, ~o p",g~'\meFl-to da muI ta
de Cr$ 10.000,00, podendo seu valor ser reduzido do cinql\en1:a por
cento se a entreg<.'l da decl ..u"~l;;XQ oc:ol~reY até o t11t.itllo di~'\ útil do
m@o;; subseql\enl.e "'0 pl"",,\lO ~st.ipulado ..

b) á,yea l\t:l.lizada\\

1. a plant..'\di"l com produtos vQge'l:.ais;
4. a de campos e pastos natur,;\is quo "'-pasconte

rebanhos;
3. a de explor.:l.ç&'o (."-,xtr.:ttiva;
4. a de t:xplor..~\Õ~o de florEstc' nativa
5. a de E'xplorat;a'o de it1:illidade g ....anjeira e aql\icola~

Art. 5: o ITR na'o incidirá sob,..e glcb",,", rurais de área
igual OL1 inferior cl i:r@l; módulos rurais, quando ,lU; explore, 56 ou
com <;;\.\,), fi\m-Ilia, o propl'"ie'lário que nZ(o possu~ outyO i/fJ6vel~

Ar l.. 6; a ITR a pagar será recolhido em uma vez até o
dia 22 do Inês eI@ junho do oxercício findrlcoit"o de apul""aF~o do
imposto.

Art. .. 15.: giro lllcinlidas .;\5 ist:'nr;&s de que tratctm o inci.;o
11 do art. ~).: dc\ Loi n: !;I.868, de 197:'::~ lZ' o irt~ 104 da Lei n.:
8.171, de 17 dco janc'iro do ':'991 ..

Art. 16: F'ica tran'$fct'idd do rNCRtI p~lra o Departamento
do T~souro Nacion ..~l - DTN, <':\ parti'" de 1.: de j ...l,neirO de 1992, a
compett!nci8. da L'\dministra!;':!o, plClrH~wlc'\i1iEmto, ':>UIJ~t"vi.s~Ol'

norln.:A-tiz<.\o;:'à"o ~ .:oni:rol~ dos 3Qrvl!>:0~ de ..::oloc~·.~~o li! re:1iq.:Atc dos
T:f.tttlos dL'\ Dividà tlgr.i."ü\ - TDA~

..'\) ....e.;l.liz~'\r o rQc..'\ddsl.l~amento do';. TDA Já (.'mitJ.do3 ~ dos
seus respactivos rieten ton-~~, Ec'

b) mant('r sob 15t1o.'l. rospOng",bll~dada L~ cus'l:ódiú dos titulos
ve..ad ..:I.:::; trado5 ~

Art~ 17: O PodE:'r Executivo promClvC?l'"á~ 8.ntl,,\~mento, d
atualiza.ç~o do'S v",lores expl"es'3Os nesta Lei aOl ·cnlzeif"Os.

Art. 18: Os Ministros da Economia, Fazenda e
~n@ja"'Qnto ~ da Agricultura e Reforma Agrãria expedir~o" na'!!':.
r.~ctiv.s '-'reas de compet@ncia, a~ instl"'uç:~s que se "fiz.rem
n8cess,,"rias à execuJ;::(o do disposto nesta Lei.

Ayt. 7; O drt. 1 da- Lei n.: 5~868q de 12 de dezembro de
1972., que im:.tih\iu o Sis"\:em", Nacionill do . Cadas1:.Yo Rural, 1'ic:t\
aCl'"escido do segllintê inciso:

"V - Cada~tl"o fiscal do Imposto sobre <l Propriedade
-rerri torial Rural - XTR~ administl'"ado' pelo Departamento da
RecEli ta Federal, formado' e movimen tado com as in1'orma~eres
colei.adas d",'S doc:L1,ra~ô'es .specificoA5 de contribuintes ou
eJCtõ"""idc'\5 dos dem.~\s cadd~tl"'os;. do Si$temet".

c) proceder d c«J_ts~:X(J de TDA's
orç:"..,men táf"la.

termas d'" lei
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Art .. 19.: Es.ta Lei entr", em vigor na data de sLta
publica~o..

Ar-t.. 20: Picam ,.-evogados o .i\rt. qB, bem como as
diSpo$i,;efes dos arts .. '19 e 50 da Lei no': 4.504~ de 30 de novembro
de 1964" com a reda.~o dada p~la Lei tH 6 .. 746, de 10 de dezembl"O

~:n~;:~~to :x~~~~;~::e~~oIT~~ m~~~id~;losr::~:~~o efe~~os .. C~lCLllo"

..JUSTIFICACÃO

A tI" ibutt\ç:ão da terra apr~senta elevado potenc: ia1

para desest iftlular a manl..1t~nção de propriedade<z ociosas. c.om vis

tas a E5PEculal;:ão ou reserva de valor. J;i Em 1964. o E-=>tatlJto dn

T«-rra destac'a.va a funçí\o e:·:traf'i<sci;l.l do IMPOSTO TERRITORIAL RU

RAL - ITR. ao t:"Har maís pesa.daMente o latiftlndio improdl.ltivo e

premiar a ut j] ;zaçiío da terra ..

Entr-etanto, nas def ín i çoes dos elementos caracte

r i zadorEs do tr i buto pecou-se pet a comp li caçâo, {ornando :irdlla €

dU'ícll il tarefa de; c~lcular o inlPosto devido. O órgâo enc:aFl~e:

gado da ildn'linistrt\çiio do tt"ibuto nãtl COnSEgUIU tornar efetiva a

sua cobrança.

Tal sit1laç:ão levou à Modificaç:iio do ITR, em 1979,

quando contão prOClJrOLl-Se co,.-r i 9 i r di stol'"ç-oes yer j f i cadas nos

anos anteriore$., Entretanto, mais IJma vez, PecoIJ:-S€ na definição

das aI íquotas e baSE de cálculo do tributo. a-:; quais devem lp.v;Lr

~n1 conta diversos fatores. ~ara se ter uma idéia da contPle:~ldade

de m,puraçâo do imposto, basta lentbrar qUE: enl seu cile'JIo deVlõ:'-SE

levar em conta ·0 valor dil terra nUil, a ál'"ea do intóve:l rural, o

grau de IJti'iizaç:âo da terra na e::plorar;.ão agricola, pecuária e

f"]orrtstal,. o grau de e-ficiÊ'ncia obtido nilS t1ifere'nt~s EHplora

ç:õrS r a e\reõ;l. total, no País, do conjunto de inlóveis rur<;l.is dE"

um~ mesmo propr i etár i o· <LEI 6746/79)_

A~ alíquotas variAnl de 0,24 ;;I, 2,27., em TIJnç:âo de

módulos fi~cais. fi;-lados por wJnicipio. em CUJO c;í,lculo entrarll

fatores como ·0 tipo dE' enlPloraçao predominante no nU,lnicípio r a

... end~ obt Ida no tipo de explora.çao predominante, cl1tras e;~plot"a

~õe5 e:·:i!::te-nt€5 no flI1,micípio, q'J~ Embora nãD prE'domin~ntes, sc

Jünl eHPrE"i.\Eivas em função da renda OIJ da área utl;i::ada,

conceíto de "propiedade fMlílinr" (LE! 6746/79'.

M~is l..1Mê:\ vez a real idad .. Mostrou-se pervers<'l

quando confrontada com os objet I vos p ... etend i dos pelos Tormul ado

res 'do inlPostO. O ITR f,..,J!5trou-se como fonte- de rec~lta e ins

trUM(mto de política fundiária; a SIJa cobrança ca.r'ilcterizou-se

pela inefícitncia. Enfínl, il cotllpleHidade desse trlb1lto e o dE'sa

par'~lhallllmto do INCRf:l - In~t ituto Nac ional de Colon ização ~ RE

for!l'la Agrária - para bem adl\\inistrá-lo contribuir~M p;;a.ra o seu

descrédito.
Na tentativa de rrvcrter tal sítUi\ç-ão, em 1990, a

admin istraç:io do ITR D03.SS0U para o DEPARTAMENTO DA RECEITA FE

DERAL, sem dúvida algl.1ma. bem mait aparf?1hado para rec:uPf1'rar -as

f"unG:êIr5 fiscais E? e:<traf'iscéiJ$ dessA' tributo"

EntrE'1::ilnto. não li suficiente para concn,:t ,;:.ar tal

empreítada a SiMP1E;s transfer-incla da administração do tributo

para a RECEITA FEDERAL. É n€'ces~ário que haja IJrna sinl1:l1ificilÇão

na apuração do imPosto dev'ido. de forma a torná-la faci lTolente

cofltprEen5iv~1 para o contribuinte", possibilitando ~ue ele - pró

p ... io <"alc1Jle CI InlPosto devido e prOVidencie o seu recoH'lilnento

aos cOTres plÍbl icos .. Tal slmpJ ificaç-i\o, tadavia r deve manter a

caracter ist i ca de progress i v i dade co tI" ib'lt o, Como forma de pre

mi.r a ut illzaçi\o produt iVi\ da terr~ F des~st imlJlar a mar-utençâo

de propr iedildl'õ~ oc ío~as_

o projeto de lei que o ... a sllbnleto à consideração

dos ilustres meMbros do CONGRESSO NACIONAL objetiva resgatar as

mencionadas funções flscl!.l E extraf'iscal do ITR.

Nesse !'oent ido, prol:tõenl-se alteração pr.c.,:"ljnda na

atlJal f'omJa de i\P'lrat;~O do i l'\lposto e prov IdÊnc i as adr.). n i strilt i

vas para tornar mais 2fjt:i~nte SIJa cobranl;a., e fixa-se o prazo

para trar.s.f'erência dt\ parte dos rl::cur<5OS pertencente!:- a05 hl'Jni

cl·pios. Procede-sE A ;:.tualí::ação dos 'Jil.lore~ da ta;-:a éE" -;€r"/II;OS

cadastrai~ e contribuif;ão que constituem fonte de recl.:~''''os para

ftlanuh:nçâo dos cadastros do INCRA. O ProjEto trnlill., uinda, da

adnJini~tração dos Titulos da Divida Agrár ia.

Em cOl1tparaç:âo conl a sistemática vigEnte, a apura

ção do ínlPosto torna-SE bastante 5impl ificõ:\da (arts. iQ a 6Q). O

fato gerador do i mposto pas~a a ocorrer EM 12 de junho de cada

e:·:ercício 'financeIro. A base de cálculo do imposto pas~a a ser

diretamente o va.lol'" venal da terra n'la r apurado em 31 de maio de

c~da i\no, elinlinando-sE, assim, uma sÉrie- de contas hoje eXigi

dl'ls parll. sua determinaçSo.

Modificam-se signíf'icativilnlente as 'Qlíquotas, qu«

passam a ser progress I 'Ias em funç:;(o do percenbJél. 1 de lJt i I izaç:io

d ta tErrB, var I ando de 0,17. a 154, para IJt i I Izaç:âo super i or a Se4

e Infer lor a 10i.:, respect ivamente, de fornla a prel\liar a ut il iza

~ão da terra e -dE:"sest itlllJ] ar a manul:eOl;ão da propr irdade impro-

dutiva·, conforme preceito constit'lcional (CF, arLi53, 49.).

Com as no ....a~ definições de aI iO'lotas e bitS€' d~

Ceí.lC1llo COI'""'i9~-se 'i\ COntpleHidade: do cálculo do Imposto, faci

lItando ao c.ot"t:-";:il.1inte a tarefa d~ efetuá-lo. e: de pr,oceder ao

"'~!:ipect i \/0 lançamento e r~colh il'llE'nto~

Para efeito de inl110idade constitucional, def'in.....

se conto ~equenas pro"r i edade:s DoS glebas com até três módulos ru

raiS, ·t1u<:l.ndo as e:.;plore. só 0lJ. com a família, o proprietário

q'J.E n~o POSS1Jl::I. outro Imóvel (CF, art. 153, 4Q>_

Estabelecem-se providênc ias adnlin istrat Ivas re]a-

c I cnada$ com I;) cadastranlento f i 5cal das p ... opr iedades rura is E' o
lançR~IEnto do trib'.1to (artS. 7Q a'10>, propiciando ao Departa

mento da ReCEita. Federal meios põll'"a realiza... a difícil tal'"l~f'a de

cobranr;.u do ITR.
Com a 'finalidadE." dE." e .... itar FventlJais retardamen

~tos, rt f'iHado pra:<:o certo E deternllnado para transferência dos
..... ecu ... sos pertencentes aos MIJnicípios - nletade do produto da ar':

recadaç:ão do ITR (CF. arte 158, inciso lI), possibilitando que

E"les recebam t.us recursos O nlais pró::inlo posz(vel do mOlllento ~nI

que foranl recolhidos a~€ cofrES da União.

Para a manuh:nç:ão do 5 Istema Nac iona1 de Cil.dastr'o

Rural do INCRAr si1ío fixados os ....alores 1?1lt cruzeiros da' T;u:a de

Serviços Cadastrais e da contrlbuiçâo pr~vista no DL 1146/78,

art.SQ, a SFr pagt:\ somente eM relação êlQS illlóveis cJassif'icados

pelo INCRA l:OnIO Iluprodut ivos, ficando mant ida!i as isençõe5 eHis

tentes ~ estabelecendo-se nlulta para as omissões (arts. 14, 1S e

17). Concedem-sE' poderes ao E::ecut ivo para proceder à atual b:a.

ç:ão ",nu",l desses valores. Conl a proib iç;âo legai de inde::ação,.

essa !f providência que se impõe. sob pena dE' tais valores fica

rem írri.sÓl"íos.

Transf'ere-sE' pil.ra o DEPARTAMENTO DO TESOURO NA

CIONAL, a partIr de janeiro de 1992, -a competincia da adminis

t.:raç:iio. planejanll~nto, 5upervitõâo r normat í::aç::âo e controle dos

,;;er'viços de colocação e resgatl:: dos Títulos da Dívida A9rári~"

~art. 16>. Essa lransfE;rência ê aconselhá.vel por uma questâo de

raeionalldClde admin istr-al:. iva. na nled ida enl ql.lE' concentra os !:>er

ViÇOS relacionados com tal título de crédito no arglio enc.rregil

do de cuida,.- da dívida Pljblica, sem dúvida, melhor aparelh'õi.do

para o deSEmpenho de tais àtribuiçôes.

Por essas razões, 501 icitamos o apoio dos nobres

'Ilembros do CONGRESSO NACIONAL pilra a ãpt"ovi\ç:âo do presente pro

jeto dE' lei ..

d. 1991.

COELHO
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LtGISI..ACAO ClfADA. AN1AADA ~61..A C'OO1CD1NAC'AfI
IJAI COM/~IDEI '61CItIAN,NTES

LEI N.· 5Ml8 - DE 12 DE Df2D1BRO DE 1972

CRIA O 51SUMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS (I)

An.... - F. inlljtuldo o Sistrma Nacional de Cadastro Rural. ..,r ClOIIIprr
mdrr'.

I - Cadastro dr Imóorn Rurais.
11 - Cadastro dr Proprietários e Detentores dr Imóoeis Rurais.

111 - Cadaslro dr Arrcndat'rios e Pan:ciros Rurais;
IV - Cada.lm dr Terras Públicas.

Pa"....'o úniro - As rr.isllcs arrais de cadutro dr Im6wcis Nrals a que Ie

rr'err a ~ 4.° cio artilO 46 da Lei n.o 4.504. de .lO dr _bro de 1964. lerlo
rralizadas em todo o 'ais nos prazos liudos por alo do Poder EJlC(Utiwo, CIOIII cfcilo
de recadaSlramenlo. e com linalidadr de ponibililar a rKíonaJiqçlo e o aprimora
_nto cio sislema dr lribulaçlo da terra.

Art. 5.· - SIo Iacnlu do ImposloslObrc a Propricdadr Territorial Rural;
I - u mas de prnc"açlo permallCnle onde aÍllam fIorntas lormadas ou

em fannaçlo;
11 - as 6rras rrhorntadu aMII elltndas nativas.
Paripaloinico - o INCRA.ou"idoo IlIStituto Braú1ciro de Descnwol"imento

f1arn,al - IBDF. em Inslruçlo Especial aprowada pelo Ministro d. A,ncvltur•.
tlai.... as .-mas dilriplinacloras da aplicaçlo do disposlo _te artllo·

Novembro de 1991

- LEI." '.DZ2, de 12 de abrll de 1990.
Altera o liltema de administração
das receitas federaia, e dã outra.
providencia••

o P •• SID ..... DA •• PCIILICA
Faço aaber que o Congresso Nacional decreta e eu aanClono a seguinte
Lel:

Art. 10 - t tran.ferida para a Secretarla da
Receita Federal a competencia de administração das receitas arreca
dadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - IN-
CRA, e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a competencla
para a apuração, inscrição e cobrança da respectiva diVida ativa.

S 20- O INCRA manterá seu cadastramento para o
atendimento de suas outras funções, conforme o estabelecido no art.
20 do Decreto nO 72.106, de 18 de abril de 1973, que regulamentou a
Lei nO 5.868, de 12 de dezembro de 1972.

DECIlETO-LEI N.· 57 - DE I' DE NOVEMIIlO DE I'"

ALTERA DISPOSITI\·OS SOBRE LANÇAMENTO E COBRANÇA DO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. INSTITUI

NORMAS SOBRE ARRECADAÇAO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE.
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

O Plftidente da Rcp6blica. tIO .10 das atribulçlles que lhe 110 conlerid., ptl~

artillo 31. ,......'0 únk-o. do Ato InstiludaMI n.· 2. de 27 dr outubro de I%~ .•
pelo artÍlO 2.· do Alo Complementar n.· 23. de 20 de outubro dr 1966. dccrrl'

Art. I.· - Os dtbltol doi contribllmtes. ~latíYos ao Impolto IObrr a Prorn•
dadr Terrilorialllural (ITR), Ta.. de Se"~OSCadaslrais e mpccti.as mullas. nl<·
lill1lidados CID cada nerdrlo, .rIo lnsrrilos ramo \l1,,1cIa ativa. Kmridos da ",ull.
de 20,.. ("nk por _to).
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Art. 2.- - A dlYida .Ii••• dr ,. trata o .m.o.nlerior. enquanto alo bQulda
... nl.ri sujrita • multa dr 20% (Yinle por cenlol por eaerdcio. dnidll • pamr '"
primeiro dr ja_iro dr cada aDo. Rmpre IObre o montanle do debilo • 31 de
drambro do .no anterior.

~ ..- - (h dfbilos em dl.ida ati.a. na data. primeiro dr ;'Mi'" dt' rad.
eurclciowbsrqllcnte.lStarlo .u~jtOl '01 juros dr mora dr 12'1'0 .... (dozr por «ft"
'0 .no' e mais ~Io m_tiria.•plicados sobre o total'" dl.ida em 31 de
drambro do ellerdcio .nterior.

• 2.- - O C-.dho NKioftaI dr &-ml. Ii••ri OI IIIdirn • COfftÇlo
_lAria.•pectflCUl pera o ,,,",,lo no PlrlJnfo .nterior.

Art. J.- - Enqu.nlo alo for Inicia'" • cubranç. judicial. OI debitos IlISCTÍlos
ap cIIrid. atiYa pockrIo ar Incluldollll ..... dr .1TK.daçlo do rrR dos nerdcios
..bIe~. pera ... Iiquldaçlo -.lunta,

P'r6Info 6IIico - Itnuh.da. hlp6tne ,miata ante .rtito. "oari permi·
tido o ...._10 .. tributOl ftferenln • um nerdcio. _ ttUC o eonlrlbuinte_,rooe a tiquldaçlo doa debitOl do nm:lcio anterior ou o _pelente drp6sito
jtldldal .. ,uantias ..ida•.

Art. 4.- - Do produlo do rrR e _, _idos. cabe ao Instituto Ir.,ilriro
dr Itd-. """" (lIRA) a parcela dr 20'1'0 (Yinte por enIo) para culteio do
~.,..iço lIeluçaJllellto e_~'

Art. '5.- - ATu. lIe 5e,...içoI Cadaltrais cubr.... pelo liRA. pelarmlulo do
Certificado • c.dutnl. lIIcidr IObre lodoI • lIII6weia rurab. ala'" que isentos do
rrRJo,

Art. 6.- - As iRDÇtIc. _di"', pelo .rt. 66 ... Lei n.- 4.504. tk lO tk
_embro dr 1964. alo R referem ao ITR e • T.u • 5e"ÍtOl C'd.straisrl

Art. 1.- - Par. fins lIe cadastra_nto e dr IaIlÇ.menlo do ITR, • ira
drllinada • eaplornçlo .mcnJ. _ um IIIII6weI Nral. ari -'derada como In.pro
witAwel. desde ..aeja eompl'O"ldo que .1IlCIIdoaa'" tlnlilllÇlo impetk • aplora'
~.o d. mnma emali.id.desaJricolas.pecutriaaoullJ.OÍndu.lrial e qur sejam
satisfeitas as eailfadas estaNleddas DI ....Ia_laçio deste Derre~Iei.

Art. 9.- - Pua f\DI lIe cadutra_1o e 1a1lÇ_1o do rTR, as empresas
industriais situ.das em Im6ft1 Nm poderio iDe!uir _ lnaprowelltweis as ireIS
ocupadas por suas l1Ista\açllc. e u alo culti.....s~riu ao .... funcionamento.
drstk QIIe feita a comprcw~lo. junlo.o IBRA. DI forma do disposlo na rqulamen
~Io desle Oecrelo-Iei.

Art. 10 - As notificaçllcs • lanç.menlo e de cobr'lIÇ' do rTR e ... Tu. tk
Cad..,,,o cnnsitkrar·se·l.. feitas.os contribuintes. pela só pubbc~lo dos mpecti.os
edit.is. no "Diirio Oftciar- da UtUto e lua .fill~1ona sede das Prefeituras em cujos
Municípios R Ioc.lizam OI im6weis. dewendo OI Prefeitos ,.-erenl a mais .mpla
diYU"~lodesses editais~ .

'.ri".fo 6nko - Atf que aj.m ÍIIstal.dos OI equipa_nlOl ,r6prios de
compul~lodo IBRA, que permitam. ,ropa-.çlo das emiulles na form. estabele·
cirla noincilO IV do arli.o 48 da Lei •.-4.504. de lO. _mbro .1964. o perlodo
de emiuto de Guias seri de 1.- de abril. 31 tk julJlo • c.... aerdcio. CO)

Art. 12 - Os tabeliks e oficiais do Rqistro de ImlMis iranque.rlo RUS

tinos. reptros e demais p.~is ao liRA. por IeuS Í'epraeDlaII1Ies devidamente
credenciados. para • obte~lo dr elementos necnsirio& ao Cedastnl de IlII6veis
Rur.is.

o An. 13 - As terras de empresas or••nizadas como pa_jurtdic•• públic. ou
pri\'ad... IOm~nl~ potkrl" ser consi.r.das como lerras racionalmrnt~ .provritadas.
pari os fins tk .plic~lodo § 7.· do .n. 50 da Lei nO 4.504. tk lO de llO\'embro d~

1964. quando salisf~.m. comprow.d.menle. junto.o liRA. as aitfnçias ... ref~ri·

da Lei e atej.m classificada. como empresas tk capital.beMo. na forma do di.posto
no .rt. 59 da Lei n.- 4.728. tk 14 • iulho tk 196!>. (0)

An. 16 - Os loteamentos das áreas situadlS fora dlI zona urb.na. ref~ridos

no pari.r.fo 2.- do 'M. 32 d. Lei n.· !>.I72. d~ lS. outubro de 1966. só urlo
permitidos quando .tendido o disposto 110 .rt. 61 da Lei n.· 4.504. d~ 30 dr
_embro de 1964.

An. J7 - O Potkr Executi.o baiurá tkntra do prazo de 30 dias. re",lam~nto
IObre ••plic~.o tlnte Decreto-Iei.

An. 18 - O pmente Decreto-Iei entra em _iaor. na dlIta tk sua publicaçlo.
l'r'Ollldas '5 disposiçr.rs em contririo.

DI:CU:J'O.UI N.-1.146 - DE 31 DE DEZEMaRO DE Im
CONSOLIDA OS DISPOSITIVOS SOBRE AS CONTR1BUIÇOES

CRIADAS PELA LEI N.- 2.613. DE 23 DE SETEMIRO
DE 195'. E DA OUTRAS PIlOVlDINCIAS (I.)

...... -

Art. S.- - t m.ntld•• contrlbuiçlo • I" (um por ento). "'"ituld. DO
a"ilo 7.- tia Lei n.· 2.613. de 2J .aaembro. 1955. com a a1tençlo do artJ,o 3.'
do DKwto-IeI n.- 51. dr 21 dr _bro. 1966. aDcSo dnIda apenu pelOl
nercentn de atMelades Nrala .. 1m6ve11tljel1o'lO Imposlo TerrltoriaJ Rural.

, I.· - A _lrlbuicIo • calad.da DI MIe de I'" (•• por calo) do ultrio
_nimo ....1aJlual para atIa "lo. atrIbtIldo ao ...,.etIwo '-6vc1 ...1 de
_1OnlIiCIadr _ o iDcIao 11I do...4.- tia Lei •.- 4.!04•• JO de _bro dr
1964.
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~ 2:° - A rontribuiçlo t lançada ea","adada I:OIIjuntamente com o Imposto
Temtonal Rural. pelo INCRA que baiaar' as normas n«ns6ria, de taOC'lIÇlo

I 3.° - 510 Isentos da I:OIItribulçlo os propritúrios de lm6>-eis rurais;
aI de 'rca IlUal ou inferior a um (I I módulo;
bl e os rlanificaclos pelo INCRA como empresa rural. DOS Ittmos do afli,O".0. item VI. da Lei n.o 4.504, de 30 clt ncmnbro de f964.

§ 4.° - Rrvo,lUIo. (lb)
§ 5.° - Os ronlribuinles nas rondiçõts do art. ),0 da Lei n.O 5.360, de 2.1

de nlMmbro de 1967. continuam IODndo dAs dedu~ ai pn:Vislas dentro dos
prazos eslabelecidos de conformidade com a mesma Lei.

Novembro de 1991

UI •• '.171 -de 17 de janeiro de 1"1.

Diap6e .obra a po11~ioa aWZ'1oo1a.

CAPíTULO XXIII

DAS DISPOSIÇOES FINAIS

Art.. 104 - 810 berita. de ~r1butaçlo e do P89a_nto do· I.
posto Territorial Rural a. 6reas dos i.óveis rurais considerada. de
preservaçAo permanente a de reserva legal, previstas na Lei n"
4.771, de 1965, com a nova redaçlo dada pela Lei no 7.103, de 1'89.

Par6qrafo dnico - A isençlo do Imposto ~rritorial Rural
(ITR) esten4e~.e l. 6reas da propriedade rural de intere.se ecoló
gico para a proteçlo dos ecossiste..s, ...i. declarados por ato do
órg60 competente - rederal ou estadual - e que ampliam aa restriç6es
~e uso previstas no caput deste ~i90.

UI N.- ...... - DE )I DE NOVEMBRO Dt: I~

DISPOE SOBRE O ESTATUTO DA TERRA, E DÁ uUTRAS
PROVlD~NCIAS

TITULO 11I - DA POLlTICA Df. DESf.NVOL'\'IMENTO RURAl.

CAPITUlU I (lI) - DA TRIBllTAÇÃO DA TERRA

Arl. "K - Observar-se-lo. quanto ao Impo'\tl lerrito"al rural. os se~uin

le' princlpio"
I - a União poderá atribuir, por convfnio. aos Estado, e Munici

pios. o lançamento. lendo por hase os levanlamentos radasua;. euculado,
e pcriodiramente atualizado.;

li - a Uniio tambfm poderá atribuir. por ronvênio. aos Município,.
a aneradaçio. firando Deles Ilarantida D ulili7açio da imponincia arreca·
dada:

111 - quando a arrecadaçiu for alribuída, por ronvênin, au Municí
pio. à União uberá o controle da robrança:

IV - as fpocas de robranç .. deverão Itr fixada. em rellulamenlo. de
lal forma que, em uda rel'iiio. se aju"em, o mai\ posslnl, a"•. período'
normais de romerrialização da produção:
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v - o ImpoSto .rrec.d.do arrA conl.bllllldo dia"amenl< como deI'''
.flo l ordem. uelUljvamente. do Munielpl" • qur ~rlrnerr e • elr entrril'"
direl.menle ~I.s rep.rtiçõrs .rrec.d.doras. no (,lIlmo dlo (,111 dr cada mE,.

VI - o Imposlo nlo IncidirA aobre IlIios de Irra nl" ucrdrnlr a
vinle hecl.res. qu.ndo os cullin 16 ou com lua. f.mn.a o proprielArlo que
nio poiSU. oulro 1m6nl (arliao 2'1. p.rAar.fo unieo. da Constltuiçlo F<
der.l).

Arl. 49 - As normas aerais par•• flxa,lo do ImpoSlo terrflorl.l obe
decerio • crlltrlos de proarnsividad< e re,rrsslvld.d<. Irvando·sr em eonle
os arilu;ntes falores:

I - os valores da lerra e d., benfrltor..s do Im6vel;
11 - • Irta e dimensões do Im6vel e das Jleb.s de diferentes usos;

111 _. lilu.çlo do Imónl em rel.,lo .os elementos do Incho \I
do .rl. 46; ,

IV _ .s condIções Itcnie.s e econ!lml••s de explora,lo .ilropecu na-
.industri.l;

V _ • nalurez. d. posse e .s condições dr contr.tos de .rrend'IAti",.
parceiros c .ss.l.ri.dos: _

VI _ • c1assilie.,io das lerras e IUOS formas dr us" e rentabilidade:
VII _ • Iru 101.1 .aricultAvel do conJunlo d< im6veis rurais de um

mesmo propriellrio no P.is. (120) . . .
, I o _ Os f.lorts mencionados neSlr .rtlilo. nce,lo fell8 dos indICados

no Inci~ 111. Hrio declarados pelo proprielArio ou oblidos em !evantamrnto

cadastral. .. I f' b' d I, 2 o _ Todos os propfletAnos rura s Itam o naa os, para os .n'
previst~s nesla Lei .• fazer declalaçio de pr?priedade. nos prazos e sraundo
normas fiudas na reilulamrntaçao desla LeI. .

, 3 o _ As declara,ões dos propflelAnos. para forneCImento de. dados
destin.dos l Inslru,ão c.daSlra] lão fe.llas sob lua Inleira responsabllldad<
c no caso de dolo ou ml ft. os obrlaarlo .0 paa.mento em dobro d,,,
l;ibulOS realmenle devidos.•Itm das multas decorrentes das despe..s com
.s verificações ne«uArias. . ' d

Arl. 50 _ O valor bAsico do Imposto serA determinado em aliquota t

dois dteimos por cenlo aobre o v.lor ruI da lerra nua. declarado pelo pro
prielArio enio Impuanado pelo óraão compelenle. Ou resultante da .vaha
çio cadastral. (l2a)

tI .• - Lrv.noo-se em conla a Arra lolal .aricullhel do conjunto d<
imónis de um mesmo proprielArio no Pais. neste consideradas as Areas Cor·
raJlO1ldenlcs ls fr.ç6cs ideais qu.ndo em condomlnio, esse ,..lor blslco arrá
multiplicado por um coeficiente de proaressividadr. de .cordo com • seauinte
tabela:

.) irea total 110 mbimo laual I m~i. pondrrada dos módulos de Irea
est.belecidos para .s vArias reaiões em que se lituam .s propriedades: coe
liciente um;

b) Irea maior do que uma .Ié dez nus o módulo definido na .línea
....: coeficienle um e mcJo;

c) Irea maior do que dez••té trinla vezel o módulo definido na .línea
.... : ~icleDl' dois;

d) irea maior do que trinla••Ié ohenta veus o módulo definido na
almea .... : coeficienlr dois e meio;

e) Arca maior do que oltrnta . • It cenlo e cinqürnta veus o m6dulo
definido na allnca .... : coeficirnle três;

f) Irea maior do que cento e cinqüenta • • It dUUlllaS veus o módulo
definido oa allnca ....: coeficienle três e meio;

,) 4rea m.lor do que luunlas••té seiscentas nus o mÓdulo ddinido
n. allnea .... : coeficienle quatro;

b) Arca luperior • seiscentas veus o módulo ddinido na alinea "a":
coefldenle quatro e meio.

I 2.· - O produto da multlplicaçio do valor bAsico pelo coeficiente
1'fC\'Í510 no p.rAarafo .nterior arrA mulliplicado por um coeficiente de loca
lizaçlo que .umenle o ImPOlto em função da proximidade .os cenlros de
CODSumo definido~ 00 Inciso 11 do arl. 46. e das dislincias. condiç6cs e
Dllureza de vi.s de .cesso .05 referidos centros, Tal coeficiente. variando
00 terrilório D.cional de um • um e leis dtcimos. lerA fiudo por t.bela
• BCr baia.da por Occrelo do Presidenle da RepÍlblica. para cada reaião
consider.da no zoneamento previslo no .rtiao.

I 3.· - O yalor obtIdo pel••pllc.çlo do dlspolto no parAlTafo .nlerlor
.r' multipllc.do por um coeflclenle que .umenle ou diminua .quele ,..Ior .
..,undo • Dlloreza da polse e u cOlldiç6c~ dOI conlralOI de tr.b.lho. n.
forma equbtte:

.) ..,ondo o ,r.u de alhe.menlo do propTietlrio o. admlnlltr.çlo e
UI mpoos.bllldadel de IXplor.çlo do Im6vel rur.l••,undo • forma e D.·
lVeu doa contr.lol de .rrend.mento e parceria, e • f.lt. de .tendimenlo
11ft condlç6e1 cODdlrnal de conforto dOlMstlco e de hi,leoe 101 .rrend.IA
rloa. parceinle • UI&l.rl.dol - coeflclenles que .umentem .quele ,..Ior.
nrl.ndo de um • um e BCIa dlCImOl, DI forma • ler esl.beIecld. DI JeIU
Iuwnl.çlo desl. Lei;

li) ..ondo o Ir.U de dependfncla e de pa,rticlp.çlo do proprlctlrlo nos
fnaloe, .. admlJllalr.çlo • DII rapons.bDld.des da IXplor.çio do 1m6vel
rwaJ; em funçlo d.1 f.dlldadel concedid.s para bablllçlo. educaçlo e
~tWe doa uaalarladol - coeficlenles que diminuam o Vllor do Impolto de
~ I iria dlcimos, .. forma I ler lltabelecid. DI reJul.DlCol.çlo desll
IAI;

••.• - Um. yez obtidOl OI elemenlos Cld.slrall. rel.livOl .0 Item 111
., ano 46 • findos OI lndices previltol 110 1 1.· deite .rlilo. o Vllor oblido
peü .plI~lo cio dllposlo ao pllr"r.fo &IIlerior BCrl mullipllcado por um
coefidcDte que IUJncnle ou dlmlnu••quele valor. Irlundo .1 condlç6cs léc
alco-4cloD&mlc.1 de tlIplor.çlo, DI forma acrulnle:

.) .. proporçlo em que I eitp\or.çlo • r.ç. com renlabllidade Inferior
801 lImlln a"nillY.>l fill.dos D. forma do I 1.· do .n. 46 e com b.se no
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1IPo. COIId"llft de tultivo e nfvel lecnolÓJico de ellploraçlo - coeficiente•
.. 'WDelltetll o ..alor do lmpouo...ariando de um a um e meio. na forma
a ., .abdeclda Da rquJamentaçlo desta Lei;

11) .. proporçlo Im' que a IlIploraçlo se faça com rentabilidade lupe·
rior 110 mIDlInO referido Da atinea anterior. e se,undo D Irau de atendimento
•~ lC'OII6mica da lerra. empre,o de prAticas de tultivo ou de criaçio
~ I fI'OCeSSOI de beneficiamento ou industriaUzaçlo dos produtos
~ - coeficientes que diminuam o ..alor do imposto. nriando
..... _ • lI\IAlrO MámoI. lia forma a ser eslabelecida pela relutamen·
lICIo .... Lei.

• 5.• - Se O ImPOlto Ilrrllorl.1 rural lanç.do for luperior ao do exer·
cldo anterior. JIIesmo que a 'rca .Iricult'vel eaplor.d. do Im6vel rural
lej. inferior an mlnlmo necesürlo para danificA·lo com,' empre.. rural n",
lermns do arlllo 4.-, Incilo VI. ler' permitido ao seu proprietbio requerer
reduçlo de atE clnqUenta por cento do imposto lançado. desde que. em
funçio das caracterlstlc.s ccolól!lus d. zona onde IC localize o referido
imóvel. elabore projeto de ampllaçio da 'rea explorada e o mesmo lej'
consIderado .atllfat6rio pelo Instituto Brasileiro de Reforma Alr'ria.

I 6.· - No caso de propriedade em condomfnlo. o coeficiente de pro·
.rcsslvidade referido no par'arafo primeiro ICr' calcul.do como mEdia pon·
derada em que os coeficlentcs da tabela correspondentes I litulçio de cada
cond6mlno definida no corpo do mesmo par'arafo do multiplic.dos pela
lua 'rea Ideal e ao final IOmados C divididos a IOma pela Area lotai da
propriedade.

• 7.0 _ Os coeficientes de prolressividade de que tratam cste artiao. e
OI parlBrafos anteriores só ICrlo apUcados 15 lerras nlo aproveitadas raclo,
mlmente. (t2b)

, 8.- - AI florestas ou matas de preservaçio permanente. definidas no.
arts. 2.· e 3.' da Lei 4.771 de'IS de ICtembro de 1965. nio podem Itr tribu
tadas. eacetuando-se as úeas por elas ocupadas, que ficam luieltas I Inei·
dEncla do ITR. (13)

LEI N.' "'.. - Dt: I' Dt: DEZIEMIRO DE I'" (',
AI.TERA O DISPOSTO NOS ARTS. 4\1 f. 50 DA LEI N." 4.~~.

DI: )0 DE NOVEMBRO DE 1964 (ESTATUTO DA TERRA).
_. E DÁ OUTRAS PROVIDtNCIAS

Art. \." - o. a"i,o~ 4\1 e 50 da Lei n." 4.504. de 311 de novembw de
1964 (Eslaluto da Terra, passam a ler a se,ulme redaçio:

"Art. 49 - As norma. lerai~ para a flxaçlo do impo~to sobre a pr,'·
prledade Icrritorial rural obedrcrrio a crJtlrio~ de pro,ressivldade e re"re.·
,IvIdade. levando-IC em conta os lC,ulnles falores:',

I - o valor da terra nua;
11 - a 'rea do Im6vrl rural;

IH - o ,rau de utllizaçlo da Irrra na ellploraçiío al!rlcol•. pecuária e
f1orest.l;

IV - O ,rau de efic:lEncia obtido nas diferentes tllplorações:
V - a 'rca lot.l. no Pais, do conjunto de Im6veis rurais de um mt>

mo proprietArio.
• J." - Os falore~ mencionados neste artlllo serlo 6tabelecido~ com

ba~ nas informaçõcs apresenladas pelos proprielárlos. titulares do domlnio
úlil ou possuidores. a qualquer Iltulo, dr im6vels rurais. obril!ados a pre.tar
declarações para cadastro. nos prazos e sejlundo normas fixadas na re,ula·
memaçlo desta Lei.

f 2.· - O Oraio responsfrvel pelo lançamento do imposto poder' efetuar
o levantamento e a revisio das declarações prestadas pelo. proprietário•.
titulares do domlnio útil ou possuidores. a qualquer titulo. de imóveis rura; •.
procedendo·se a vcrificações "in loco" se n~cess6rio.

§ '!o." - As declarações previstas no parál!rafo primeiro serio aprcsen·
tadas sob Inleira responsabilidade dos proprietários, lltulares do dominio
útil ou possuidores. a qualquer lltulo. de imóvel rural. e, no caso de dolo
ou má·fE. os obril!arâ ao pa,amenlo em dobro dos tributos devidos, alEm
das mullas decorrentes e aas despesas com as verificaçõcs necessárias.

§ 4." - Fica f.cultado ao 6r~ão responsável pelo lançamento, quando
houver omissão dos proprielários. titulares do domlnio útil ou possuidore•.
a qualquer titulo. de. im6vel rural. na prestação da declaração para cadas.
tro. proceder ao lançamento do Impos!o com a utilizaçio de dados indidá·
rio~. alEm da cobrança de multas e despesas necessárias à .puraçill do'
referidos dados.

Arl. 50 - Para cálculo do imposlo, aplicar·se.' sobre o v.lor da terIa
nua. conslante da declaração 'para cadastro. enio Impul!nado pelo órl!ao
compelente. ou resultante de avaliação, a aUquola correspon.dente ao número
de módulos fiscais do im6vel. de acordo com a labela adlanle:

Novembro de 1991

Núm,ro de módulos l;sctI;' Alíquota

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

............, .

AlE
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de
Acima de

:1
2 alé
3 alE
4 'Ié
S atE
6 'Ié
7 até

.............................................
3 .
4
~

fi
7
Il

0.2',.
0.3" ..
0.4··.•
O,S':.
0,611

'11

0,7"",
0.8"'11
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Acima de 11 até 9 ............................................. 0,9'·:,
Acima de 9 até lO ............................................. 1,0".•
Acima de lO até 15 ............................................. 1.2'.•
Acima de 15 até 20 ...................................... 1.4", ..
Al:ima de 20 alé 25 ...................... ....................... 1,6".•
Acima de 25 alé 30 ............................................. 1,8"."
Acima de 30 alé 35 ............................................. 2,0':•
Acima de 35 até 40 ................................ ; ............ 2,2"",
Acima de 40 até 50 ............................................. 2.4':•
Acima de 50 .té 60 ............................................. 2,611

••

Acima de 60 .té 70 ................. ~ .............. ~ ............ 2,8t , 11

Acima de 70 até 80 ............................................. 3,0'.•
Acima de 80 até 90 ............................................. :t.2';•
Acima de .90 até 100 ..... .................... ~ ................... 3.4'1•
Acima de 100 ............................................. 3.5" •

• § .1." - ~ jmpo~to não Incidirá sobre o imóvel rural ou conjunto de
,móve,'s r~rals .de irea il!!ual ou inferior a um módulo fiscal desde que seu
pro~netáno. tllular do domínio útil ou possuidor •. qu~Jquer lítulo
cullJve só ou com sua ~amíJia, admitida ••juda e~enlual de terceiros.' "

d
§ 2:" - O módulo fiscal de cada Município expres~o em hectare~ será

etermmadc:' levando·se em conta os seguintes fatore~: '
a) o lJPO de exploração predominanle no Município:

I - honifrulíl!!ranjeira;
li - cultura permanente:

111 - cultura temporária;
IV - pccuiria:
V - florestal:

bl • renda o\'ltida no tiro de cxplor.ção predominante:
c) outr.s ellploraçOes ellslentes no Munlcfpio qur, embora nlio predo·

minantes, sejam expressivas em funçlo da renda ou da área ulilizada:
dI o concello de "proprledade f.mlliar", definido no Ilem JJ do .rtillo

4." desta Lei.
f 3." - O númrro de módulos fisc.ls de um Imóvel rur.1 lerá obtido

divldindo-se sua área .provellável tOlal pelo módulo fiscal do Municlplo.
f 4." - PlIra os rfellos desta Lei. conslltui área .proveit6vel do Imóvel

rural a que for passlvel de exploração .I!rícola. pecu6ria ou florestal. Nliu
se considera .proveiUivel:

.) • área ocupada por benfeitoria:
\'I) 11 irea ocupada por floresta ou mata de efetiva preservação perma

nente, ou reflorestada com essEncias nativas:
c) • área comprovadamente Imprestável para qualquer exploração a\lrl.

cola, pecu(iria ou florestal.*5." - O Imposto calculado na forma do "caput" dr~te arti\lo poder{\
ser objeto de redução de .té 90';, (noventa por cento), a tllulo de estimulo
fiscal, se(lundo o IIrau dr utllizaçlo econtlmica do imóvel rural, d. form:\
sel!uinle:

a) reduçãu de até 45'" (quarenta l' cinco ror cento), pelo IIrau de
1I1ilização da terra, medido pela relação entre a área efetivamente utilizada
e a área .proveiUlvel lolal do Imóvel rural:

b) reduçlo de .té 45'" (quarenta e cinco por cenlo), .pelu IIrau .de
eficiéncia na exploração. medido pela relaçlo entre o rendimento obudo
por hectare para nda produto explorado e os correspondentes fndice~ .re(lio,
nai~ fixados pelo "oder· Executivo l' multiplicado pelo IIrau de ul.hzaçio
da terra, referido na .lInea ..... deste par~~rafo.

• "," - A reduçlo' do Imposto de que Ir.la o • ~,', deste .rlillo nlo .,
.pllcarA para o Imóvel que, n. d.ta do I.nçamenlo, nlo eSleja com ti
Imposto de exerclclos .nterlores devld.mente quil.do, ressalvada~ .s hip6.
leses previstas no arlil/o 1.51 do Códl(lo TrlbutArio Nacion.l.*7." - O Poder Executivo poderá. mantido o limite mbimu de 90'.,
lnoventa po'r cenlo), .lter.r • dlstrlbulçlo percentual prevista n•• ·aUnen
..... e "b" do • S," deste .rlipo••lust.ndo·•• poUtlc••lIrlcola .dot.da
para .5 dlvenas re(lllles do 1'.15. •

til." - Nos c.sos de Intempérie 011 c.lamidade de que r~ulte Irustru
çlo de s.fras oü mesmo destruiçlo de pastos, para o cAlculo d. reduçiin
prevista n.s .Uneas ..... e "b" do • 5." deste .rtlllo, poderio ser ulllizadt'
os d.dos do periodo .nlerior .0 d. ocorr~ncla, podendo .Inda o Ministr~l
d. AlIricultur. fixar as percent.lItn~ de reduçlo do "mpoSlo que serlo UII
Ijudas.

f 9." - Par. 05 Imóveis rur.is qur .presrntarem ,rau de ulllização da
lerra, c.lcul.d. n. forma d••Unea ..... do t S." deste .rtililo• Inferior .os
Iimiles fixados no § li, a .Uquola • ser .aplicada ser' multiplic.da peh'~
seliluintes coeficientes:

a) JW primeiro .no: 2,0 (dois);
h) no st~undo .no: 3,0 (trh):

c) no terceiro ano e Sel!lIinle-: 4,0 (Qllalro).
~ lU - Em qualquer hip6tese, ••plic.ç.o do di,po\to no § !I." nl(\

res"ltarlÍ em alíquntas inferiores .'
.) no primeiro ano: 2':, (dois por cento);
bl no se(lundo .no, 3'/. (lrés por cento);
c) no terceiro .no e selluintes: 4'·, (quatro por cenlo).
~ I I - Os limites referidos no § 9." sio fixados sel'undo ° tamanho do

módulo fiscal do Municlpio de loc.lizaçlio do Imóvel rural. da sefluinte·
forma:

Árra do m6dllla fi.ical Grall dr rtri/izariio da Trrrtl

Até 25 hectares 30'.•
Acima de 25 hectares .té 50 hectares •... ,............. 25',.
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Acima de 50 heclares alt !lO heclares • . • . . . . . . . . . . . . . . . IS',.
Atima de SO hectare, .....•..•..... ',' . . . . . . . . .. •. . . . . . . . lU',.

§ 12 -,Nos casos de projelos a",ropecuários. a suspensão da aplicação
do disposlo nos §§ 9.... 10 e 11 desle arlillo, poderA ser requerida por um
perlodo de att 3 (três) anos."

Art. 2." - A Taxa de Serviços Caduuais prevista no arlillo 5.....do
Dccreto-lei n." 57, de 18 de novembro de 1966. não incidirA sobre imóveis
rurais abranllldos pelo § 6." do arli(lo 21 da Constituição Federal e sobre
aqueles não sujeitos à incidência do imposto por força do § 1.n do arliao
50 da Lei n." 4.504, de 30 de novembro de 1964, com a nova redação dada
por esla Lei. .salvo nos casos de expressos pedidos de atualização cadas·
traI. (I)

Arl. 3." -' A contribuição de que trata o arti",o 5." do pecreto-Iei n."
1.146. de 31 de dezembro de 1970, não será cobrada dos imóveis rurais de
Iamanho att 3 (três) módulos fiscais. que apresentem IIrau de ulilização d"
terra i",ual ou superior a 3O'i. (Irinta por cento), calculado na forma da
alíneâ "a" do § 5." do arliJo 50 da Lei n." 4.504. de 30 de novembro
de 1964, com a nova redação dadll por ,esla Lei. (2) .

An. 4." - Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Airátla
- INCRA aUlorizado a instiluir prêmio-incentivo a produtores rurais da.
diferentes reeiôes do PaIs, nas diversas modalidades de exploração,. como
forma de estimular o uso racional e intensivo da terra. e o cumpnmento
da sua função social.

Arl. 50" - Esta Lei enlrará em villor em 1." de janeiro de 1980. rev~,
.ados O artigo 52 da Lei n.· 4.504. de 30 de novembro de 1964. edema"
disposições em contrário. (DO de 11-12-79.)

Novembro de 1991

PROJETO DE LEI N9 1.924, DE 1991
(Do SI. Jackson Pereira)

Faculta aos mutuários do Sistema Financeiro de
Habitação a opção pelo vencimento das prestações men
sais na mesma data da percepção do salário,

(As Comissões de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24,11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É facultado aos mutuários da Caixa Econômica

Federal e demais entidades vinculadas ao Sistema Financeiro
de Habitação, a opção pelo vencimento da prestação mensal
na mesma data de percepção do respectivo salário.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o mutuário
dirigirá, por escrito, o pedido relativo à opção à entidade
financeira, comprovando a data em que recebe o salário men
sal.

Art. 2. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Justificação

No momento em que vivemos grave crise economlca,
os mutuáros do Sistema Financeiro de Habitação não têm
como saldar quaisquer compromissos financeiros antes de re
ceberem seu salário mensal.

Por isso, não são poucos os mutuários que, todos os me
ses, pagam em atraso suas prestações, com juros e demais
ônus.

É justo, por conseguinte, que a esses cidadãos seja assegu
rado o direito de opção pelo pagamento da prestação na mes
ma data em que receberem sua remuneração mensal.

Talo anelo desta proposição que, esperamos, haverá
de merecer acolhimento.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1991. - Jackson
Pereira.

"

PROJETO DE LEI N9 1.927, DE 1991
(Do Sr. Jackson Pereira)

Estabelece prazo para que a ECT entregue aos des
tinatários o "cheque-postal".

(As Comissões de Viação e Transporte, Desenvol
vimento Urbano e Interior; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 A Empresa Brasileira de Correios e Telégra
fos~ECT deverá, obrigatoriamente, observar o prazo máxi
mo de 3 (três) dias úteis para a entrega ao destinário do
valor correspondente à remessa pelo sistema de "cheque-pos
tal" .

Art. 29 A inobservância do disposto no artigo anterior
implicará o pagamento de encargo financeiro em base à varia
ção da TRD ao destinário.

Art. 39 Cabe ao Banco Central do Brasil a fiscalização
do cumprimento do prazo, determinado nesta Lei, para paga
mento das remessas pelo sistema do "cheque-postal".

Art. 49 O Poder Executivo, através· do Banco Central
do Brasil, regulamentará esta Lei prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Justificação

São muitas as denúncias no sentido de que a ECT, não
raras vezes, leva mais de trinta dias para pagar, aos destina
tários, o denomínado "cheque-postal".

A situação é absurda, prejudicando, no mais das vezes,
cidadãos de parcos recursos e cuja sobrevivência depende
o numerário constante dos "cheques-postais".

Daí a necessidade da medida aviltrada nesta proposição,
no sentido de que os referidos documentos deverão ser entre
gues aos destinários no prazo máximo de três dias úteis, sob
pena de ser pago encargo financeiro em base a variação da
TRD.

Estabelece, ainda, o projetado, que a fiscalização da pro
vidência em tela será do Banco Central.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1991. - Deputado
Jackson Pereira.
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PROJEl'O DE LEI. N- 1m, DE 1991
(Da Sr. BwktI 0IIlpI-)

Altera o artilo 10 da Lei a9 '.036, de 11 de ..io de 1990.
"lia "dispõe sobre o Fundo de Garantia do Teço do Serviço
• di outras providiacu,".

(As ClIUSSOES DE TIlA1lALllO. DE AlJMINISTRACAQ E SERVI CO p!!
ILICO.; E DE COIlSTITUI(;JD E JUSTIÇA E JE REDACAQ(AIlT .54) 

AaT.Z4. ll).

Ú 00&50 projeto, l€vando em conta o ManctaMRnto consti

tuclon~l de reduzir a. desigualdades sociaiS ~ reglon_ls (art. SQ, in

CISO 111), v,.~ a ~adJF;c~r s.ns,Y~lM~ntt eS5~ d'&trlbul~io, ?asBando

a ba$cá-Ia nos p.rc~otu.IS do Fundo dt Participação d05 EGtado~ e do

,Distrito F.d~ral - FPE, no MOMento os s~guint~sl

Norte •••• 21 r e3X

Nord..ste 52.47~

Sud••t.. 8 , ~az

Cenbro-Ocste 11 r S1%o CONGRESSO NACIONAL d.cr.t.'
Sul •••••••••••••••••••••• 6.:51i::

Art. 12 O ~rt_ 1. da Lei nQ 8.93ó. d~ 11 d~ .~JO. de

1991,' passa ~ vigorar co•• rcvogaçio do InCISO 111 c a inclusio de

pará.raio único. coa0 abaixo'

• Art. ,'I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•
I -

A noy_ dj&trJbujç~o .tende n Jnt~ncão db congtjtujnt~

de 1988 de rKduç:i~ das de"i9IJald;adc. regionais. Mais do Cl.Uft "í'3ll>o3 ao

proporcionar recursos ~.IS vulto&os ~ .. re~lões c~rRntcs: vmi contri
bUir, de Modo assinalado, para elevar os njYRIS econômicos d~s popula

ções daquelas are.s« diMinuir-Ih•• a Migra~io COM dtstino ~s r~giõe•

.~I. dcscnvolvid~., reduzindo QS n(vela de Marginalidade, crl.in.lida
de e pobr.za.q~e, nestas últi.a., inf.licitaM as grande~ .glo~er~çic.

urbanas.

11 - .

Sala das S~ssÕ~s.

111 - (revogado)

Trata-se, ~5t••O. certos, de proposlçio que vaj ao en

contro dos int~rc••e. de todo o Pais c de suas divers•• regiõ•••.E~

pera.os contar co. Q apOIo dos ilustres cOMP&nhelros Parlaeent.r~. pa-
~~r~grafo únICO. As ap)Ica,õa. a que.e refere ra ap~oYâ-la~

~ste .rtl~o SErão feitas ob.d~ctndo-s. aos percentuais

v ••cntes do Fundo de Parttcipação dos Estados € do Dis

trito Fedcra1 - FPE, de que trata a alin•• a do art.

1S9 d~ Con.t;tui~io de República Federativa do Brasíl.-

Dl ica~iQ.
Ulil.\L>1ÇAII <'17,u1A

.JUSTIFlCIIClIiO

A distrlbujçio das aplica~ies do Fundo oa Garanti~ do

T...o de Serviço i ~Clt. hoje COM base na A••olu~io ng 2~, de 26 de

out~rQ de 199., ex.adida. coa0 D deteraina a L~i ng 9.3619., pelo

Con••JhQ Curador do FOrS, re.uMlndo-s. nos scaulnte. percentuais por

r •• lia'

CONSTITUIÇAo
REPÚBLICA FEDER.A7'lVA DO BRASIL

1988
...............................................................

Horte ••••••••••••••••••••• 5.88%

Hordeste _......... 2S,96X

Sudes.t.. ~5••7X

Sul...... ••••••••••••••••• 14.'18%

C.ntro-Oe~t. •••••••••••••• 9,e1%

o S'MPles enunciado de•••s pcrccntawens aostra, de for

•• ~lara, Coa0 prlvllegl •• as r.~lõ.s aa'5 d~s~nYolvídas do País. So

.ada., o Sul e o Sude5t~ 5.0 conte.plados co. qu~se 4'% dos recursos

do fDTS r ~nqu.nto o HDrt~ e o NordRste, cuja carincla á p~tcntc, rece

be. ~.n•• cerca de 31% das ap)'caçie••

............................................" .."' _ , .
AIt. 1st. "lJniio enIregIra:

I - do pn>dulD do orRadoçio dos impostos sobre renda
• (lflMr*- de qUIIquer nIIlftIa • sobre produIDI induottiI
llàdoI.~ e _ por cmID na segtMu foona:

~ ......eum_.d<>codtomosporcenlOrofUlld!>
ÓII~ doi~ e do DiwIO Foderll;
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b) vinte e dois inteiros e cmcc ci~cimos por cento ao
Fundo de Participaçilo dos Municipi/:!!:

c; três por cento. para aol:,.~·.·"ª ......."'" :,rngramas d~ finan
ciamento ao setor produtivo das Regiões None. Nordeste e Cen
tr'!>oOeste. através de suas insUtuiçàes financeiras de carater re·
g~naL de acordo com os planos regionaiS de desenvolvimento.
nc.õ:ndo assegurada ao semí.-ando do i"iordeste a metade dos
r~rsos destinados a Região. na forma que a lei estabelecer:

U - do produto da arrecac!açâc do imposto sobre'produ
tos industriaiizados. dez pai cento aos. Estados e ao DistritO
F~~rlernLproporcionalme.nte aov~ior~as respectivasexportaçóes
clt; prooutos InaustnaliZados,

.. , .

TltuIoW

DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

...... , '- -.---- " ·.V.·· '.
Capitulo I

DOS PRINCÍPIOS <lE1WS DA
ATMDAPE ECOMOMICA

...... , - - , .
~'1rt. t 77. Constituem monopólio da União:

I - a pesquisa e a IW.Ta das jazidas de petróleo e gás
r~turaJ e outros hidrocarbo!'mto~ ftuidos;

II - a refinação do petrolE:o nacional ou estrangeiro:
m_ a importação e~ão dos produtos. derivados

b,isicos resuJUlntes das ath:.daaes preVIstas nos JnCJSOS ame..
riares:

IV - o IrlInsporte mantimo do petróleo bruto de origem
nadomll ou de derivZJd05 basicos de petrcleo orodUlidos no
PaIS. bem assm o transporte. por meio de conduto. de peD'c»eo
bruto. seus derivados e g35 natural de qualquer origem;

V _ a pesquisa. a lavra. o enriquecimento. o reproc....
Si!mt,*,. a industriaJizaç:&> e o comércio de minérios eminerais
nucleares e seus deriv8dos.

§ I' O lTlOllCJllÓlio .,- neste artigo inclui 05 riscos
e resultados decorrentes das atividades nele mencionadas. sen
do vedado à Onião ceder OU conceder qualquer tipo de partid
(P.';io. em espécieouemvalor. na ""I'IoraçIIodejaDclasdepetróleo
ou gás natural, ressalvado o disposto no ar!. 20. f I'.

~~~~o~e~utilizaçãode

CapibJloIV
DO 51Sn:w.. AMANCElRO I'iACIOrw..

fl.rt. 192. O smemannanceiro r.2:ti:mal. eSb'utUrado de forma
!! promover o desenvolvimento e:t.::.iibraao do Pais e a servir
aos in~e..... da coIoIMdade.~ regulodo em lei comple
mentar. que disporá. indusive. sobre:

I - a .UIoIlzaçio para o luncionamento das instituições

~:~~=-~~~':::'::.=~
cáriD. sendo vedada a ..... instituições a partlcipaçio em atM
dadas nio.previslas na autorizaçli:l de que lrlIta este inciso;

I - autorização e funcionamento dos estabelecimentos
de seguro. preYidincia e capilalização. bem cdmo do órgão
oliclal fiscalizador e do órgão o/idaI ressegurador;

.................. _ - .
§ I' Para efeito de c:áJcuIo da __ a ser efetuada de

acordo com o previsto no inciso t excJulr·se-á a parcela da
arrecadação do imposlD de renda e proventos de qualquer natu
rezape~ lOS Eslodoo. llO Dlslrllo Federal. lOS Monc;.
pio•• nos lermos do dsposIo nos arts. 157. t e 158. L

§ 2' A IleflhtJmll unidade federada poderá ser destinada
parcel1l superior a _ por c<fllO do~ a que se refere
o inciso 1 devendo o _ excedente ser diJlribuldo entre
os demais partq>anla. mantido. em relação a ...... o c:riIirio
dl! partilha nele estabelecido.

§ 3' Os Estados entregarão aos respectivos~
vínle el:inco por cenICl dos reoJI1I05 que receberem l105lermos
do inciso 1 observados os crilérios eslIb<Iecidos no art. 158.
~ragraro único. I e I.

A ~ ~. ~" _ ~ •••••••••••••••••••••••

~ ~. - -_ " .. ,.;.;.;.; ., .,. .

1-t1JEJ. 11. 1.03S - DE 11 DE lUtO DE l_

Disp& sob" o FUl.do d~ GIJTd1ItÍJI 40 Ttmpo dI &n*".
~ lU outms providlncúu .

... " _ ~"""""" - - _ -- _..~-' - _._ _.
Art. UI. o CoMelho Curador fiDrt dlntrba e.~ crttltiOl tIIeftI.

~05 ~ as\\~doi neurtO& do l'GTS. "t1saDdo a:

1- airtr.~ doi contratantes de~,DOIin....umm
~ a auem rM1iudos;

n - UMIUf'Il' o cumpr1mmto. por Jl&rtI' dOi coctr&taDUS iDadimpJenta. dia
obtipç6es decorTenta dos 1IzImdamentol obUdoc;

m - nitar distorçõt:s Da apUcaçlo ent.re as l'tIi6n do !'afJ. ~raDdo
para tanto • <Iemmda habitacional•• P'{JUIr.çIo • OUtr'Ol5 iDdleadonI aodaia.

••; ' ~ , 1 ' .. ; .............. ••

_ _ - _ ~ _ " ' 11: •• •• " , .. ~ ••• ~ :. •• ~ ••••

PROJETO DE LEI NR 1.934, DE 1991
(Do Sr. Albel10 Haddad)

Autoriza o Poder Executivo Federal a privatizar o Banco
do Brasil S/A •

(ÀS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PO

BLICO; E DE CONSTITUIÇi\O E JUSTIÇA E DE REDAÇi\O(AllT.54)

ART.24, Ir)

o CONGRESSO NACIONAL Oecreta:

Artigo lO Oê-se ao § 30 do art. 2º da Lei nO 8.031, de 12 de ~

bril de 1990, que cria o Programa Nacional de Oesestati

zação, a seguinte redação:

"Art. 20

§ 30 Não se aplicam os dispositivos desta Lei

às empresas públicas ou sociedades de economia mista que
exerçam atividades de competência exclusiva da União, de
acordo com os arts. 21, 159, inciso I, alínea "c" e 177
da Constituição Federal, e ao órgão oficial ressegurador'

referido no inciso 11 do art. 192 da Constituição Fede

ral" ..

Artigo 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário.

JUS T I F I C A ç A O

A nova redação que se apresenta para
o § 3º do art. 20 da Lei nO 8.031. de 12 de abril de 1990, obje
tiva excluir o Banco do Brasil S.A. das empresas estatais que

não podem constar do Programa NacIonal de Oesastatlzação. Em

outras palavras, com a redação proposta o Poder Executivo fica

autorizado a privatizar o Banco do Brasil S.A., de acordo com
as normas e 05 procedimentos determinadas em lei para a referi

do Pro'grama Nacional de Oesestatização •

Registre-se que a proposta inicial, ~

presentada na Medida Provis6ria n2 155, de 15 de março de 199~

que cria o Programa Nacional de Desestatização, n§o contempla '
o Banco do Brasil S.A. como uma empresa estatal excluida do Pr2,
grama. A exclusão do BB foi certamente fruto do poderoso 1110_

bbyll deste Banco Estatal por ocasião do exame da referida Med!

da Provisória n2 155.

Observe-se t também, que todas as dem,!!

is empresas excluídas do Programa Nacional de Desestatização I

cumprem uma função definida explici temente na COl1sti tuição Fe

deral de executores de um tipo ou outro de monopólio exercido'

pela União. O 6anco do Brasil S. A. é uma excessão a esse cri

tério constitucional e conquIstou esse pedestral de intocabil!

da de no que diz respeito a uma possível privatização.

Mas, .por que propomos a privatização'

do Banco do Brasil S. A? A nossa razão I o nosso argumento é
simples e lrrefutável: Tornar o sistema financeiro nacional 1

mais ágil, dinâmico e eficiente, com benefícios para toda a S2
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ciedade braSIleira, no que diz respeito, inclusive, à redução'
das taxas de juros na economia.

Todas as pessoas de bom senso nesse I

País sabem que o Ba,~co do Brasil S.A., como aliás quase a tot!!!,

lidade das empresas estatais, apresenta uma estrutura de cus 
tos sobremaneira onerosa. Nenhum banco privado sobreviveria I

competindo no mercado financeiro ~am despesas de pessoal e ou

tros encargos, par eX'emplo, nos niveis que se observam no Ban
co do Brasil e com um atendimento tão aquém das expectativas I

dos seus milhares de clientes.

o Banco do Brasil, como uma estatal,
apresenta uma estrutura distorcida de cargas e salários, que
mais facilmente poderia ser corrigida com critérios de admi 

nistração de uma empresa privada. Assim, evitar-seia que co~

xistisem funcionários percebendo mais de U$ 10.000 (dez mil I

dolares norteamericanos) no exterior, e outros com mais de 25
anos de carreira, ganhando pouco mais de Cr$ 300.000 (trezen

tos mil cruzeiros).

Aliás, a clientela do Banco do Bra 
si1 nesse imenso País é constituída quase sempre de deposita!!

tes compulsórios: sejam os funcionários públicos, que rece 

bem seus salários através do banco oficial; sejam os fornece

dores da União, de suas empresas públicas e autarquias, que

também são pagos por intermedio do Banco do Brasil; sejam os
milhares e milhares de agricultores, que são expoliados com I

os juros escorchantes cobrados pelo Banco estatal para cobrir

sua ineficiente malha de agências.

Em substituição a esse paquidérmico I

gigante estatal muito se poderia optar pela rede bancária e

pelo revigoramento de cooperativas locais de agricultores, que
repassariam os recursos do Tesouro Nacional destinados ao cr!

dito agrícola. Cada funcionário público, cada fornecedor do

Governo Federal, teria esse direito básico inalienável de es
colhera seu próprio banco, aquele que lhe oferecesse melhor t

atendimento e melhores condições de crédito.

Nem as pr6prias ent,idades estatais t

deveriam ficar presas a um banco tão gigantesco como o Banco

do Brasil. Até 1990, por exemplo, o Sanco do Brasil respon 
dia por trinta por cento (30%) do movimento de operações de

câmbio no País. Bastou uma portaria da Senhora Ministra da ~

conomia, Fazenda e Planejamento, liberando as empresas estat~

is desse grilhão bancária, e a participação da Banca do Bra 

511 no mercado nacional de câmbio reduziu-s~, até agora, para
não mais de quinze por cento (15%) do total.

Não entendemos como o Banco do Brasil S. A pos

sue tantos defensores. A realidade é que a hist6ria recente do Banco mostra '

toda cadeia de corrupção, onde somente não existem culpados. Foi assim como '

as operaçãoes de financiamento do Jornal mtima Hora, no Governo Vargas. Foi

assim no caso dos financiamentos fictícios para a produção de mandioca, em

Pernanbuco. Foi assim na aventura, altamente danosa para o País, da abertura'
indiscriminada de agências e representações no Exterior e o consequente endiv!
demento a curto prazo no mercado interbancário internacional. Foi assim no f!!,
maso caso da polonetas. Esta sendo assim nos recentes casos não explicados I

de favorecimento de politicos para a VASP e usineiros. E continuará sendo as

sim. O Banco do Brasil em sua pr6pria hist6ria se confunde com a prática da

corrupção. Afora estes casos explicitas, a manutenção do Banco do Brasil, cE

ma Estatal, vai perpetuar um prejuízo ao tesouro nacIonal, nos avais de oper!!

~ões economicamente iClViáveis, que somente .serão operadas por tratar-se de um
Banco astatal.

Pode-se vetificar qua há muito tempo
BB está obrigado a competir em igualdade de condições no mercado'

financeiro. Há muito tempo que não se regula taxa de juros pelo
índice de cobrança do Banco do Brasil.

Por outro lado, vemos, por parte da opi
niDo púb~ica nacional um evidente inconformismos com essa realid~

de absurda. O povo apóia a politica de privatização do Governo '

Federal, haja vista a homologação das propostas de privatização '

do então candidato à Presidencia Fernando Collor de Mello, nas ~

leições de 1989 e confirmadas em recentes pesquisas de opinião.

f: importante frisar que o patrimônio pú

blico, representado pelas ações do banco de propriedade da ~nião'

teriam seu valor fixado por critérios rígidos de avaliaç~o, rati

ficados por leilões patrocinados pelas bolsas de valores.

Também não podemos deixar de mencionar '

os exemplos recentes de países latino-americanos, como o México ,

a Chile e a própria Argentina, que corajosamente optaram por uma I

decisiva política de desestatização que tem viabilizado a estabi
lização economica, permi tindo a retomada plena do desenvolvimento

s6cio-economico.

o Banco do Brasil vem perdendo pouco a

pouco suas prerrogativàs. A própria ciação do Banco Central
foi a primeira perda. Mais recentemente, vieram as limitaç~es'

para manipulação da denominada Conta Mov imanto 1 rapidamente su ..

bstituída pelos chamados suprimentos especificas. Por ~ltimo 1

foram retiradas atribuições na área do comércio exterior, da B.!J.

tiga CACEX.

Por último, mas, de não menor importân
cia, queremos salientar os graves problemas que as repetidas e-;

prolongadas greves do Banco do Brasil trazem para seus milhares

e milhares de clientes compuls6rios. Os clientes do SB, os
funcionários públicos, principalmente, tornam-se refens dos sin

dica tos de funcionários do SS, muito embora os seus salários s;

jam em geral mais baixos do que os salários dessa categoria pr~
fissional. -

t muito importante enfatizar também, que
há mui to tempo que o Banco do Brasil já cumpriu a função social
pretendida com sua criação. Não existe mais significado para que

a Nação Brasileira continue manter este Banco. Não é t e não po
de ser função qo Estado, carregar esse pesado fardo, que impeo;t
o atendimento satisfatório ao setor de sa~de, segurança, produ
ção de alimentos, transporte e educação ..

Os novos tempos indicam que quanto mai
or forem os ·tentáculos do Estado, maiores serão os casos de cor

rupção, assim como os prejuízos cuja conta é debitada para ,tOd;
sociedade.

Em vista de todos esses argumentos e às
razões de natureza prátlca e históricas sobre as quais assenta
se esta proposição, não vemos, sob nenhuma hipótese, a necessi
dade, qual o motivo de se deixar o Banco do Brasil fora do pro

grama nacional de desestatização. Apelamos aos nossos Ilustre'

Pares pa.ra, com toda isenção 1 meditar pro fundamente sobre este t

assunto e dar soporte à aprovação do projeto que propomos.

e/dt/sss.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULO III
Da Organização do Estado

..............................CAPiTuio·it··················.. ········
Da União

Art. 21. Compete. â União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e parti

cipar de organizações internacionais;
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11 - declarar a guerra e celebrar a paz;
111 - assegurar a defesa nacional;
IV - permitir nos casos previstos em lei complementar,

que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou
nele permaneçam temporariamente;

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a
intervenção federal;

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de
material bélico;

VII - emitir moeda;
VIII - administrar as reservas cambiais do País e fisca

lizar as operações de natureza financeira, especialmente as
de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros
e de previdência privada;

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais
de ordenação do território e de desenvolvimento econômico
e social;

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante concessão a em

presas sob controle acionário estatal, os serviços telefônicos,
telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços públi
cos de telecomunicações, assegurada a prestação de serviços
de informaçôes por entidade de direito privado através da
rede pública de telecomunicações explorada pela União;

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão.

a) os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens
e demais serviços de telecomunicações;

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aprovei
tamento energético dos cursos de água, em articulação com
os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespecial e a infra-estrutura
aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre
portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham
os limites de estados ou território;

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Minis

tério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e
dos Territórios;

XIV -organizar e manter a polícia federal, a polícia
rodoviária e a ferroviária federais, bem como a polícia civil,
a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito
Federal e dos Territórios;

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatís
tica, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;

XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de
diversões públicas e de programas de rádio e televisão;

XVII - conceder anistia;
XVIII - planejar e promover a defesa permanente con

tra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inun
dações;

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos
de seu uso;

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema
nacional de viação;

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aérea
e de fronteira;

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de
qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesqui
sa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industria
lização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados,
atendidos os seguintes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente
será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do
Congresso Nacional;

b) sob regime de concessão ou permissão, e autorizada
a utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais,
agrícolas, industriais e atividades análogas;

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe
da existência de culpa;

XXIV - organizar, manter e executar a ispeção do traba
lho;

XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exer
cício da atividade de garimpagem, em forma associativa.

TÍTULO VI
Da Tribuntação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda

e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industria
lizados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:

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

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao
Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas de finan
ciamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste,através de suas instituições financeiras de cará
ter regional, de acordo com os planos regionais de desenvol
vimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a me
tade dos recursos destinados à região, na forma que a lei
estabelecer;

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 177. Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás

natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
11 - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
111 - a importação e exportação dos produtos e derivados

básicos resultantes das atividades previstas nos incisos ante
riores;

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem
nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no
País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petró
leo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;
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v- a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessa
mento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais
nucleares e seus derivados.

§ 19 O monopólio previsto neste artigo inclui os riscos
e resultados decorrentes das atividades nele mencionadas, sen
do vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de partici
pação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas
de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no art. 20,
§ 19

§ 29 A lei disporá sobre o transporte e a utilização de
materiais radioativos no território nacional.
............................. 'CApíTuLO' iv······· .

Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e
a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei
complementar, que disporá, inclusive, sobre:

II - autorização e funcionamento dos estabelecimentos
de seguro, previdência e capitalização, bem como do órgão
oficial fiscalizador e do órgão oficial ressegurador;

LEI N9 S.031 DE 12 DE ABRIL DE 1990

Cria o Programa Nacional de Desestatização, e dá
outras providências.

Art. 29 Poderão ser privatizadas, nos termos desta Lei,
as empresas:

I - controladas, direta ou indiretamente, pela União e
instituídas por lei ou ato do Poder Executivo; ou

II - criadas pelo setor privado e que, por qualquer moti-
vo, passaram ao controle, direto ou indireto, da União. .

§ 19 Considera-se privatização a alienação, pela União,
de direitos que lhe assegurem diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder
de eleger a maioria dos administradores da sociedade.

§ 29 Aplicam-se os dispositivos' desta Lei, no que cou
ber, à alienação das participações minoritárias diretas e indire
tas da União, no capital social de quaisquer outras empresas.

§ 39 Não se aplicam os dispositivos desta Lei às empre
sas públicas ou sociedade de economia mista que exerçam
atividades de competência exclusiva da União, de acordo com
os artigos 21, 159, inciso I, alínea c, e 177 da Constituição
Federal, ao Banco do Brasil S/A, e, ainda, ao órgão oficial
ressegurador referido no inciso II, do artigo 192, da Consti
tuição Federal.

§ 49 (Vetado).

PROJETO DE LEI N9 1.938, DE 1991
(Do Sr. Maviael Cavalcanti)

Dispõe sobre a eleição do Presidente e Vice-Pre
sidente da República, no caso de vacância dos dois car
gos, regulamentando o art. 81, § 19, da Constituição
Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
ção.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A eleição do Presidente e do Vice-Presidente

da República, nos últimos dois anos do período presidencial,
se fará em dois turnos, se não obtida no primeiro a maioria
dos membros do Congresso Nacional, em reunião convocada
com antecedência de dez dias.

Parágrafo único. Consideram-se eleitos os dois mais vo
tados que obtiveram maioria simples no segundo turno, em
dois escrutínios diversos e simultâneos, para cada cargo.

Art. 29 Os eleitos empossar-se-ão até cinco dias depois
da sessão, em reunião do Congresso Nacional, sob a presi
dência do Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Em levantamento feito pela Assessoria Legislativa da Câ
mara dos Deputados, apurou-se que nada menos de trinta
e nove dispositivos da Constituição não tinham sido objeto
de iniciativa legislativa, desde a promulgação da Constituição
Federal de 1988, sendo um deles a regulamentação do art.
SI, § 19, objeto da presente proposição.

Parece-nos necessário obedecer à sistemática, tentando
a maioria aboluta dos votos e, não a conseguindo, deve-se
promover um segundo turno, válida a maioria simples.

Consideramos, entretanto, que o Presidente e o Vice-Pre
sidente não precisam figurar na mesma chapa, havendo suces
sivos escrutínios para cada cargo, a fim de que o Vice-Pre
sidente possa pertencer a corrente diversa do Presidente, como
um reforço ao pluripartidarismo.

Esperamos o aperfeiçoamento deste projeto pelas Comis
sões Técnicas e o apoio do colendo Plenário.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1991. - Deputado
Maviael Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA, A/I{EXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

................................................................................
TÍTULO IV

Da Organização dos Poderes
..............................cAPtrüiü ·Ü· .. ···· .

Do Poder Executivo
SEÇÃO I

Do Presidente e do Vice·Presidente da República

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Pre
sidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois
de aberta a última vaga.

§ 19 Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do
período presidencial a eleição para ambos os cargos será feita
trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional,
na forma da lei.

PROJETO DE LEI N9 1.943, DE 1991
(Do Sr. Geraldo Alckmin Filho)

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Assistência Social,
suas defmições, princípios e diretrizes; determina com-
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estrutura organizacional simples e ágil capaz de acompanhar
a dinâmica social e evitar a dispensão de recursos e a superpo
sição de benefícios e serviços sociais;

XII - participação de entidades beneficentes na execu
ção da política de assistência social.

CAPÍTULO III
Do Campo de Atuação da Assistência Social

Art. 59 Constitui campo de atuação da assistência so~

cial:
I - definição dos segmentos populacionais. vulneráveis

e das famílias e pessoas necessitadas de assistência social;
11 - promoção do acesso à renda mínima; .
111 - provisão de benefícios e serviços assistenciais para

suprir necessidades básicas não satisfeitas; .
IV - promoção do acesso aos bens e serviços sociais bá

sicos;
V - normatização, fiscalização e controle da prestação

de serviços assistenciais;
VI - normatização e credenciamento das entidades be

neficentes de assistência social;
VII - gestão dos recursos orçamentários destinados à

área;
VIII - formulação de políticas e diretrizes, fixação de

prioridades e elaboração de planos e programa com a partici
pação da população;

IX - desenvolvimento de recursOS humanos para a área;
X - promoção de estudos e pesquisas na área;
XI - promoção da articulação com as demais áreas so

ciais.

CAPÍTULO 11
Dos Princípios e Diretrizes

Art. 49 A assistência social rege-se pelos seguintes prin
cípios e diretrizes:

I - supremacia do princípio de atendimento das necessi- CAPÍTULO IV
dades sociais sobre o de rentabilidade econômica; Da Organização e Gestão da Assistência Social

II - universalização dos direitos sociais, no sentido de Art. 69 A assistência social se processa através de uma
tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas de- rede de prestação de benefícios e serviços integrada por:
mais políticas sociais; I - instituições públicas em níveis federal, estadual e mu-

III - promoção e emancipação do assistido, visando sua nicipal;
independência da ação assistencial; 11 - entidades não - governamentais de assistência so-

IV - responsabilidade dos Poderes Públicos, enquanto cial que recebem, direta ou indiretamente, recursos incentivos
dever do Estado, de prestar assistência a quem dela necessitar, do poder público;
independentemente de contribuição à seguridade social; lU - entidades não - governamentais de assistência so-

V -respeito à dignidade do cidadão, sua autonomia e cial que não se beneficiem de recursos públicos, a qualquer
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como título.
à conveniência familiar e comunitária, vedando-se qualquer § 19 A rede integrada pelas instituições e entidades·
comprovação vexatória de necessidade; mencionadas nos incisos I e II deste artigo constitui a rede

VI - igualdade ao direito de atendimento, sem qualquer pública de assistência social.
discriminação, por motivo de raça, sexo, religião, costume § 29 As entidades mencionadas no inciso III deste artigo
e posição política-ideológica; constituem a rede privada autônoma.

VII - gratuidade no acesso a benefícios e serviços; § 39 Tanto a rede pública como a rede privada autôno-
VIII - participação do assistido, diretamente, por meio ma são subordinadas aos princípios e deretrizes gerais da assis

de entidades e organizações representativas da sociedade civil, tência social definidos nesta lei, e à fiscalização da população
na formulação de políticas, na fixação dos critérios de elegibi- e do poder público.
lidade do beneficiário e no controle das ações governamentais Art. 79 A coordenação da assistência social é única em
em seus diferentes níveis; cada esfera de governo.

IX - informação ampla dos benefícios e serviços assisten- Art. 89 Na esfera federal a coordenação da assistência
ciais oferecidos pelo poder público e dos critérios de sua con- social é exercida pelo Ministério da Ação Social.
cessão; Parágrafo único. O Ministério da Açãb Social será tam-

X - descentralização político-administrativa para os Es- bém responsável pela normatização geral da assistência social,
tados, Distrito Federal e Municípios, respeitando-se a diversi- conforme o disposto no art. 204 da Constjtuição Federal.
dade das necessidades sociais e das formas de atendê-Ias; Art. 99 Na esfera das unidades federativas a coorde-

XI - comando político-administrativo único em cada es- nação da assistência social é exercida pelo Governo Estadual,
fera de governo das ações da assistência social, apoiado numa . através de órgão próprio definido em lei estadual.

petências gerais em cada esfera de governo, beneficios
e serviços, fontes de financiamento, e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Seguridade Social e Família;
de Finanças e Tributação (art. 54); e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPÍTULO I
Da Definição

Art. 19 A Assistência Social, enquanto direito da cida
dania, é a política social que provê, a quem necessitar, bene
fícios e serviços para o acesso à renda mínima e o atendimento
das necessidades humanas básicas, historicamente determi
nadas.

Art. 29 As ações de Assistência Social devem cumprir,
no âmbito de sua competência, os objetivos constitucionais
de erradicação da pobreza e de proteção à família, à materni
dade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora
de deficiência, entre outros.

Art. 39 É beneficiário da assistência social todo cidadão
em situação de incapacidade ou impedimento permanente ou
temporário, por razões sociais, pessoas ou de calamidade pú
blica, de prover para si e sua família, ou ter por ela provido,
o acesso à renda mínima e aos serviços sociais básicos.
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Art., 10. Na esfera municipal a coordenaçãq da assistên
cia socialé exercida pelo Governo Municipal, através do órgão
próprio definido em lei municipal.

Art. 11. Na estruturação do Ministério da Ação Social,
será prevista a constituição de dois foros, em seu apoio:

I - a Conferência Nacional de Assistência SoCial, de ca
ráter consultivo, que se reúne a cada dois anos ou extraordina
riamente, com participação de entidades representativas da
socieda:decivil, instituições assistenciais, bem como dos usuá
rios, para avaliar a situação de pobreza no país e propor
diretrizes para a política nacionaI.de assistência social convo
cada pelo Ministro da Ação Social, ou extraordinariamente
pelo Conselho Nacional de Assistência Social;

II - o Conselho Nacional de Assistência Social, de cará
ter permanente, composto paritariamente por representantes
do governo e da sociedade civil ligados à área, que se constitui
no órgão máximo de deliberação sobre a política nacional
de assistência social e de controle de sua execução.

CAPÍTULO V
Das Competências Gerais em cada Esfera de Governo

Art. 12. São competências da União, exercida por meio
do Ministério.da Ação Social:

I - a coordenação nacional da execução da política de
assistência social e o estabelecimento de normas gerais, já
referidos no art. 89 desta lei;

II - a formulação da política nacional de assistência so
cial em articulação com os estados e municípios;

III - a normatização e custeio dos benefícios de presta
ção continuada definidos no Capítulo VI, Seção I, desta Lei;

IV - a proposição de lei para definição de entidades be
neficentes de assistência social, inclusive para o fim de isenção
de contribuição à seguridade social prevista no art. 195, §
79, da Constituição Federal;

V - a elaboração de proposta orçamentária para compor
o orçamento da seguridade social;

VI - a gestão dos recursos orçamentários próprios;
VII - a articulação intra e intergovernamental e interse

torial para compatibilização de programa e normas;
VIII - a coordenação e manutenção de um sistema de

informações e estatísticas na área de assistências social em
articulação com instância estaduais e municipais;

IX - a coordenação e financiamento de programa e pro
jetos de interesse nacional; supra-estadual e de caráter emer
gencial;

X - o apoio técnico a órgãos estaduais e municipais.
Art. 13. Compete aos Estados, ao Distrito Federal e

aos Municípios, além de outras atribuições nos termos de
, suas respectivas leis:

I - formular pvlíticas estaduais e municipais de assistên
cia social em articulação com a política nacional;

II - legislar e normatizar sobre matéria de natureza fi
nanceira, política e programática na área assistencial, respei

, tadas as diretrizes e princípios enunciados nesta lei;
IH - planejar, coordenar, executar, controlar, fiscalizar

e avaliar a prestação de serviços e benefícios assistenciais em
seus respectivos níveis, em articulação com as demais esferas
de governo;

IV - gerir os recursos orçamentários próprios bem como
aqueles recursos repassados por outra esfera de governo, res
peitados os dispositivos legais vigentes;

v - instituir mecanismos. de participação íJo;!".m.lar;
VI - registrar e autorizar a instalação e· r-unéionamento

de entidades assistenciais não-governamentais.
J:»arágrafo único. A exeoução de ações ;'lssistenciais por

parte das unidades da federação deverá se limitar ao papel
supletivo e de suporte em relação aos municípios.

CAPÍTULO VI
Dos Beneficios e Serviços

Art. 14. A assistência social compreende benefícios de
prestação continuada, serviços sociais específico se auxílios
eventuais.

SEÇÃO I
Dos Beneficios de Prestação ContinUlatd!~

Art. 15. Os benefícios de prestação continuada visam
assegurar o acesso à renda mínima e são: o abono familia,
a .renda mínima para o idoso e a renda mínima para o defi
ciente.

Art. 16. Os benefícios de prestação continuada tem ca
ráter subsidiário, cessando no momento em que forem supe-
radas as condições que lhe deram origem. .

Art. 17. O abono família é devido às famílias que te
nham renda mensal familiar per capita inferior a 1/4 do salário
mínimo, na proporção do respectivo número de filhos ou equi
parados até 14 anos.

§ 19 O valor da cota do abono família é de 10% do
salário mínimo para cada filho ou equiparado, até o máximo
de 50% do salário mínimo.

§ 29 As famílias cujos integrantes recebem salário-fa
mília ou benefício previdenciário equivalente terão os respec
tivos valores descontados no abono definido no rcalll'i.!ltde:>'i:e
artigo.

§ 39 O abono família será concedido apenas a um dos
pais ou ao responsável pela guarda ou tutela da criança.

§ 49 A internação da criança por medida judicial em
período superior a seis meses implica a suspensão do abono
família.

Art. 18. Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - pessoa portadora de deficiência, aquela que se de§via

acentuadamente da média, por suas características fisiDas,
mentais ou sensoriais;

II - idosos, a pessoa que, nos termos do art. 230, § 29,

da Constituição, é maior de 65 anos.
Art. 19. A prova prevista no artigo anterior deverá de

correr de avaliação e laudo feito por equipe de profissionais
ou entidades conveniadas, mas que atuam legalmente 21 área
de assistência social.

Parágrafo único. A partir de 14 anos de idade, a com
provação de deficiência deverá incidir também sobre a incapa
cidade/permanente para o trabalho e capacitação para uma
atividade profissional.

Art. 20. O benefício mensal de um salário mínimo é
concedido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso.

I - que comprove não possuir meios de prover a própria
manutenção;

II - cuja família comprove não ter meios de prover a
manutenção do beneficiário.

§ 19 Será considerada família sem meios para prover
a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou do idoso
aquela que o ganho conjunto não corresp.onder a meio salário
mínimo por integrante.
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§ 2Q- Quando os ganhos ou rendas próprios do benefi
ciário são inferiores ao valor do salário mínimo, cabe à Seguri
dade Social complementá-los até alcançar aquele valor.

§ 3° O. benefício não será concedido quando o benefi
ciário recebe qualquer outro tipo de benefício conhecido pela
Seguridade Social ou por outro regime, seja estadual ou muni
cipal.

Art. 21. A prova de idade será feita mediante certidão
de registro civil ou por outra prova admitida em direito, inclu
sive .assentamento religioso ou carteira profissional emitida
há mais de 10 anos.

Art. 22. A concessão do auxílio financeiro será por pe
ríodo de dois anos, observando:

I - no caso das pessoas portadoras de deficiência, reava
liação técnica nos termos do art. 19;

11 - no caso do idoso, prova da vida e de idade.
Art. 23. O valor do benefício mensal acompanha os

reajustes do salário mínimo e na mesma proporção, e não
dá direito a abono anual ou qualquer outra prestação assegu
rada pela Seguridade Social, salvo a assistência médica.

Art. 24. A instituição que cuida da pessoa portadora
de deficiência ou do idoso, juridicamente irresponsável, rece
be diretamente o benefício do órgão competente da Seguri
dade Social e fica obrigada a prestar contas de suas atividades
ao tutor legal do beneficiário, designado pelo Ministério PÚ
blico.

Art. 25. A situação de internado ou asilado não preju
dica o direito do idoso e do deficiente ao benefício definido
no art. 20, mas seu valor será reduzido a um quarto do salário
mínimo, se a internação for gratuita.

Art. 26. O benefício é concedido através do requeri
mento ao órgão responsável pela assistência social e tem vali
dade a partir do dia do protocolo de entrada.

Art. 27: O benefício será cancelado quando ocorrer:
I - desistência da família responsável;
11 - falecimento do beneficiário;
UI - a pessoa portadora de deficiência atingir capaci

tação para o trabalho;
IV - a fiscalização prevista nesta lei constatar irregula

ridade, descaso ou displicência no cumprimento de suas res
ponsabilidades;

V - as exigências desta lei não forem atendidas.
Art. 28. A operacionalização dos benefícios de presta

ção continuada de que tratam os arts. 17, 18, 19 e 20 desta
lei será definida em regulamentação específica pelo Ministério
da Ação Social, com a participação dos órgãos de coordenação
da assistência social estaduais e municipais, e da população.

Parágrafo único. O regulamento de que trata o caput
deste artigo definirá as formas de comprovação do direito
aos benefícios, as condições de sua suspensão, os procedi
mentos em casos de curatela e tutela, o órgão de credencia
mento, de pagamento, de fiscalização do benefício, entre ou
tros.

SEÇÃO 11
Dos Serviços Assistenciais

Art. 29. Os serviços assistenciais compreendem um
conjunto de ações diversificadas voltadas para as necessidades
básicas não suficientemente atendidas pelas demais políticas
sociais.

§ 1Q Inclui-se nos serviços assistenciais a prestação de
auxílios eventuais destinados ao atendimento à situação de

nascimento, morte, emergência e vulnerabilidade temporária
que podem ser concedidos sob a forma de dinheiro ou in
natura, variando o seu valor e duração segundo a natureza
da situação.

§ 29 Para atender a diversidade dos problemas e viabi
lizar participação popular, os serviços assistenciais oevem ser
definidos regulamentados e executados no âmbito dos Estados
e Municípios, e desenvolvidos diretamente pelos organismos
assistenciais ou por meio de ações articuladas às demais áreas
sociais.

Art. 30. Os serviços assistenciais voltados para a prote
ção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à
velhice, às pessoas portadoras de deficiência, dentre outros,
deverão ser concebidos e organizados, observando, além dos
princípios e diretrizes especificados nesta lei, os demais precei
tos constitucionais que têm interface com a assistência social.

Art. 31. Na organização dos serviços assistenciais será
dada prioridade à proteção à infância e à adolescência em
situação de abandono e risco social, visando o cumprimento
do disposto no art. 227 da Constituição Federal.

CAPÍTULO VII
Do Financiamento da Assistência Social

Art. 32. A assistência social pública é financiada nos
termos dos arts. 195 e 204 da Constituição Federal, com recur
sos do orçamento da seguridade social, acrescidos de recursos
de outros orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Art. 33. Na esfera federal, o orçamento da assistência
social deverá garantir recursos para custeio dos benefícios
de prestações continuadas definidos na Seção I do Capítulo
VI desta lei.

Art. 34. Serão garantidos recursos ordinários do Te
souro para:

I - despesas de pessoal e administração geral do Minis
tério da Ação Social;

11 - repasse de recursos aos Estados e Municípios em
caso de calamidade pública.

Art. 35. A transferência de recursos do orçamento da
seguridade social para custeio de serviços assistenciais a cargo
dos Estados e Municípios obedecerá a critério que considerem,
dentre outros indicadores, o tamanho da população, a receita
per capita da localidade e o esforço orçamentário próprio.

Parágrafo único. Regulamentação específica, elaborada
pelo Ministério da Ação Social e aprovada pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, disporá sobre os critérios de
transferência de recursos para Estados e Municípios que serão
periodiocamente revistos e amplamente divulgados.

Art. 36. Para efeitos de subvenção pública as entidades
não-governamentais de assistência social atenderão os seguin
tes requisitos, entre outros definidos nas normas estaduais
e municipais:

I - integração dos serviços à política de assistência social;
11 - garantia de qualidade dos serviços;
111 - subordinação dos serviços à fiscalização e super

visão do poder público;
IV - prestação de contas para fins de renovação da sub

venção;
V - existência, na estrutura organizacional da entidade,

de um conselho deliberativo com representação dos usmírios
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CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 37. O Ministério Público é parte legítima para pro-·
mover a ação administrativa e judicial na defesa dos direitos
estabelecidos nesta lei.

Art. 38. O orçamento da seguridade social da União,
além dos recursos definidos no art. 33, destinará à assistência
social, nos dois primeiros anos de vigência desta lei, recursos,
no mínimo, equivalentes ao valor real alocado à área no ano
anterior.

Art.39. Serão vinculados provisoriamente ao Minis·
tério da Ação Social, a Legião Brasileira de Assistência 
LBA, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - FU
NABEM, a Fundação do Abrigo do Cristo Redentor 
FACR, e o Conselho Nacional de Serviço Social - CNSSI
MEC até que se disponha definitivamente sobre a matéria.

Àrt. 40. O Poder Executivo, através do Ministério da
Ação Social, terá 120 dias para elaborar e apresent~r ao Çon
gresso Na~ional, que terá o mesmo prazo para aprecIar projeto
de lei dispondo sobre: . ..

I -fusão, incorporação ou extinção dos órgãos federais
hoje existentes na área de assistência social; .

II - transferência de serviços e programas federaIs para
as esferas estaduais e municipais, bem como dos respectivos
bens materiais e recursos humanos;

UI - regulamentação da Conferência Nacional de Assis
tência Social e do
Conselho Nacional de Assistência Social;

IV - estrutura e regimento do Ministério da Ação Social.
Parágrafo único. Na elaboração do projeto de lei de

que trata o caput deste artigo será garantida a participação
das instituições federais de assistência social, dos governos
estaduais e municipais, de organizações da sociedade civil,
inclusive do uSuário e profissionais da área.

Art. 41. Os recursos públicos destinados a ações assis
tenciais, sob qualquer título, devem integrar o orçamento da
assistência social das diferentes esferas de governo, bem como
ser aplicados no âmbito· da respectiva política de assistência
social.

Art. 42. A renda mínima para o idoso substitui a renda
mensal vitalícia hoje existente no âmbito da Previdência So
cial, devendo ser estabelecidos os processos de transferência
dos beneficiários de um sistema para outro, de forma que
o atendimento à população não sofra solução de continuidade.

Art. 43. A revisão desta lei coincidirá com o prazo de
revisão constitucional, atualizando-se, após cinco anos, a defi
nição de necessidades humanas básicas a serem atendidas pela
assistência social, bem como a fixação dos limites mínimos
de atendimento, com base na evolução econômica, política
e social do País, inclusive a política salarial.

Art. 44. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 45. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Valendo da inestimável contribuição legada pelo nobre
Deputado Raimundo Bezerra, enquanto Presidente da Comis
são de Saúde Previdência e Assistência Social da Câmara
dos Deputado~, e consubstanciada na proposta legisl~ti;~que
ora muito nos honra reapresentar, esperamos dar relmclO ao
inadiável processo de regulamentação dos direitos constitu
cionais na área da assistência social.

O presente p~ojeto, que guarda, na íntegra, a est~utura

e os enunciados do PL n9 3.099/89, da lavra daquele emmente
parlaméntar, cOJ1?pequenas modificações que se fizeram ne
cessárias'em virtude da criação do Ministério da Ação Social,
torna~se mais do que imprescindível em vista da não obediên
cia ao que preceitua o art. 59 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias~

Ê importante ressaltar que, com raras alterações promo
vidas no âmbito das Comissões, o projeto no qual se espelha
a nossa proposta foi aprovado por ambas as Casas .do Con
gresso Nacional, após consultas, debates e relevantes mterven
ções da sociedade civil.

Esperamos, por isso, contar com o apoio dos nobres Pares
para a sua urgente conversão em lei.

Sala· das Sessões, 19 de outubro de 1991. - Deputado
Geraldo Alckmin Filho.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

..... ' 0'0 •••••• ~ ..

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO II
Da Seguridade Social

SEÇÃO I
Disposições Gerais

......A~t:' i9S·.···A'~~g~~id~d'~'~~~i~l' ~'~~á 'fi~~~~i'~d~' p~~ ·t~d.~
a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da LeI,
mediante r~cursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das se
guintes contribuições sociais:

I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salá-
rios, o faturamento e o lucro;

II - dos trabalhadores;
lU - sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ 19 As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios destinadas à seguridade social constarão dos .~es

pectivos orçamentos, não integrando o orçamento da Umao.
§ 29 A proposta de orçamento da seguridade soci~l será

elaborada de forma integrada pelos órgãos, responsáveIs ~ela

saúde, Previdência Social e assistênca social, tendo em VIsta
as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orça
mentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos;

§ 39 .. A peSsoa jurídica em débito com o sistema da segun
dade sociál, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios.

§ 49 A lei poderá instituir outras fontes destinadas a
garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obe-
decido o disposto no art. 154, I. .

§ 59 Nenhum benefício. o serv!ço da seguridade SOCIal
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspon
dente fonte de custeio total.

§ 69 As contribuições sociais de que trata este artigo
só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data
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da publicação da lei que as houver instituído ou modificado,
'não se lhes aplicando o disjJOstó no art. 150, III, b. '

§ 7g São isentas de contribuição para a seguridade social
as entidades beneficentes 'de ,assistência'sodal que atendam
às exigências estabelecidas em' lei. -
.................................................................................

SEÇÃO IV
Da Assistência Social

- , ,

• ." ." ." •• ." •• ." •••••• ." ." • ." • ." ••••••• ." ." ••• 0,0 •••••• ." ." •••• ." • ." ." ~ • ." ."'•••••• ." • ." ••• 0·0 ...... ." ." • ." ••

Art. 204. As ações governamentais na área da assistên
cia social serão realizadas com recursos do orçamento da segu
ridade social; previstos no art. 195, além de outras fontes,
e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo a
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coorde
nação e a execução dos respectivos programas às esferas esta
dual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de
assistência social;

11 - participação da população, por meio de organiza
ções representativas, na 'formulação das políticas e no controle
das ações em todos os níveis.

................. : .
CAPiTULO VII

Da Família, da Criança,
do Adolescente e do Idoso

......;':;t:'227:"'~ 'd~~~; 'C:i~ 'i~~iIi~: d~ ;~~i~~i~d~'~' d~' E'st~d~
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1g O Estado promoverá programas de assistência inte
gral à saúde da criança e do adolescente, admitida a partici
pação de entidades não-governamentais _e obedecendo aos
seguintes preceitos:

I - aplicação de percentual dos recursos públicos desti
nados à saúde na assistência materno-infantil;

11 - criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para os portadores de deficiência física, sensorial
ou mental, bem como de integração social do adolescente
portador de deficiência, mediante o treinamento para o traba
lho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços
coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arqui
tetônicos.

§ 2g A lei disporá sobre normas de construção dos logra
douros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veícu
los de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado
às pessoas portadoras de deficiência.

§ 3g O direito a proteção especial abrangerá os seguin
tes aspectos:

I - idade mínima, de quatorze anos para admissão ao
trabalho, observado o disposto no art. 7, XXXIII;

11 - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
111 - garantia de acesso do trabalhador adolescente à

escola;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribui

ção de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa

técnica por profissional habilitado, segundo dispúser a legisla-
çãotutelar específica; " , . ,

V - obediência aos princípios de' brevidade; excepcio
na:Iidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvol
vimento, quando da aplicação de qualquer medida ,privativa
da liberdade;

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente
órfão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e, atendimento 'especia
Íiz~do li criança e ao adolescente dependente de entorpecentes
e drogas afins. -

§ 4g A lei unirá severamente o abuso, 'a violência e
a exploração sexual da criança e do adolescenté.

§ Sg A adoção será assistida pelo poder público;na for
ma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação
por parte ,de esrrangeiros:

§ 6g Os filho~, havidos ou não da relação do casamento,
ou por adoção terão os m~smos direitos e qualific~ções, proi
bídas quaisquer designações discriminatórias relativas à filia-
ção. ,

§ 79 No'atendimento dos direitos da criança e do adoles
cente levar-se-á em consideração o disposto no art., 204.. . . . "

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação
na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e ga-
rantindo-lhes o direito ã vida. .

§ Jg Os programas de amparo aos idosos serão execu-
tados preferencialmente em seus lares. -,

. , § 2g Aosmaiore~ de sessenta e cinco anos é garantida
a gratuidade dos transportescoletivps urbanos.

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 59. Os projetos de lei relativos à organização da
seguridade social e aos planos de custeio e de benefício serão
apresentados no prazo máximo de seis meses da promulgação
da Constituição ao 'Congresso Nacional, que terá seis meses
para apreciá~los.

Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso Nacional,
os planos serão implantados progressivamente nos dezoito
meses seguintes.

PROJETO DE LEI N9 1.944, DE 1991
(Do Sr. Sigmaringa Seixas)

Altera o Regimento de Custas da Justiça do Distrito
Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 19 do Decreto-Lei ng 115/67 passa a vigo

rar com a seguinte redação:

"Art.lo ..
§ lo Continua em vigor a legislação que dispõe

sobre isenção, redução, pagamento a final e fiscalização
da cobrança das custas e emolumentos.
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§ 29 Não são devidas, na}ustiça do Distrito Fe
deral, quaisquer custas, a título de preparo de recursos,
cíveis ou criminais, interpostos para o Tribunal deJusti
ça, ficando revogadas as previsões a isso relativas, cons
tantés da Tabela A do Regimento de Custas."

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação.' .

Justificação

A. exigência do preparo de recursos trad~z comp!i~ação

burocr~tic<,\ que retarda o andamento dos feItos e dIf~cu~t~

o trabalho dos advogados sem que' decorra resultado sIgmfI
cativo para os cofres públicos. Assim é que a Lei n9 8.038,
de 28 de maio de 1990, não o prevê, relativamente ao recurso
especial.. E o Regiqtento Interno do Superior T!ibunal de
Justiça'- a,rt. 112 ......,.estabelece não serem deVIdas custas
nos processos de sua competência originária ou recursal. Com
muito maior razão assim deve ser, tratando-se de recurso
ordinário, como são os interpostos para o Tribunal de Justiça.

Note-se que, nos Estados, pode haver alguma dificuldade
para a supressão do preparo em virtude das despesas com
a remessa dos autos para a Capital. Isso não ocorre no Distrito
Federal. ' , , , '

Esclareço que a sugestão da presente propositura me foi
encaminhada pela ordem dos Advogados do Brasil, seção
do Distrito Federal. .

Sala das Sessões, .2 de outubro de 1991. - Deputado
Sigmaringa Seixas.

DECRETO-LEI N9 115, DE 25 DE JANEIRO DE 1967

Aprova o Regimento de Custas da Justiça do Dis
trito Federal e dá outras providências. '

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. I? As custas e emolumentos devidos pela expedi
ção, preparo e execução de todos osfeitos judiciais, dos atos
notariais, judiciais e extrajudicias serão contados e cobrados
de acordo com o presente Regimento e as tabelas anexas.

Parágrafo único. Continua em vigor a legislação que
dispõe sobre isenção, redução, pagamento a final e fiscalização
da cobrança das custas e emolumentos.

LEI N° 8.038, DE 28 DE MAIO DE 1990

Institui normas procedimentais para os processos
que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça
e o Supremo Tribunal Federal

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei:

TÍTULO I
Processos de Competência Originária

CAPÍTULO I
Ação Penal Originária

Art. I" Nos crimes de ação penal pública, o Ministério
Público terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer denúncia

,ou pcdir arquivamento do inquérito ou das peças informativas.
§ 1" Diligências complementares poderão ser deferidas

pelo relator, com interrupção do prazo deste artigo.

§ 29 Se o indiciado estiver preso:
a) o prazo para oferecimento da denúncia será de 5 (cinco)

d~; , "
~) as diligêl1cias complementares não interr~mperãoo

prazo, salvo se o relator, ao deferi-las, determinar o relaxa
mento da prisão.

Art. 29 O relator, escolhido na forma regimental, será
o Juiz da instrução, que se realizará segundo o disposto neste
Capítulo, no Código de Processo Penal, no que for aplicável,
e no Regimento Interno do Tribunal.

Parágrafo único. O relator terá as atribuições que a
legislação processual confere aos juízes singulares.

Art., 39 Compete ao relator:
, I - determinar o arquivamento do inquérito ou de peças

informativas, quando o requerer o·Ministério Público, ou sub
meter o requerimento à decisão competente do.Tribunal;

II - decretar a extinção da punibilidade, nes C1S0S pre
visto em lei.

Art. 49 Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribu
nal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta
no prazo de 15 (quinze) dias. ,

§, 19 Com a notificação, serão entregues ao acusado có
pia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos
documentos por este indicados.

§ 29 Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se
este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência,
proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor
resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em
5 (cinco) dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de 15
(quinze) dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste
artigo.

Art. 59 Se, com a resposta, forem apresentados novos
documentos, será intimada a parte contrária para sobre eles
se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Na ação penal de iniciativa privada,
será ouvido, em igual prazo, o Ministério Público.

Art. 69 A seguir, o relator pedirá dia para que o Tribu
nal delibera sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou
da queixa, ou a improcedência da acusação, se a.decisão não
depender de outras provas.

§ 10 No julgamento de que trata este artigo, será facul
tada sustentação oral pelo prazo de 15 (quinze) minutos, pri
meiro à acusação, depois à defesa.

§ 2° Encerrado os debates, o Tribunal passará a delibe
rar, determinando o Presidente as pessoas que poderão perma
necer no recinto, observado o disposto no inciso 11, do art.
12, desta Lei.

Art. 7° Recebida a denúncia ou a queixa, o relator de
signará dia e hora para o interrogatório, mandando citar o
acusado ou querelado e intimar o órgão do Ministério Público,
bem como o querelante ou o assistente, se for o caso.

Art. 8" O prazo para defesa prévia será de 5 (cinco)
dias, contado do interrogatório ou da intimação do defensor
dativo.

Art. 99 A instrução obedecerá, no que couber, ao pro
cedimento comum do Código de Processo Penal.

§ 1" O relator poderá del~gar a realização do interro
gatório ou de outro ato da instrução ao juiz ou membro de
tribunal com competência territorial no local de cumprimento
da carta de ordem.

§ 2° Por expressa determinação do relator, as intima
ções poderão ser feitas por carta rcgistrada com aviso de rece
bimento.
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TÍTULO II
Recursos

CAPÍTULO I
Recursos Extraordinário e Recurso Especial

Art. 26. Os recursos extraordinário e especial, nos ca
sos previstos na Constituição Federal, serão interpostos no

Art. 24. Na ação rescisória, nos conflitos de compe
tência, de jurisdição e de atribuições, na revisão criminal e
no mandado de segurança, será aplicada a legislação proces
sual em vigor.

Parágrafo único. No mandado de injunção e no habeas
data, serão observadas, no que couber, as normas do mandado
de segurança, enquanto não editada legislação específica.

Art. 25. Salvo quando a causa tiver por fundamento
matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior
Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da
República ou da pessoa jurídica de direito público interessada,
e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e
à economia pública, suspender, em despacho fundamentado,
a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado
de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados
e do Distrito Federal.

§ 19 O Presidente pode ouvir o impetrante, em 5 (cinco)
dias, e o Procurador-Geral quando não for o requerente, em
igual prazo.

§ 29 Do despacho que conceder a suspensão caberá
agravo regimental.

§ 39 A suspensão de segurança vigorará enquanto pen
der o recurso, ficando sem efeito, se a deCisão concessiva
for mantida pelo Superior Tribunal de Justiça ou transitar
em julgado.

11 - de ofício, ou mediante pedido da parte interessada,
quando se tratar de prover a execução de ordem ou decisão
do Superior Tribunal de Justiça;

111 - mediante representação do Procurador-Geral da
República, quando se tratar de prover a execução de lei fede
ral.

Art. 20. O Presidente, ao receber o pedido:
I - tomará as providências que lhe parecerem adequadas

.para remover, administrativamente, a causa do pedido;
11 - mandará arquivá-lo, se for manifestamente infun

dado, cabendo do seu despacho, agravo regimental.
Art. 21. Realizada a gestão prevista no inciso I do arti

go anterior, solicitadas informações à autoridade estadual e
ouvido o Procurador-Geral, o pedido será distribuído a um
relator.

Parágrafo único. Tendo em vista o interesse público,
poderá ser permitida a presença no recinto às partes e seus
advogados, ou somente a estes.

Art. 22. Julgado procedente o pedido, o Presidente do
Superior Tribunal de Justiça comunicará, imediatamente, a
decisão aos órgãos do poder público interessados e requisitará
a intervenção ao Presidente da República.

CAPÍTULO IV
Habeas Corpus

Art. 23. Aplicam-se ao habeas corpus perante o Supe
rior Tribunal de Justiça as normas do Livro 111, Título 11,
Capítulo X, do Código de Processo Penal.

CAPÍTULO V
Outros Procedimentos

CAPÍTULO III
Intervenção Federal

Art. 19. A requisição de intervenção federal prevista
nos incisos 11 e IV do art. 36 da Constituição Federal será
promovida:

I - de ofício, ou mediante pedido de Presidente de Tribu
nal de Justiça do Estado, ou de Presidente de Tribunal Fede
ral, quando se tratar de prover a execução de ordem ou decisão
judicial, com ressalva, conforme a matéria, da competência
do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Elei
toral;

Art. 10. Concluída a inquirição de testemunhas, serão
intimadas a acusação e a defesa, para requerimento de diligên
cias no prazo de 5'(cinco) dias.

Art. 11. Realizadas as diligências, ou não sendo estas
requeridas nem determinadas pelo relator, serão intimadas
a acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentarem,
no prazo de 15 (quinze) dias, alegações escritas.

§ 19 Será comum o prazo do acusador e do assistente,
bem como o dos co-réus.

§ 29 Na ação penal de iniciativa privada, o Ministério
Público terá vista, por igual prazo, após as alegações das par
tes.

§ 39 O relator poderá, após as alegações escritas, deter
minar de ofício a realização de provas reputadas imprescin
díveis para o julgamento da causa.

Art. 12. Finda a instrução, o Tribunal procederá ao
julgamento, na forma determinada pelo regimento interno,
observando-se o seguinte:

I - a acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa
ordem, prazo de 1 (uma) hora para sustentação oral, assegu
rado ao assistente 1/4 (um quarto) do tempo da acusação;

11 - encerrado os debates, o Tribunal passará a proferir
o julgamento, podendo o Presidente limitar a presença no
recinto às partes e seus advogados, ou somente a estes, se
o interesse público exigir.

CAPÍTULO II
Reclamação

Art. 13. Para preservar a competência do Tribunal ou
garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação
da parte interessada ou dó Ministério Público.

Parágrafo único. A reclamação, dirigida ao Presidente
do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada
e distribuída ao relator da causa principal, sempre que pos
sível.

Art. 14. Ao despachar a reclamação, o relator:
I - requisitará informações da autoridade a quem for

imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no
prazo de 10 (dez) dias;

11 - ordenará, se necessário, para evitar dano irrepa
rável, a suspensão do processo ou do ato impugnado.

Art. 15. Qualquer interessado poderá impugnar o pedi
do do reclamante.

Art. 16. O Ministério Público, nas reclamações que não
houver formulado, terá vista do processo, por 5 (cinco) dias,
após o decurso do prazo para informações.

Art. 17- Julgando procedente a reclamação, o Tribunal
cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará
medida adequada à preservação de sua competência.

Art. 18. O Presidente determinará o imediato cumpri
mento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.
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prazo comum de 15 (quinze) dias, perante o Presidente do
Tribunal recorrido, em petições distintas, que conterão:

I - exposição do fato e do direito;
11 - a demonstração do cabimento do recurso interposto;
III - as razões do pedido de reforma da decisão recor-

rida.

Parágrafo único. Quando o recurso se fundar em dissí
dio entre a interpretação da lei federal adotada pelo julgado
recorrido e a que lhe haja dado outro Tribunal, o recorrente
fará a prova da divergência mediante certidão, ou indicação
do número e da página do jornal oficial, ou de repertório
autorizado de jurisprudênca, que o houver publicado.

Art. 27. Recebida a petição pela Secretaria do Tribunal
e aí protocolada, será intimado o recorrido, abrindo-se-Ihe
vista pelo prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contra
razões.

§ 19 Findo esse prazo, serão os autos conclusos para,
admissão ou não do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 29 Os recursos extraordinário e especial serão recebi
dos no efeito devolutivo.

§ 39 Admitidos os recursos, os autos serão imediata
mente remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.

§ 49 Concluído o julgamento do recurso especial, serão
os autos remetido's ao Supremo Tiibunal Federal para aprecia
ção do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado.

§ 59 Na hipótese de o relator do recurso especial consi
derar que o recurso extraordinário é prejudicial daquele em
decisão irrecorrível, sobrestará o seu julgamento e remeterá
os autos ao Supremo Tribunal Federal, para julgar o extraor
dinário.

§ 69 No caso do parágrafo anterior, se o relator do re
curso extraordinário, em despacho irrecorrível, não o consi
derar prejudicial, devolverá os autos ao Superior Tribunal
de Justiça, para o julgamento do recurso especial.

Art. 28. Denegado o recurso extraordinário ou o recur
so especial, caberá agravo de instrumento, no prazo de 5
(cinco) dias, para o Supremo Tribunal Federal ou para o
Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso.

§ 19 Cada agravo de instrumento será instruído com
as peças que forem indicadas pelo agravante e pelo agravado,
dele contando, obrigatoriamente, além das mencionadas no
parágrafo único, do art. 523, do Código de Processo Civil
o acórdão recorrido, a petição de interposição do recurso
e as contra-razões, se houver.

§ 29 Distribuído o agravo de instrumento, o relator pro
ferirá decisão.

§ 39 Na hipótese de provimento, se o instrumento conti
ver os elementos necessários ao julgamento do mérito do
recurso especial, o relator determinará, desde logo, sua inclu
são em pauta, observando-se daí por diante, o procedimento
relativo àqueles recursos, admitida a sustentação oral.

§ 49 O disposto no parágrafo anterior aplica-se também
ao agravo de instrumento contra denegação de recurso ex
traordinário, salvo quando, na mesma causa, houver recurso
especial admitido e que deva ser julgado em primeiro lugar.

§ 59 Da decisão do relator que negar seguimento ou
provimento ao agravo de instrumento, caberá agravo para
o órgão julgador no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 29. É embargável, no prazo de 15 (quinze) dias,
a decisão da turma que, em recurso especial, divergir do julga
mento de outra turma, da'seção ou do órgão especial, obser
vando-se o procedimento estabelecido no regimento interno.

CAPÍTULO fI
Recurso Ordinário em "Habeas Corpus"

Art. 30. O recurso ordinário para o Superior Tribunal
de Justiça, das decisões denegatórias de habeas corpus, profe
ridas pelos tribunais regionais federais ou pelos Tribunais dos
Estados e do Distrito Federal, será interposto no prazo de
5 (cinco) dias, com as razões do pedido de reforma.

Art. 31. Distribuído o recurso, a Secretaria, imediata
mente, fará os autos com vista ao Ministério Público, pelo
prazo de 2 (dois) dias.

Parágrafo único. Conclusos os autos ao relator, este
submeterá o feito a julgamento independentemente de pauta.

Art. 32. Será aplicado, nó que couber, ao processo e
julgamento do recurso, o disposto com relação ao pedido
originário de habeas corpus

CAPÍTULO IH
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança

Art. 33. O recurso ordinário para o Superior Tribunal
de Justiça, das decisões denegatórias de mandado de segu
rança, proferidas em única instância pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos Tribunais de Estados e do Distrito Federal,
será interposto no prazo de 15 (quinze) dias, com as razões
do pedido de reforma.

Art. 34. Serão aplicadas, quanto aos requisitos de ad
missibilidade e ao procedimento no Tribunal recorrido, as
regras do Código de Processo Civil relativas à apelação.

Art. 35. Distribuído o recurso, a Secretaria, imediata
mente, fará os autos com vista ao Ministério Público, pelo
prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Conclusos os autos ao relator, este
pedirá dia para julgamento.

CAPÍTULO IV
Apelação Cível e Agravo de Instrumento

Art. 36. Nas causas em que forem partes, de um lado,
Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro,
município ou pessoa domiciliada ou residente no País, caberá:

I - apelação da sentença;
11 - agravo de instrumento, das decisões interlocutórias.
Art. 37. Os recursos mencionados no artigo anterior

serão interpostos para o Superior Tribunal de Justiça, aplican
do-se-Ihes, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao pro
cedimento, o disposto no Código de Processo Civil.

TÍTULO III
Disposições Gerais

Art. 38. o Relator, no Supremo Tribunal Federal ou
no Superior Tribunal de Justiça, decidirá o pedido ou o recurso
que haja perdido seu objeto, bem como negará seguimento
a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível
ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões pre
dominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal.

Art. 39. Na decisão do Presidente do Tribunal, de Se
ção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte,
caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, confor
me o caso, no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 40. Haverá revisão, no Superior Tribunal de Justi-
ça, nos seguintes processos:

I - ação rescisória;
11 :..- ação penal originária;
IH - revisão criminal.
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Art. 41. Em caso de vaga ou afastamento de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, por prazo superior a 30 (trin
ta) dias, poderá ser convocado Juiz de Tribimál Regiondl
Federal ou Desembargador, para substituição, pelo voto da
maioria absoluta dos seu,s membros.

Art. 42. Os artigos 496, 497,498, inciso H do artigo
500, e 508 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação; . ,
II - agravo de instrumento;
IH - embargos infringentes;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI -recurso especial;
VII - recurso extraordinário.
Art. 497. O recurso extraordinário e o recurso

especial não impedem a execução da sentença; a inter
posição do agravo de instrumento não obsta o anda
mento do processo, ressalvado o disposto no artigo
558 desta lei.

Art. 498. Quando o dispositivo do acórdão con
tiver julgamento por maioria de votos e julgamento
unânime e forem interpostos simultaneamente embar
gos infringentes e recurso extraordinário ou recurso
especial, ficarão estes sobrestados até o julgamento
daquele
•••••••••••••••••••••• 'O .' o,, •• ~ • ~ •••••••••

Art. 500.

II - será admissível na apelação, nos embargos
infringentes, no recurso extraordinário e no recurso
especial;

Art. 508. Na apelação e nos embargos infrin
gentes, o prazo para interpor e para responder é de
15 (quinze) dias."

Art. 43. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 44. Revogam-se as disposições em contrário, espe
cialmente os arts. 541 a 546 do Código de Processo Civil
e a Lei n9 3.396, de 2 de junho de 1958. - FERNANDO
COLLOR, Presidente da República. - Bernardo Cabral.

PROJETO DE LEI N' 1.963, DE 1991

(Do Sr. Jackson Pereira)

Acrescenta parágrafoúnico ao artigo 19 da Lei n9

8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes
hediondos.

(Apensé-se ao Projeto de Lei n9 459/91.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 19 da Lei nº 8.072, de 25 de julho de

1990, passa a vigorar acrescido de um parágrafo com a seguinte
redação:

"Art. 1º .
Parágrafo único. Considera-se também hedion

do o crime de extorsão (art. 158 do Código Penal),
quando o constrangimento, se exterioriza através de
ameaça contra a coletividade."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. . , , . .

Art. 3º Revogam-se as disposições e!l1 contrário.

Justificação

A imprensa escrita e falada do País nos trouxera nos
primeiros dias de março do ano em curso, notícias estarre
cedóras e intranqüilizantes relativas à chantagem, ou tecnica
mente dizendo, à extorsão tentada contra a Nestlé.

No procedimento criminoso o agente exigia que lhe fos
sem.entregues quinhentos quilos de ouro, sob pena de enve
nenar mediante cianureto, os produtos daquela organização
que se encontravam, nos mercados consumidores do País.

A notícia alvoroçou a comunidade e fez com que a empre
sa tivesse prejuízos pela notícia que circulou, inclusive por
ela mesma providenciada

O fato assume inusitada gravidade; a ação criminosa se
implantada a ação que dá suporte a ameaça, é dirigida indistin
tamente às pessoas inocentes que não deram ensejo a qualquer
comportamento que justificasse a agresão; pior ainda, o proce
dimento delituoso aproxima-se de verdadeiro genocídio, po
tencializando atentado a um segmento da espécie humana
que circunstancialmente utilize bens ou serviços contamina
dos.

O jornal O Estado de S. Paulo, na época nos trouxe
notícias de mortes efetivas ocorridas nos Estados Unidos, em
função de envenenamentos praticados por chantagistas.

Por estas razões parece-nos oportuna a edição de lei agra
.vando penalmente a hipótese, a fim de evitar que a pena
branda atualmente cominada no art. 158, aliada ao efeito
imitação, que geralmente ocorre nestas circunstâncias, torne
corriqueira a prática delituosa, à semelhança do que ocorreu
com o crime de extorsão mediante seqüestro.

São as razões que justificarão o projeto de lei.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1991. - Deputado

Jackson Pereira

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do
art. 59, inciso XLm, da Constituição Federal, e deter
mina outras providências.

O Presidente da República
faço saber que o.Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei:
Art. 1º São considerados hediondos os crimes de latro

cínio (art. 157, § 3º, in rme), extorsão qualificada pela morte
(art. 158, § 2º), extorsão mediante seqüestro e na form~qualifi
cada (art. 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º), estupro (art. 213,
caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo
único), atentado violento ao pudor (art. 214e sua combinação.
com o art. 223, capd't e parágrafo único), epidemia com resul
tado morte (art. 267, § 1º), envenenamento de água potável
ou de substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela
morte (art. 270, combinado com o art. 285), todos do Código
Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940),
e de genocídio (arts. 1º, 2º e 39 da Lei nº 2.889, de 1º de
outubro de 1956), tentados ou consumados.

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo _
são insucestíveis de:



Novembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 7 22101

I - anistia, graça e iJ;1dulto;
II - fiança e liberdade provisória.
§ 19 ,' ~,pen.a por.crime previsto neste artigo será cum

prida integralmente em regime fechado.
§ 29 Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá

fundamentadamente se oréu poderá apelar em liberdade.
. § '39 :A prisãotemporáriil, sobre a qual dispõe a Lei

n9 7.960, de '21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos
neste artigo, têrá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual
período em caso de 'extrema e comprovada necessidade.

. , Art. 39 A União manterá estabelecimentos penais, de
segurança' máxima; destinados ao cumprimento de penas im
postas ~cóndena4osde alta'periculosidade, cuja permanência
em presídios estaduais ponha em risco aorde1Íl ou incolu-
midadepúblicil.· .

Art. 11. (Vetado).
Árt. -12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação.
Art: '13. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1990; 1699 da Independência e

1029 da 'República. - FERNANDO COLLOR - Bernardo
Cabrál.

PROJETO DE LEI N~ 1.980, DE 1991

(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre o fornecimento gratuito dos medica
mentos necessários ao tratamento de portadores da Sín
drome de Imunodeficiência adquirida e de pacientes
que apresentem dependência física ou psíquica pelo uso
de drogas. .. ". . .
(Às Comissões de Seguridade Social e Família; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24, li.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Será gratuito o fornecimento de medicamentos

necessários ao tratamento de pacientes portadores da Síndro
me de Imunodeficiência Adquirida - AIDS - e aos que
apresentam dependência física ou psíquica pelo uso ge drogas.

Art. 29 As instâncias gestoras do Sistema Uúnico de
Saúde, em cada esfera de governo, são responsáveis pelo ca
dastramento dos beneficiários e pelo controle da utilização
dos medicamentos.

Art. 39 O Ministério da Saúde regulamentará esta Lei.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O projeto de lei ora apresentado objetiva garantir aos
pll'eientes portadores da AIDS e aos dependentes pelo uso
de drogas o tratamento adequado e indispensável, através
do fornecimento gratuito de medicamentos.

A epidemia de AIDS, embora possa atingir indiscrimina
damente a todos, na verdade causa maior sofrimento às cama
das mais pobres da população. Essas não podem pagar os
medicamentos necessários ao tratamento das intercorrências,
tão freqüentes e fatais nesta síndrome, e muito menos os
medicamentos específicos, como o AZT, que sabidamente
aumentam a sobrevida do paciente aidético.

Por sua vez, os dependentes pelo uso de drogas, freqüen
temente discriminados, apresentam freqüentes interrupções

nos tratamentos, tanto pela sua condição psíquica, que merece
cuidados especiais, quanto pela incapacidade de comprar os
medicamentos essenciais à sua cura e·reintegração ao conv~vio

social.

Essas são algumas das principais razões que motivaram
a apresentáção desse Projeto de Lei, que teve, também, a
preocupação em cadastrar os beneficiários e em controlar a
utilização dos medicamentos a eles distribuídos. Procurou-se,
assim, evitar desvios danosos aos propósitos de garantir a
recuperação ou o tratamento de milhares de pessoas das mais
diversas partes do País:

Pelo exposto, esperamos contar com a colaboração dos
nobres pares para sua aprovação. ..

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. - Deputado
Jakson Pereira.

PROJETO DE LEI N~ 1.985, DE 1991
(Do Sr. Max Rosenmann)

Agrava penalidades de infrações previstas pelo CÓ
dig9 Nacional de Trânsito para conferir maior proteção
à vida dos pedestres. .

. (Às Comisspes de Viação e Transportes, Desen
volvimento Urbàno e Interior; e.de Constituição e Jus
tiça e qe Redação (art. 54)-Art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os incisos XI e XXIII do art. 83 do Código

Nacional de Trânsito, instituído pela Lei n9 5.108, de 21 de
setembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 83. Ê dever de todo condutor de veículo:
. , .

, .
XI - Dar preferência de passagem aos pedestres

que estiverem atravessando a via transversal na qual
vai entrar, aos que ainda não hajam concluído a traves
sia, quando houver mudança de sinal, e aos que se
encontrem nas faixas a eles destinadas, onde não hou
ver sinalização;

Penalidades: Grupo 1. Quando o pedestre estiver
sobre a faixa a ele destinada: Grupo 1 e apreensão
da Carteira Nacional de Habilitação.
.......................................................................
. .

XXIII - Transitar em velocidade compatível com
a segurança:

a) diante de escolas, hospitais, estações de embar
que e desembarque, logradouros estreitos ou onde haja
grande movimentação de pedestres;

Penalidade: Grupo 1 e apreensão da Carteira Na
cional de Habilitação.

b) nos cruzamentos não sinalizados, quando não
estiver circulando em vias preferenciais;

Penalidade: Grupo 1.
c) quando houver má visibilidade;
d) quando o pavimento apresentar-se escorrega-

dio;
e) ao aproximar-se da guia da calçada;
f) nas curvas de pequeno raio;
g) nas estradas, cuja faixa de domínio não esteja

cercada, ou quando, às suas margens, houver habita
ção, povoados, vilas ou cidades;
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h) ã aproximação de animais na pista;
i) quando se aproximar de tropas militares, aglo

merações, cortejos, préstimos e desfiles.
Penalidade: de c a i - Grupo 2.

Art. 2~ Os incisos IV, XVIII e XIX do art. 89 e a alínea
do art. 97 do Código Nacional de Trânsito, instituído pela
Lei n~5.108, de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 89. É proibido a todo o condutor de veí
culo:

IV - desobedecer ao sinal fechado ou a parada
obrigatória, prosseguindo na marcha;

Penalidade: Grupo 1.

XVIII - Disputar corrida por espírito de emula
ção;

Penalidade: Grupo 1 (cinco vezes), apreensão do
veículo e cassação da Carteira Nacional de Habilitação.

XIX - Promover ou participar de competições es
portivas com veículos em via terrestre, sem autorização
expressa de autoridade competente e sem as medidas
acauteladoras da segurança pública;

Penalidade: Grupo 1 (dez vezes), apreensão dos
veículos e cassação das Carteiras Nacionais de Habi
litação.

Art. 97. A cassação do documento de habilita
ção dar-se-á:

b) quando a autoridade comprovar que o condutor
dirigia em estado de embriaguez ou sob o domínio
de tóxico, após duas apreensões pelo mesmo motivo,
e, ainda, quando o condutor incorrer nas hipóteses
dos incisos XVIII e XIX do art. 89."

Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

O objetivo desta proposta é conferir maior proteção ao
direito ã vida e ã integridade física dos pedestres, através
do agravamento das penalidades impostas aos condutores de
veículos por infrações potencialmente ameaçadoras daqueles
direitos.

O trânsito brasileiro é o mais violento do mundo. Diaria
mente, tomamos conhecimento de inúmeros casos de desres
peito ã vida e de condução irresponsável - para não dizer
criminosa - de veículos. Em virtude da impunidade, vai-se
consolidando uma cultura perversa, em que motoristas sim
plesmente aterrorizam os pedestres, transformando a locomo
ção numa aventura irracional.

Consideramos que penalidades mais duras poderão con
tribuir para a reversão desse quadro vergonhoso, através da
dissuação ao cometimento de infrações que hoje vão se tornan
do "naturais" (art. 1~ da proposta).

Já no que se refere aos praticantes dos terríveis "rachas"
ou "pegas", cremos que a punição deve ser definitiva (art.
2~). Não pode ser considerado como habilitado a dirigir, um
indivíduo que se utiliza de veículos para empreitadas suicidas
- e/ou homicidas - em vias públicas. Cremos que, nesses
casos, a punição deve ser definitiva, através da cassação do
documento de habilitação.

A afirmação de que, no Brasil, a vida humana não tem
valor, está se transformando em trágico lugar comum. Con
tam-se aos milhares os mortos ou mutilados no trânsito a
cada ano. Se não houver rigor por parte das autoridades,
somente campanhas educativas não resolverão.

Em nome da vida e da segurança, apresentamos esta
proposta, e contamos com seu acolhimento.

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1991. - Max Rosen
mann, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELO AUTOR

CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO

LEI N° 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
TEXTO CONSOLIDADO

DECRETO-LEI N° 237, DE 28/2/67
DECRETO-LEI N° 584, DE 16/5/69
DECRETO-LEI N~ 912, DE 2110/69

LEI N° 5.693, DE 16/8/69
LEI N' 5.820, DE 10/11/72
LEI N° 6.124, DE 25/10/74
LEI N° 6.308, DE 15/12/75
LEI N° 6.369, DE 27/10/76
LEI N~ 6.731, DE 4112179
LEI N° 7.031, DE 20/9/82
LEI N° 7.052, DE 2112/82

§ 2~ No caso do parágrafo anterior, a autoridade de
trânsito poderá apreender a Carteira Nacional de Habilitação
do condutor até a realização dos exames.

Art. 78. Para participar de competições automobilís
ticas, o condutor deverá possuir, além da Carteira Nacional
de Habilitação, documento expedido pela entidade máxima
de direção nacional de automobilismo.

§ l' Aos corredores do exterior, convidados para parti
cipar de competições no território nacional, exigir-se-á a Per
missão Internacional para Conduzir ou a Carteira Nacional
de Habilitação.

§ 2° Para as provas juvenis, o Conselho Nacional de
Trânsito expedirá instruções especiais.

Art. 79. O condutor que inobservar os prazos de exa
mes prescritos pelo Conselho Nacional de Trânsito terá sua
Carteira de Habilitação apreendida ex omcio, pela autoridade
de trânsito, até que satisfaça as exigências legais.

Art. 80. Aos condutores de tratores, máquinas agríco
las e dos veículos mencionados no art. 63, será exigido docu
mento de habilitação quando transitarem pelas vias terrestres.

§ l' Vetado.
§ 2~ Revogado.
Art. 81. Revogado.
Art. 82. Revogado.

CAPíTULO X.
Dos Deveres e Proibições

Art. 83. É dever de todo condutor de veículo:
I - dirigir com atenção e os cuidados indispensáveis ã

segurança de trânsito;
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Penalidade: Grupo 4.
II - conservar o veículo na mão de direção e na faixa

própria:;
Penalidade: Grupo ;..
III - guardar distância Je segurança entre o veículo que

dirige e o que segue imediatamente à sua frente;
Penalidade: Grupo 2.

. , IV:...:... aproximar o veículo da guia da calçada, nas vias
urbanas, para embarque ou desembarque de passageiros e
carga ou descarga;

Penalidade: Grupo 3.
V - desviar o veículo para o acostamento nas estradas,

para 'embarque' ou desembarque de passageiros e eventual
carga ou descarga;

. Penalidade: Grupo 2.
VI - Dar .passagem, pela esquerda, quando solicitado;
Penalidade: Grupo 2.
VII - Obedecer à sinalização;
Penalidade: Grupo 4.
VIII - parar veículos:
a) sempre que a respectiva marcha for interceptada por

outros veíc,!lós que integrem cortejo, préstitos, desfiles e for
mações militares, crianças, pessoas idosas ou portadores de
defeitos físicos que lhe dificultem o andar e cegos, identificados
por bengala branca ou por outro processo aprovado pelo Con
selho Nacional de Trânsito;

Penalidade: Grupo 2.
b) para dar passagem a veículos precedidos de batedores,

bem como a veículos do corpo de bombeiros, de socorros
médicos e serviços de polícia, quando em missão de emergên
cia, que estejam identificados por dispositivos de alarma e
de luz vermelha intermitente;

Penalidade: Grupo 3.
c) antes de transpor linha férrea ou entrar em via prefe

rem~ial;

Penalidade: Grupo 2.

IX - Fazer sinal regulamentar de braços ou acionar dis
positivo luminoso indicador, antes de parar o veículo, redu
zir-lhe a velocidade, mudar de direção ou quando iniciar a
marcha;

Penalidade: Grupo 4
X - Obedecer a horários e normas de utilização da via

terrestre, fixados pela autoridade de trânsito;
Penalidade: Grupo 4.

XI - Dar preferência de passagem aos pedestres que esti
verem atravessando a via transversal na qual vai entrar, aos
que ainda não hajam concluído a travessia, quando houver
mudança de sinal, e aos que se encontrem nas faixas a eles
destinadas, onde não houver sinalização;
Penalidade: Grupo 3. Quando o pedestre estiver sobre a faixa
a ele destinada: Grupo 2.

XII - Nas vias· urbanas, deslocar com antecedência o
veículo para a faixa mais à esquerda e mais à direita, dentro
da respectiva mão de direção, quando tiver de entrar para
um desses lados;
Penalidade: Grupo 3.

XIII - Nas estradas onde não houver locais apropriados
para a operação de retorno, ou para entrada à esquerda,
parar o veículo no acostamento à direita, onde aguardará
oportunidade para cruzar a pista;
Penalidade: Grupo 2.

XIV - Nas vias urbanas, executar a operação de retorno
somente nos cruzamentos ou nos locais para -isso determi
nados;
Penalidades: Grupo 4.

XV - Colocar-se com seu veículo à disposição das autori
dades policiais, devidamente identificadas, quando por elas
solicitado para evitar fuga de deliqüentes, ou em casos de
emergência na forma do Regulamento;

. Penalidade: Grupo 4.
XVI - Prestar socorro a vítimas de acidente.

Penalidade: Grupo 3.
XVII - Portar e, sempre que solicitado pela autoridade

de trânsito ou seus agentes, exibir os respectivos documentos
de habilitação, de licenciamento do veículo e outros que forem
exigidos por lei ou regulamento; .
Penalidade: Grupo 4 e retenção do 'veículo até apresentação
dos documentos exigidos.

XVIII - Entregar contra-recibo, à autoridade de trânsito
ou seus agentes, qualquer documento dos exigidos no item
anterior, para averiguação de autenticidade;
Penalidade: Grupo 4: ' .'

XIX - Acatar as ordens em~nadas das autoridades;
Penalidade: Grupo 4.

XX - Manter' as placas de identificação do veículo em
bom estado de legibilidade e visibilidade, iluminando a placa
traseira à noite; ,
Penalidade: Grupo 4.

XXI - Manter acesas as luzes externas do veículo, desde
o pôr-do-sol até o amanhecer, utilizando farol baixo quando
o veículo estiver em movimento; ,
Penalidade: Grupo 3.

XXII - Nas estradas, sob chuvas, neblina ou cerração,
manter acesas as luzes externas do veículo;
Penalidade: Grupo 3.

XXIII - Transitar em velocidade compatível com a segu
rança.

a) diante de escolas, hospitais, estações de embarque e
desembarque, logradouros estreitos ou onde haja grande mo
vimentação de pedestres;
Penalidade: Grupo 2.

b) nos cruzamentos não sinalidados, quando não estiver
circulando em vias preferenciais;
Penalidade: Grupo 2.

c) quando houver má visibilidade;
d) quando o pavimento apresentar-se escorregadio;
e) ao aproximar-se da guia de calçada;
O nas curvas de pequeno raio;
g) nas estradas, cuja faixa de domínio não esteja cercada,

ou quando, às suas margens, houver habitação, povoado, vilas
ou cidades;

b) à aproximação de animais na pista;
i) quando se aproximar de tropas militares, aglomera

ções, cortejos, préstitos e desfiles.
Penalidade: de c a i Grupo 3.

Art. 84. -É dever do condutor de veículo de transporte
coletivo, além dos constantes do art. 83:

a) abster-se da cobrança de passagens, se responsável
por veículo de transporte coletivo urbano;
Penalidade: Grupo 1.

b) usar marcha reduzida e velocidade compatível com
a segurança, ao descer .vias com declive acentuado;
Penalidade: Grupo 2.
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c) atender ao sinal do passageiro, parando o veículo para
embarque ou desembarque somente nos pontos estabelecidos;
Penalidade: Grupo 3.

d) tratar com polidez os passageiros e o público;
Penalidade: Grupo 4.

e) trajar-se adequadamente;
Penalidade: Grupo 4.

t) transitar em velocidade regulamentar quando conduzir
escolares;
Penalidade: Grupo 1.

Art. 85. É dever do condutor de automóvel de aluguel,
além dos constantes no art. 83:

a) tratar com polidez os passageiros e o público;
Penalidade: Grupo 4.

b) trajar-se adequadamente;
Penalidade: Grupo 4.

c) receber passageiros no seu veículo, salvo se se tratar
de pessoas perseguidas pela polícia ou pelo clamor público,
sob acusação de prática de crime, ou quando se tratar de
pessoa embriagada ou em estado que permita prever venha
a causar danos ao veículo ou ao condutor.
Penalidade: Grupo 4.

Art. 86. É dever do pedestre:
a) nas estradas, andar sempre em sentido contrário ao

dos veículos e em fila única, utilizando, obrigatoriamente,
o acostamento, onde existir; .

b) nas vias urbanas, onde não houver calçadas ou faixas
privativas a ele destinadas, andar sempre à esquerda da via,
em fila única, e em sentido contrário ao dos veículos; .

c) somente cruzar a via pública na faixa própria, obede
cendo à sinalização;

d) quando não houver faixa própria, atravessar a via pú
blica perpendicularmente às calçadas e na área de seu prolon
gamento;

e) obedecer â sinalização.
Art. 87. Os condutores de motocicletas e similares de

vem:
a) observar o disposto no art. 83;
b) conduzir seus veículos pela direita da pista, junto à

guia da calçada ou acostamento, mantendo-se em fila única,
quando em grupo, sempre que não houver faixa especial a
eles destinada.
Penalidade: Grupo 3.

Parágrafo único. Estendem-se aos condutores de veícu
los de tração ou propulsão humana e aos de tração animal,
os mesmos deveres deste artigo.

Art. 88. Os condutores e passageiros de motocicletas,
motonetas e similares só poderão utilizar esses veículos usando
capacete de segurança.
Penalidade: Grupo 4 e retenção do veículo, até que satisfaça
a exigência.

Art. 89. É proibido a todo o condutor de veículo:
I - Dirigir sem estar devjdamente habilitado ou autori

zado na forma previ!lta por este Código e seu Regulamento·
Penalidade: Grupo 1. '

II - Entregar a direçãodo veículo a pessoa não habilitada
ou que estiver com sua carteira apreendida ou cassada·
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da Carteira de Habilitação.

III - Dirigir em estado de embriaguez alcoólica ou sob
o efei!o de substância tóxica de qualquer natureza;
PenalIdade: Grupo 1 e apreensão da Carteira de Habilitação
e do veículo;

IV - Desobedecer ao sinal fechado ou parada obriga
tória, prosseguindo na marcha;
Penalidade: Grupo 2.

V - Ultrapassar pela direita bonde parado em ponto re
gulamentar de embarque ou desel.lbarque de passageiro, salvo
quando houver refúgio de segurança para o pedestre;
Penalidade: Grupo 2.

VI - Transitar pela contramão de direção, exceto para
ultrapassar outro veículo e, unicamente, pelo espaço neces
sário para esse fim, respeitada a preferência do veículo que
transita em sentido contrário;
Penalidade: Grupo 2.

VII - Ultrapassar pela contramão outro veículo nas cur
vas e aclives sem visibilidade suficiente, bem como nos cruza
mentos e nas passagens de nível;
Penalidade: Grupo 2.

. VIII - Ultrapassar outro veículo em pontes, viadutos ou
túneis, exceto quando se tratar de duas pistas separadas por
obstrução física;
Penalidade: Grupo 2.

IX - Ultrapassar outro veículo em movimento nos cor
tejos;
Penalidade: Grupo 4.

X - Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da
frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de
que vai entrar à esquerda;
Penalidade: Grupo 3.

XI - Ultrapassar pela contramão veículos parados em
fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos
ou qualquer impedimento à livre circulação, salvo com a per
missão da autoridade ou seus agentes;
Penalidade: Grupo 2.

XII - Forçar passagem entre veículo que, transitando
em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo
outro;
Penalidade: Grupo 2.

XIII - Transitar em marcha à ré, salvo na distância ne·
cessária para pequenas manobras;
Penalidade: Grupo 4.

XIV - Transitar em sentido oposto ao estabelecido para
determinada via terrestre;
Penalidade: Grupo 2.

XV - Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo
ou perturbando o trânsito;
Penalidade: Grupo 3.

XVI - Transitar em velocidade superior à permitida para
o local;
Penalidade: Grupo 2.

XVII - Executar a operação de retomo, ainda que nos
locais permitidos, com prejuízo da livre circulação dos demais
veículos ou da segurança, bem como nas curvas, aclives e
declives; "

Penalidade Grupo 2.
XVIII - Disputar corrida por espírito de emulação;

Penalidade: Grupo 1 e apreensão da Carteira de Habilitação
e dos veículos.

XIX - Promover ou participar de competições esportivas
com veículo na via terrestre, sem autorização expressa da
autoridade competente e sem as medidas acauteladoras da
segurança pública;
Penalidãde: Grupo 1 (cinco vezes) e apreensão da Carteira
de Habilitação e do veículo.
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xx - Transitar com o veículo em velocidade reduzida,
em faixa inadequada ou perturbando o trânsito;
Penalidade: Grupo 4.

XXI - Dirigir:
a) fora da posição correta;
b) usando apenas uma das mãos, exceto quando deva

fazer sinais de braço ou mudar a marcha de câmbio, ressal
vados os casos previstos no artigo 76;

d) utilizar-se da via em agrupamento capazes de pertur
bar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte,
desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida
licença da autoridade competente;

e) andar fora da faixa própria, onde esta existe.
Penalidade: Vide artigo 105 e parágrafos.

CAPíTULO XI
Das Infrações

Art. 94. Considerar-se-á infração a inobservância de
qualquer preceito deste Código, de seu Regulamento e das
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito.

Art. 95. O responsável pela infração fica sujeito às se-
guintes penalidades:

a) advertência;
b) multa;
c) apreensão do documento de habilitação;
d) cassação do documento de habilitação;
e) remoção do veículo;
f) retenção do veículo;
g) apreensão do veículo.
§ 19 Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas

ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as
penalidades em que haja incorrido.

§ 29 A aplicação das penalidades previstas neste Código
não exonera o infrator das cominações cíveis e penais cabíveis.

§ 39 O ônus decorrente da remoção ou apreensão do
veículo recairá sobre seu proprietário, ressalvados os casos
fortuitos.

Art. 96. Nos casos de apreensão de documento de habi
litação a suspensão do direito de dirigir dar-se-á por prazo
de um a doze meses.

§ 19 Além dos casos previstos em outros artigos deste
Código, a apreensão do documento de habilitação far-se-á:

a) quando ° condutor utilizar o veículo para a prática
de crime;

b) quando for multado por três vezes no período de um
ano, por infrações compreendidas no Grupo 2;

c) por incontinência e conduta escandalosa do condutor;
d) por dirigir veículo de categoria para a qual não estiver

habilitado, ou devidamente autorizado;
e) Revogado.
§ 29 A apreensão se fará contra recibo por decisão fun

damentada da autoridade de trânsito.
Art. 97. A cassação do documento de habilitação dar

se-á:
a) quando o condutor, estando com a Carteira de Habili

tação apreendida, for encontrado dirigindo;
b) quando a autoridade comprovar que o condutor dirigia

em estado de embriaguez ou sob o domínio de tóxico, após
duas apreensões pelo mesmo motivo;

c) quando o condutor deixar de preencher as condições
exigidas em leis ou regulamentos para a direção de veículo.

Art. 98. Aos menores autorizados a dirigir, nos termos
dos arts: 81 e 82, quando incidirem em infrações, dos Grupos
1 e 2, será cassada a respectiva autorização.

Art. 99. Além dos casos previstos em lei a apreensão
do veículo poderá ocorrer:

a) para atendimento a determinação judicial;
b) quando expirado o prazo de permanência no Pais,

a veículo licenciado no estrangeiro.
§ 19 A apreensão de veículo não se dará enquanto esti

ver transportando passageiros, carga perecível ou que possa
vir a causar danos à segurança pública, salvo se puder danificar
a via terrestre ou a sinalização do trânsito.

§ 29 Satisfeitas as exigências legais e regulamentares,
os veículos retidos, removidos ou apreendidos serão imediata
mente liberados.

Art. 100. As penalidades serão impostas aos proprie
tários dos veículos, aos seus condutores, ou a ambos, conforme
o caso.
. Parágrafo único. Aos proprietários e condutores de veí

culos serão impostas concomitantemente as penalidades de
que trata este Código, toda vez que houver responsabilidade
solidária na infração dos preceitos que lhes couber observar,
respondendo cada um de per si, pela falta em comum, que
lhes for atribuída.

Art. 101. Ao proprietário caberá sempre a responsa
bilidade pela infração referente à prévia regularização e preen
chimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito
do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade
de suas características e fins, matrícula de seus condutores,
quando esta for exigida, e outras disposições que deva ob
servar.

Art. 102. Aos condutores caberá a responsabilidade
pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção dos
veículos. .

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Finda a leitura
do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Braldo Trindade

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não se pode
falar em soberania nacional sem que se adote um mecanismo
de defesa das nossas riquezas naturais, do solo e do subsolo.
Essa questão tem sido bastante levantada, comentada e discu
tida na CPI da Amazônia, em que pese ao exíguo tempo
que aquela Comissão tem para que o seu Relator possa dar
parecer a respeito dos inúmeros depoimentos ali apresentados
pelas pessoas convocadas, dentre as quais o Ministro do Exér
cito, que muitas vezes expôs aos membros daquela CPI as
dificuldades que se tem no tocante à internacionalização da
Amazônia.

Nós tivemos, na época da Constituinte, um grande traba
lho nesta Casa, Sr. Presidente, para nacionalizar a exploração
dos minérios, não por sermos contra o capital estrangeiro,
mas pelo fato de que os lucros do capital estrangeiro quase
sempre são levados para o exterior, o que, do nosso ponto
de vista, é prejudicial aos interesses nacionais e principalmente
aos interesses da região Norte. Observando esses pontos, che
gamos a fazer alguns levantamentos, no Departamento Nacio-
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nal da Produção Mineral, sobre a situação das multinacionais
no País, uma vez que existe um projeto do Poder Executivo
que pretende abrir ao capital estrangeiro a exploração das
riquezas existentes no subsolo brasileiro. A propósito disso,
conseguimos alcançar o número regimental para a constituição
de uma comissão parlamentar de inquérito, que vai exata
mente averiguar a situação das multinacionais, no que se refere
à exploração do subsolo brasileiro.

E importante informar a esta Casa, para que fique regis
trado nos Anais da Câmara dos Deputados, que há total falta
de participação do DNPM, carência de recursos humanos,
e incapacidade. técnica daquele órgão com respeito à manu
tenção de um sistema preventivo, que possa defender os inte
resses do País nessa questão. . ,

Também queremos, com esta CPI, averiguar ilS condições
do meio ambiente, uma vez que, principalmente na região
Amazônica, muitas áreas estão poluídas por materiais quími
cos usados pelas mineradoras. E importante que este Con
gresso possa fazer um levantamento, através da CPI dos Miné
rios, sobre a situação de empresas como a Paranapanema,
a Novo Astro e a Yukio Yoshidame, pois existem várias de
núncias contra as mesmas.

Queremos também, através da CPI, realizar o rastrea
mento comparativo entre o que essas empresas obtêm em
termos de recursos e o que elas declararam ao Imposto de
Renda e à União, já que os estados têm participação na receita
obtida através do imposto criado pela própria Constituição.

Sr. Presidente, como já existe na Câmara dos Deputados
uma intenção muito grande de vários outros Parlamentares
de participar desta CPI, tenho a impressão de que ela trará,
não só à Câmara, mas, de forma geral, ao País, as informações
que todos queremos sobre a atuação altamente prejudicial
das empresas multinacionais na exploração dos nossos recur
sos minerais.

Era o que tinhaa dizer, Sr. Presidente.

o SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ST!S e Srs. Deputados, desde
ontem, encontram-se em Brasília muitos prefeitos do Estado
do Rio Grande do Sul, pelo menos em quantidade bastante
expressiva, como também, creio, prefeitos de todos os estados
deste País.

Eles vieram fazer reivindicações, principalmente no que
diz resp~ito à diminuição dos recursos do FPM nos últimos
meses. E bem verdade que essa diminuição do FPM é uma
conseqüência da recessão existente neste País. Por isso mes
mo, não havendo arrecadação, também não haverá remessa
de verbas para as prefeituras na quantidade desejada e corres
pondente, pelo menos, à inflação.

Desde quando elaboramos a nova Carta, fui um daqueles
que sempre defendeu o municipalismo. O Município é a ceIlula
mater da sociedade. No município é que vivem as populações.
Cada pessoa ,está ligada a um município .. Se os municípios
resolverem suas dificuldades, certamente não teríamos maio
res problemas no âmbito estadual e federal.

Por isso mesmo, os prefeitos vieram reivindicar também
seus interesses com respeito à emenda à Constituição, de auto~

ria do Poder Executivo, que pretende diminuir a remessa
do ICM para os municípios. Por essa proposta, em vez de
25%, apenas 20% seriam devolvidos às comunas ficando 5%
para os estados.

Isso seria um retrocesso. Tenho certeza de que o próprio
Governo, na pessoa do Presidente da República, ao analisar

mais a fundo essa proposta contida na emenda à Constituição,
há de concordar que não pode ocorrer essa diminuição. Pelo
contrário, precisamos repassar mais recursos aos municípios.
Se assim o fizermos, eles próprios resolverão seus problemas.

A propósito, projeto de minha autoria tramita nesta Casa,
dispondo sobre a municipalização da merenda escolar, o qual
é visto com bons olhos pelos prefeitos. Se aprovado, contri
buirá para a descentralização desse setor. No lugar de se adqui
rir aqui, na Capital Federal, os pr<?dutos destinados a comprar
a merenda escolar para todos os municípios deste País, seriam
remetidos recursos para cada município, e lá poderia ser adqui
rido o dobro desses produtos em relação àquilo que é atual
mente adquirido pela União, porque não seriam pagos fretes,
e nem haveria desperdício.

S. Ex' o Sr. Ministro da Educação também está de acordo
com essa medida. Se ela for aprovada, pretende executá-la
já no próximo ano.

Por isso, Sr. Presidente, gostaria de me manifestar a favor
do municipalismo, porque o município deve ser prestigiado.
Lá é 'que as coisas acontecem, e acontecem com mais facili
dade, desde que haja recursos para isto.

o SR. SARNEY FILHO (Bloco - MA. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, Srs. Deputados, na próxima
quarta-feira, estará indo ao Estado do Maranhão a CPI que
apura a violência no campo.

Infelizmente, nos últimos dez anos, o Maranhão tem sido
palco, com bastante freqüência, desses atos lamentáveis, sen
do considerado, inclusive, urna das regiões do País onde há
mais violência no campo.

Corno sou membro dessa CPI, lá estarei, com o propósito
de colaborar no sentido de que haja uma rápida solução para
o problema. Aliás, durante a Constituinte, fui destituído da
Vice-Liderança do PFL por haver votado a favor de urna
reforma agrária ampla e irrestrita.

Tenho o prazer de comunicar a esta Casa que o Governo
Edison Lobão, com quem conversei longamente a esse respei
to, já distribuiu, no seu curto tempo de governo, mais de
800 títulos de terra. Disse-me S.Ex' que essa é urna preocu
pação do seu governo - e essa preocupação, que foi fruto
também do nosso discurso de campanha eleitoral, modificou,
no nosso Estado, a situação eleitoral do primeiro para o segun
do turno. Urna das promessas eleitorais da nossa bancada,
e também do então Senador Edison Lobão, quando da eleição
para Governador, foi dar prioridade à solução dos problemas
enfrentados pelo homem do campo, e isso depende basica
mente da reforma agrária.

Com satisfação vejo que o Governo do meu Estado tem
investido grandes somas de recursos para diminuir as dificul
dades por que atravessam principalmente os pequenos produ
tores rurais maranhenses.

Com alegria registro nos anais desta Casa que o Maranhão
se tem tomado uma rara e feliz exceção na área agrícola,
apesar de o atual Governo federal ter como saldo a pior safra
de todos os anos.

Sem dúvida, estamos assistindo no Maranhão a uma gran
de virada de mentalidade em benefício do pobre e do pequeno
agricultor.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, ST!s e Srs. Deputados, nós, que defen
demos os direitos humanos e somos considerados babacas
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Sr. Presidente, o epis*odio da chacina do Presídio Ary
Franco não será o último, encadeando-se em outros elos de
igual cont,eúdo, de um passado recente, podendo ser citados,
entre outros, aqueles de São Paulo, nos presídios de Arara
quara, Presidente Venceslau, Campinas e Carandiru, na Capi
tal, devendo-se acrescer ainda violências praticadas nas dele
gacias de polícia. Há pouco mais de um ano, foram mortas
por asfixia, num cubículo de uma delegacia da periferia de
São Paulo, mais de dezoito pessoas.

O nosso sistema penintenciário, Sr. Presidente, está fali
do. Não será mantendo a rede existente de grandes presídios,
logo transformados em depósitos de presos, que iremll)s solu
cionar a questão do cumprimento da pena, hoje ti:ansfonnada

pelos eminentes defensores da violência, seja ela institucio- num fim em si mesmo, ao invés de ser o meio para a reinte
nalizada ou não, esperamos alguns dias para fazer algumas gnição do delinqüente à sociedade:
considerações a respeito da chacina ocorrida no Presídio Ary Em São Paulo, construíram-se vinte presídios no modelo
Franco, no Rio de Janeiro. Por quê? Esperando que vozes tradicional;· e os mesmos já estão assumindo a qualificação
mais abalizadas fizessem uma referência sobre o espetáculo de depósito de seres humanos. Nos grandes presídios, a dire
de incapacidade e de impotência a que mais uma vez se assistiu ção rapidamente se contamina pela violência e pela corrupção.
ocorrer no País. ' É evidente que a qúestão do presídio se insere na problemática

Mas esse é um tipo de matéria que a ninguém mais sensibi- maior da segurança pública e não pode ser tratada como um
liza, pois passamos da contaminação da Nação pela ideologia departamento estanque.
da segurança nacional para o estágio da ideologia da violência' Se não remodelarmos a nossa Polícia, tornando-a demo
pura e simples. crática; se não trouxermos o nosso Judiciário para mais próxi-

mo dos problemas populares, se não qualificarmos o sistema
A mídia eletrônica passa ao povo as violências do povo, prisional como um meio e não um fim, fatos como o da chacina

esquecendo-se da violência que está por detrás dela e que do Presídio Ary Franco se repetirão, não bastando a apuração
a determina: a violência da mortalidade infantil, da estereli- de responsabilidades funcionais, porque essa responsabilidade
zação de mulheres e de homens, de salários achatados, do é do próprio Poder Público.
desemprego, da fome, da falta de moradia etc. E, quando Que mais esse lamentável episódio sirva de exemplo para
se fala em direitos humanos, somos qualificados de babacas repensarmos não apenas os nossos presídios, mas a atuação
por aqueles que, mediante a violência, pretendem a preser- da Polícia e da própria Justiça.
vação de seus privilégios.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Pronuncia
A preocupação pela defesa dos direitos humanos não o seguinte discurso.)'::- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,

é nosso. A Igreja tem, nessa defesa, um dos pontos altos já tive oportunidade de expor desta tribuna as dificuldades
de sua atuação. É o que se pode ler na última encíclica do enfrentadas pelas diversas universidades, diante da grande
Papa João Paulo lI, a Centesimos Annus. Inclusive há, nessa demora na liberação ,de recursos a elas destinadas por parte
encíclica, uma alusão às ditaduras militares que se estabele- do Governo Federal.
ceram na América Latina: Importantes projetos em desenvolvimento nas diversas

47. Após a queda do totalitarismo comunista e faculdades brasileiras são sistematicamente colocados em xe
de muitos outros regimes totalitários e de "segurança que em face dessa situação. Centenas desses projetos se refe
nacional", assistimos hoje à prevalência, não sem con- rem à pesquisa aplicada, com vistas à solução de problemas
trastes, do ideal democrático, em conjunto com uma fundamentais que estão afetendo a sociedade em todos os
viva atenção e preocupação pelos direitos humanos. seus segmentos.
Mas, exatamente por isso, é necessário que os povos, Segundo correspondência que recebi hoje no meu Estado,
que estão reformando os seus regimes, dêem à demo- o Paraná, outro fato tem dificultado as atividades universi
cracia um autêntico e sólido fundamento mediante o tárias: o Governo vem aceitando, muito acertadamente, os
reconhecimento explícito dos referidos direitos96• Entre estudantes bolsistas através do Crédito Educativo, só que não
os principais, recordem-se: o direito à vida, do qual faz o repasse dos recursos correspondentes ou retarda o paga
é parte integrante o direitoa crescer à sombra do cora- 'mento para o fim do ano, deixando as universidades e facul
ção da mãe depois de ser gerado; o direito a viver dades em dificílima situação.
numa família unida e num ambiente moral favorável Como a educação, no meu entender, deve, juntamente
ao desenvolvimento da própria personalidade; o direto com a saúde, ser colocada na condição de prioridade absoluta
a maturar a sua inteligência e liberdade na procura de governo, faço um veemente apelo no sentido de que o
e no conhecimento da verdade; o direito a participar Ministério da Educação desenvolva as gestões necessárias à
no trabalho para valorizar os bens da terra e a obter imediata liberação dos recursos destinados ao Crédito Edu-
dele o sustento próprio e dos seus familiares; cativo.

E essa preocupação vai desde a violência a que estão O SR. PAULO .RAMOS (PDT - RJ. Sem re~isão do
submetidos aqueles que nos estão próximo, até aqueles quem orador.) - Sr. PresIdente: Sr'" e Srs. Deputad?s, dUlIl;te de
condenados sofrem a violência e a corrupção em nossas pri- -, tantos fatos graves que vem acontecendo na VIda naCIOnal,
sões. ' diante de tanta intervenção de que tem sido vítima o nosso

malfadado Brasil, trago à consideração da Casa comentários
a respeito de um assunto que, para alguns, pode representar
um fato menor, em face da situação delicada pela qual teremos
oportunidade de passar, quando apreciarmos a perda do man
dato do Deputado Jabes Rabelo.

O fato a que me refiro, Sr. Presidente, envolve um clube
de futebol, o Flamengo Futebol Clube, da minha cidade do
Rio de Janeiro, seguramente o clube mais popular do Brasil.

Assomo à tribuna em homenagem ao desporto brasileiro
e também ao Presidente do Flamengo, o ex-Deputado Márcio
Braga, que ainda nos honra integrando a bancada do PDT.

Os jornais têm dado grande destaque à decisão da FIFA,
que puniu o Flamengo, proibindo o clube de maior torcida
no País a participar de jogos internacionais. Os absurdos neste
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ato são muitos, a começar pelo total desrespeito à soberania
nacional. Afinal, que poderes o Sr. João Havelenge acha que
possui para punir um clube brasileiro que não é filiado à
FIFA? Será o poder de ser sogro de Ricardo Teixeira, Presi
dente da CBF, que sonha em ocupar o cargo de Havelange?
Toda esta história aconteceu porque o Presidente do Flamen
to, Márcio Braga, teve a coragem de contestar a reeleição
de Ricardo Teixeira à Presidência da CBF. A'eleição ou a
maracutaia foi antecipada em seis meses e cercada de muita
armação. Os dirigentes das federações estaduais presentearam
Ricardo Teixeira com mais quatro anos de mandato, anteci
pando para julho deste ano uma eleição que só deveria acon
tecer em janeiro de 1991. A antecipação e o aumento do
mandato - que era de três anos - foram armados peIos
"cartolas". No dia da eleição, os eleitores e os dirigentes
reeleitos se trancaram, às escondidas, numa das salas da CBF,
para completar a farsa e escapar do oficial que foi ã CBF
comunicar a suspensão da eleição pela Justiça Federal. O
Flamengo, através de Márcio Braga, não aceitou a farsa e
manteve a ação numa das Varas Cíveis do Rio. Ricardo Tei
xeira então pediu socorro ao sogro dele, João Havelange,
para que invoc\lsse os poderes da FIFA contra os que querem
a vitória da lei e da ética contra a farsa, a "maracutaia".
E Havelange atendeu a esse pedido. Primeiro ameaçou punir
oibida de participar de jogos internacionais e da Copa do
Mundo. Como a iniciativa não deu resultado e o Flamento
não se intimidou, a FIFA e a CBF resolveram despejar toda
a sua ira contra o Flamengo. É importante destacar que a
antecipação da eleição na CBF teve como único objetivo ga
rantir a reeleição dos atuais dirigentes, o que ficaria difícil
a partir da aprovação pelo Congresso do Projeto Zico. O
projeto, que é do Governo, muda o colégio eleitoral da CBF.
Hoje, só as federações estaduais votam para a escolha dos
dirigentes da CBF. Pelo projeto, os clubes profissionais passa
rão a participar da eleição, o que, na prática, significa que
os "cartolas" perderão o domínio que têm atualmente. Ao
invés de pouco mais de 20 votos, serão mais de 100 os eleitores.
E isto não interessa aos "cartolas", que querem perpetuar-se
no poder para acabar de vez com o futebol brasileiro. A
CBF incluiu nos seus Estatutos um artigo que passa por cima
da Constituição, ao proibir os clubes filiados de recorrerem
à Justiça comum (o que foi feito pelo Flamengo). Estes "carto
las" que estão na direção da CBF e nas federações estaduais
são os verdadeiros "vampiros" do futebol brasileiro. Eles fi
cam com boa parte das rendas de todos os jogos para manter
as entidades e desorganizar o futebol. Basta ver o que acontece
hoje nos campeonatos do Rio e de São Paulo, com rendas
médias de 5 milhões de cruzeiros. Como os clubes se vão
manter para entrar em campo, custam, em média, 10 milhões.
Acabam dividindo com as federações e a CBF rendas médias
de 5 milhões. Para se ter idéia de até onde chegou o futebol
brasileiro com a ação desses "cartolas", basta citar o que
aconteceu no último campeonato nacional. Botafogo e Santos
jogaram no Maracanã. A renda foi de 16 milhões. Pois bem,
os clubes nada levaram deste valor, e o Botafogo teve que
desembolsar 300 mil cruzeiros. Enquanto isso, os "cartolas"
da ,CBF e das federações embolsaram 20% da renda, sem
ter qualquer gasto.

Como se não bastassem todos estes desmandos e "mara
cutais", esses mesmos "cartolas" têm a coragem agora de
afirmar que CBF e FIFA vão atuar aqui no Congresso para
evitar a aprovação do Projeto Zico ou incluir artigos que

lhes garantam a manutenção das mordomias a que estão acos
tumados. São esses mesmos dirigentes que acabaram com
a Seleção brasileira, promovendo jogos caça-níqueis, que ser
vem apenas para o futebol brasileiro colecionar derrotas e
humilhações. O que se pergunta é quem fiscaliza as contas
da CBF. É uma entidade de direito privado, que fatura em
cima da falência e da crise dos grandes clubes e onde ninguém
pode botar a mão. Hoje, mais do que nunca, é preciso urgência
na aprovação do Projeto Zico, para garantir a moralidade
e a sobrevivência do futebol brasileiro.

Sr. Presidente, espero que, no momento oportuno, sem
a comoção pela qual estamos passando hoje, esta Câmara
dos Deputados e até o Congresso Nacional repilam inicitativas
como essa, da FIFA, por ser uma intervenção descabida e
injusta.

o SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, nova
mente quero alertar o Ministro da Saúde' para a grave crise
a que está levando a rede hospitar filantrópica e beneficente
do País. Os atrasos nos pagamentos e os pagamentos feitos
com índices desatualizados inviabilizam os serviços de saúde
nos Municípios menores, onde existem apenas hospitais muni
cipais, mantidos por associações beneficentes, entidades filan
trópicas ou pela própria Prefeitura. Os atrasos chegam a 30,
60 dias, obrigando essas entidades a recorrerem à rede bancá
ria para o pagamento dà folha salarial, pagando juros de 40%
a60% ao mês.

Nessas condições, não há como manter um serviço razoá
vel, e o Governo não se está mostrando sensível ao problema,
deixando essa rede hospitalar ser sucateada.

Quero lembrar ao Sr. Ministro da Saúde a sua responsa
bilidade de manter viva a rede de hospitais filantrópicos e
beneficentes existente no País, para os quais o dinheiro do
Governo nunca chegou.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, venho
mais uma vez a esta tribuna para tratar de um assunto de
grande relevância, que prejudica sensivelmente três mil fun
cionários do Bandepe. Sabe V. Ex' que o Governo de Pernam
buco, num acordo com o Banco Central, patrocinado pelo
Presidente da República, resolveu fazer uma administração
êompartilhada.

Nunca entendi como um estabelecimento bancário da
tradição do Bandepe, com 157 anos de existência, pode ter
uma administração compartilhada. Era muito melhor que nele
se interiesse, se houvesse erros.

Agora, Sr. Presidente, da noite para o dia, três mil funcio
nários estão tendo as suas demissões revistas, porque foram
feitas abruptamente, sÓ com o intuito de ferir as pessoas.
E o Governador foi para a televisão, onde está gastando a
fortuna de um Estado pobre, dizendo que foi mostrar a sua
coragem e que vai vencer pela força. Força S. Ex' nunca
teve, Sr. Presidente. E coragem não é o seu forte, mesmo
porque, em Pernambuco hoje não se vê governo, apenas se
vê um ditador, que quer mostrar que teve um aprendizado
talvez de doutoraQo, como o próprio Nero, que tocou fogo
em Roma e foi aplaudido. Ele quer tocar fogo nos lares de
três mil funcionários, que representam quinze mil pessoas.
Mais uma vez quero levar aminha solidariedade e - tenho
certeza - a da minha bancada, que estava lá representada,
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e apoio aos bandepeanos, ao dizer que vamos continuar lutan
do, porqlle não aceitamos essa tese de quanto pior melhor
para atender a um pobretão político, porql}e de política S.
Ex~ não entende n&da; é um desvairado. E um desvario o
que se quer praticar contra o Bandepe.

Portanto, SI. Presidente, aqui fica, mais um vez, o meu
protesto e a disposição de luta, não só da nossa bancada,
como das demais, para reverter esse quatro e fazer justiça
aos funcionários do Bandepe.

O SR. HUGO BIEHL (PDS - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, ontem,
5 de novembro, representou o transcurso de uma data muito
especial para um importante segmento profissional. Trata-se
do Dia do Técnico Agrícola, profissional de nível médio. A
quem, como colega, quero render as minhas homenagens.

Este trabalhador, quase anônimo, exerce papel funda
mental no desenvolvimento da economia primária, ao se cons
tituir hoje no principal agente de transferência de tecnologia
ao homem do campo.

Sabemos todos que a agropecuária precisa modernizar-se
para acompanhar os tempos e responder ao sempre crescente
grau de eficiência que o mundo contemporâneo está a exigir;
e, ao que assistimos, não tem faltado ao técnico agrícola dedi
cação, empenho, luta para, inclusive, superar os obstáculos
que se colocam à sua frente, até para exercer, na plenitude,
suas atribuições profissionais.

Sim, Sr. Presidente, este profissional que ontem come
morou o seu dia, apesar de ter suas atribuições definidas em
lei e consagradas na prática, ainda enfrenta a concorrência
da classe agronômica de nível superior, que, por prepotência
do órgão de fiscalização do exercício das profissões - o CON
FEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agro
nomia, com a principal razão de assegurar intocável seu mer
cado de trabalho, vem dificultando o livre e pleno exercício
da profissão de técnico agrícola.

Em verdade, para se chegar à definição das atribuições
profissionais do Técnico agrícola, desenvolveu-se-e eu tive
o privilégio de participar desse esforço - a uma luta ímpar
para superar as dificuldades impostas.

A data de 5 de novembro, dedicada ao técnico agrícola,
é referência ao dia 5 de novembro de 1968, quando foi sancio
nada a Lei n9 5.524, que disciplina o exercício profissional
do técnico industrial, estendendo-o ao técnico agrícola.

Por oposição constante do Confea ao que ãlei determi
nou, só em 1985, portanto, 17 anos após, com a constante
luta e trabalho, dos técnicos agrícolas e industriais, vimos
a lei regulamentada, o que foi obtido pelo Decreto n9 90.924,
de 6 de fevereiro daquele ano.

E agora, pasmem, atentem V. Ex~s para o que afirmo
e denuncio: ainda hoje, 23 anos após a regulamentação da
Lei n9 5.524 e 6 anos após o Decreto Regulamentador n9

90.924, que tratou do Confea e dos Crea, num ato de prevari
cação, que tem previsão definida, nós, técnicos, somos usurpa
dos naquilo que é elem~ntar para o nosso trabalho - para
que posamos exercer na plenitude a nossa profissão.

Concluo, Sr. Presidente, mais" uma vez rendendo minhas
homenagens ao técnico agrícola no seu dia e também confiante
em que esta casa não se furtará em acabar definitivamente
com as injustiças que mencionei, aprovando no menor prazo
o Projeto de Lei n9 905/91, de autoria do Deputado Nelson
Jobim e deste Deputado, que cria o Conselho Federal e Conse-

lho Regional de Fiscalização do exercício da profissão de Téc
nico agrícola.

Estaremos fazendo justiça.
Assim, 5 de novembro não será apenas mais um dia de

lutas, mas finalmente um dia para o técnico agrícola com
muito merecimento comemorar.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

O SR. PAULO MANDARINO (PDC - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, o Go·
vemo vem dando grande ênfase à tese da privatização, mas
há setores hoje querendo insistir na tese da criação de mais
um banco - o Banco Rural. Este banco seria criado sob
a forma de sociedade de economia mista, e o Governo alocaria
recursos para a sua criação.

Mas o que fazer com a estrutura do Banco do Brasil,
já existente há décadas neste País para tratar exatamente desse
problema? Esta tese da criação do Banco Rural pretende
apenas defender interesses de poucas cooperativas e de poucos
produtores, que se sentem prejudicados com a extinção do
BNCC. É uma tese absolutamente contrária aos interesses
nacionais. Não tem o menor cabimento esta Casa mudar de
opinião neste momento. Ela estava convencida da necessidade
da rejeição do veto ao art. 69 da Lei n9 8.029. De uns quinze
dias para cá, por pressão de cooperativas e de outros interes
sados, sente-se que está havendo uma mudança nesse entendi
mento. Mas a criação de mais um Banco resolveria em quê
os graves problemas deste País? Se criar bancos resolvesse
o problema, certamente o Brasil não teria mais nenhum, por
que o próprio BNCC foi um exemplo disso.

Qualquer carteira do Banco do Brasil pode absorver os
encargos das cooperativas de crédito ou dos mutuários dessas
cooperativas, com o mínimo de estrutura e com a própria
dimensão que o Banco do Brasil já teve, com cerca de cinco
mil postos de atendimento em todo o País.

Ora, num momento como este, como se pode insistir
na tese de criação de um banco rural? Se o Governo embarcar
nessa canoa absolutamente furada, irá desmoralizar completa
mente a sua tese da privatização.

Deixo aqui este recado na qualidade de Vice-Líder do
PDC, partido que tem procurado dar governabilidade ao pró
prio Poder Executivo e que, embora não integrando o Bloco,
tem apoiado o Governo.

Asseguro a V. Ex~S, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
que esta é mais uma das falácias, e o que se pretende com
a criação desse banco rural, incorporando o acervo do antigo
BNCC, é apenas evitar que as dívidas sejam efetivamente
cobradas, como certamente ocorreria, se tudo isso fosse absor
vido pelo Banco do Brasil.

Deixo estas ponderações aos Srs. Deputados e esta obser
vação ao Governo: a tese da privatização é correta, desde
que cumprida nos estritos limites do interesse nacional. Mas
criar um banco rural hoje irá efetivamente desmoralizar essa
tese.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PCB -"RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!S e Srs. Deputados,
lamentamos informar que é gravíssimo o estado de saúde
da cultura brasileira, vítima de inanição, desidratação e negli
gência "collorida". Preocupados com o seu quadro clínico,
tentamos interná-la para tratamento, acompanhados da Depu
tada Estadual do PCB Lúcia Souto e dos Vereadores Ruça
e Alfredo Sirkis, além dos artistas Ernesto Picollo e Ângela
Leal. E, como não poderia deixar de ser, não conseguimos"
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efetivar a internação, como já era esperado, por um motivo:
desde que este Governo assumiu, não há leitos suficientes
para os que precisam de internação. Mesmo assim o Governo
insiste em fechar os leitos existentes. Enquanto isso, a arte
brasileira, antes alegre e cheia de cores, vai ficando um simples
retrato em preto-e-branco, apesar de o governo se dizer "colIo
rido" .

O quadro é de desesperança. O nosso cinema foi desman
telado e as salas de projeção estão fechando uma atrás da
outra, sendo transformadas em templos de diferentes seitas.
O teatro vive dificuldades, os museus estão abandonados,
as artes plásticas pintam-se em tons sombrios, os artistas,
técnicos e intelectuais estáo condenados à negligência e à
humilhação cotidiana.

Enquanto isso, Srs. Deputados, afirma-se uma anticultura
mercantilista e grotesca, numa invasão de enlatados de péssi
ma qualidade, produzidos fora do País e importados sem ne
nhum critério que não o mais mesquinhamente comercial.
Nossas crianças são submetidas diariamente a um bombardeio
de desenhos e séries de TV, que têm na violência gratuita
sua única atração. São programas de conteúdo imbecilizante
e potencialmente estimulantes de mais violência. No entanto,
os moralistas e conservadores pedem a volta da censura, cho
cados com o nudez ou a alusão ao sexo, e obtêm palavras
de compreensão dos governantes. Incomoda-lhes o corpo nu,
mas o morticínio minuto a minuto, a selvageria e brutalidade
que emanam desse lixo cultural importado cabem na sua con
cepção de normalidade.

SI. Presidente, qualquer país sério protege e subsidia
a sua cultura. No nosso País, as leis que de alguma forma
incentivavam a produção cultural foram abolidas, sem nenhu
ma contrapartida ou compensação. O Governo Collor conti
nua a tergiversar e a cozinhar em banho-maria as diversas
iniciativas capazes mitigar essa situação, e a chamada Lei
Rouanet se assemelha cada vez mais a uma Lei Godot, uma
espera de algo que nunca chega.

Diante desse quadro clínico grave, intelectuais, artistas,
produtores culturais, Parlamentares das forças democráticas
e cidadãos em geral, sentindo que é necessária uma união
de forças para garantir a sobrevivência de nossa cultura, que,
afinal, nada mais é do que um espelho da nossa sociedade,
tentarão, na próxima segunda-feira, dia 11 de novembro, con
seguir uma vaga para a sua internação na UTI do Hospital
Miguel Couto, no Rio de Janeiro, antes que morra de morte
matada e collorida.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a exposição
do Sr. Ministro da Economia, Marcfiio Marques Moreira,
ontem, nesta Casa, não trouxe novidade alguma. Conside
ramos, conforme tivemos oportunidade de expressar em opor
tunidades anteriores, que o diagnóstico do Governo para com
bater a crise é profundamente equivocado. E o Ministro, a
nosso ver, insistiu em tal equívoco.

Para ele, a inflação continua sendo produzida pelo exces
so de demanda na economia. Os trabalhadores brasileiros,
segundo esse ponto de vista, estão consumindo demasiada
mente. Por esta razão, justifica-se a adoção da atual política,
sustentada no arrocho salarial, no arrocho monetário, no arro
cho fiscal, enfim, no arrocho geral da atividade econômica,
para que esta possa ajustar-se e melhorar o seu padrão de
funcionamento.

Insistem os economistas oficiais no argumento de que
a nossa inflação não passa de um fenômeno monetário simples
mente. Daí, basta, na opinião deles, controlar a moeda, e
pronto, tudo se resolverá.

Entendemos, ao contrário, que a inflação é apenas reflexo
de uma estrutura econômica que está apodrecida em nosso
País. Ela é a expressão, nos preços e no dinheiro, dos conflitos
existentes na infra-estrutura do sistema econômico entre o
capital e o trabalho, pela divisão do valor da riqueza nacional
produzida pelos trabalhadores.

Discordamos veementemente dos que agora declaram
que a nossa crise é eminentemente política. Para superá-Ia,
portanto, seria conveniente apenas mudar o sistema político,
para que tudo se resolvesse. Essa é uma falsa avaliação, que
não resultará em nada, se for atacada como se fosse a panacéia
geral.

Vivemos, isto sim, um conflito infra-estrutural, um con
flito entre o capital e o trabalho, expresso com clareza na
superacumulação de capital existente na economia, que blo
queia as atividades econômicas, reduz a taxa de lucro do siste
ma e o induz à especulação, pois as atividades produtivas,
bloqueadas pelo arrocho salarial, perderam a capacidade de
dinamizar a economia.

A expressão das distorções da nossa economia pode ser
visualizada claramente pelo perverso perfil da renda nacional.
Somente 30% do seu total correspondem aos rendimentos
dos salários, enquanto os 70% restantes correspondem aos
rendimentos do capital. Este, superacumulado, deixou de di
namizar a economia, porque os salários, superarrochados,
perderam a capacidade de, através da demanda, reproduzi-los.

Os juros altos - fator que o Ministro considera essencial
para ajustar a economia - estão epenas contribuindo para
enriquecer os grandes empresários e banqueiros. Eles, apesar
de reclamarem da política monetária, conseguem conviver
com ela. Se, por um lado, reduzem as atividades produtivas,
porque os custos de produção, com os juros altos, se elevam
extraordinariamente, de outro lado conseguem superar esse
obstáculo, especulando com os títulos públicos.

E os trabalhadores? Estes, com a redução das atividades,
econômicas estão sofrendo as agruras do desemprego, da mar
ginalidade social!

A curto prazo, portanto, os empresários estão conse
guindo sobreviver através da especulação. Mas, a médio e
longo prazo sairão, também, prejudicados. Sem mercado para
os seus produtos, sem poder modernizar suas empresas, perde
rão rapidamente a competitividade interna e externa, e o suca
teamento industrial do País será inevitável.

Essa estratégia, aliás, é altamente conveniente ao capital
estrangeiro, que deseja eliminar todos os concorrentes possí
veis para conquistar o nosso mercado de forma definitiva.

A modernização pregada pelo Ministro da Economia tem
um nome: sucateamento, para que o capital estrangeiro possa
vir para o País sem nenhum perigo de enfrentar qualquer
tipo de concorrência.

A política do Governo, nesse particular, é perfeitamente
adequada aos interesses da política econômica norte-ameri
cana, que pretende reduzir os seus déficits comerciais nos
próximos anos exportando para os países latino-americanos.
O neoliberalismo do Governo atende a este objetivo.

Os trabalhadores, porém, serão os mais prejudicados.
O desemprego, a recessão e o empobrecimento nacional são
as expressões máximas da política do Governo Collor.
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A reversão desse quadro somente ocorrerá com a supres
são do atual modelo concentrador de renda. A exposição
do Ministro deixou claro que ao Governo não interessa supri
mi-lo, apenas remendá-lo.

Aos trabalhadores essa política econômica neoliberal não
interessa, porque significa a sua eliminação do quadro produ
tivo, a sua marginalização, o desemprego e a fome. - Irma
Passoni.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (Bloco - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados,
na tarde de hoje, no Senado, estará sendo votada uma emenda
constitucional que antecipa o plebiscito, previsto nas Dispo
sições Constitucionais Transitórias para ser realizado no dia
7de setembro de 1993, quando o povo brasileiro deverá decidir
se quer ser uma república ou uma monarquia, se quer como
sistema de governo o parlamentarismo ou, caso opte pela
república, se quer continuar no sistema presidencialista.

O artigo que prevê o plebiscito precede, nas Disposições
Constituicionais Transitórias, o que establece um prazo de
no mínimo 5 anos para que esta Casa possa fazer a revisão
constitucional. Há, portanto, uma grande diferença entre o
plebiscito e a revisão constitucional.

Mas, infelizmente, nas discussões que vêm sendo travadas
nas televisões, nas rádios, nos jornais e até nas universidades,
está havendo certa confusão. Muita gente imagina que a ante
cipação do plebiscito significará também que, a partir da data
prevista na Emenda Richa, 21 de abril, se escoará o prazo
para a revisão constitucional a ser feita no sistema unicameral
e por maioria absoluta. Como essa matéria, uma vez aprovada
no Senado, deverá ser examinada pela Câmara dos Deputados
na semana que vem, é muito importante que essas questões
sejam separa~as. O plebiscito destina-se exclusivamente à es
colha entre monarquia e república e entre parlamentarismo
e presidencialismo.

Nós somos parlamentaristas conhecidos. Aliás, no meu
caso, disputei a eleição'para a Assembléia Nacional Consti
tuinte unicamente por causa disso; nunca havia querido vir
para Brasília exercer mandato na Câmara, mas, quando vi
a oportunidade de o País adotar o parlamentarismo, resolvi
disputar as eleições e vir para cá. Por pouco não conseguimos
a vitória dessa tese, esta, sim, a verdadeira modernidade para
a vida política brasileira.

Assim, chamo a atenção, desde já, dos nossos colegas,
para que não se deixem levar pela orquestração que já vejo
aparecer na imprensa: primeiro, a de que ainda não é hora
de se fazer uma revisão constitucional. Ora, não se trata de
uma revisão constitucional. Segundo, de que se quer antecipar
a implantação do parlamentarismo no caso de ele sair vitorio
so. Menos ainda é este o caso. Nós, parlamentaristas, defende
remos até o último minuto do último dia o mandato legítimo
conquistado, no sistema presidencialista, pelo Presidente Co
llor, de forma absolutamente honesta,· em dois turnos, nas
eleições. Quem defende o parlamentarismo já, por força da
decisão do plebiscito, na verdade, está seguindo uma linha
golpista que não é a dos parlamentaristas autênticos desta
Casa.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St4' e Srs. Deputados, no dia de
ontem, os Reitores das universidades gaúchas de Caxias do
Sul e de Ijuí, respectivamente os Srs. Ruy Pauletti e Telmo

Frantz, denunciaram que 120 mil alunos das universidades
comunitárias em todo o País estão na iminência de perder
o segundo semestre letivo. O motivo é que os estudantes
estão sem receber o crédito educativo desde o início do semes
tre. O repasse de aproximadamente 40 bilhões de cruzeiros
para o pagamento do crédito aos alunos, através da Caixa
Econômica Federal, ainda não foi autorizado pelo Ministério
da Economia.

Sr. Presidente, nós, do PT, somos pela escola pública
e gratuita em todos os níveis, o que inclui, obviamente, a
própria universidade. Mas, enquanto isso não for conquistado,
entendemos que o crédito educativo surge como uma medida
paliativa, para fazer com que milhares de alunos possam fre
qüentar a universidade. Frente a essa situação concreta, com
120 mil universitários sendo ameaçados de não poderem pros
seguir com os seus estudos, estamos propondo que a Câmara
dos Deputados forme uma Comissão de Parlamentares para,
junto ao Ministério da Economia, pleitear a continuidade do
pagamento do crédito educativo. Mais do que isso, queremos
que sejam questionados os critérios que envolvem a sua ado
ção distribuição, bem como queremos a participação dos dire
tórios centrais de estudantes e das reitorias na definição desses
critérios, para que sejam os mais transparentes, os mais tran
qüilos e os mais justos possíveis.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. José Fortunati, o Sr.
Nilson Gibson, § 29, do art. 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sr'!
Irma Passoni, 49 Suplente de Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Irma Passoni) - Concedo a pala
vra a Sr~ Maria Luiza Fontenele.

A SRA. MARIA LUIZA FONTENELE (PSB - CE. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S!" e Srs. Deputados,
primeiramente, quero registrar aqui o meu protesto contra
o resultado da votação, hoje de manhã, dos vetos apostos
pelo Presidente da República à Lei Salarial.

Já que hoje à tarde vamos proceder a outra votação secre·
ta, diante do que ocorreu na votação desta manhã e pode
tomar a acontecer daqui a pouco, quero solicitar aqui, espe
rando que o eco das nossas palavras nesta Casa possa fazer-se
ouvir noutras Casas Legislativas, a necessidade de adoção
do voto aberto nessas questões. Entendemos que o voto aberto
é a gantia do direito que tem cada cidadão que votou nos
Parlamentares desta Casa de saber qual é o procedimento
do Deputado que elegeu. Creio que o voto secreto é uma
forma de encobrir posições que, se claramente expressas, com
certeza formariam um painel diferente daquele que vimos
hoje pela manhã. Talvez acobertados por esse s,igilo, alguns
Parlamentares.possam como se tivessem votado determinada
matéria de certa maneira, quando, na verdade, não o fizeram,
ou vice-versa. Diante disso, venho externar a minha indig
nação e dizer por que estou defendendo veementemente o
voto direto, o da verdadeira democracia: exatamente para
que mais e mais o povo tenha o direito de acompanhar e
fiscalizar a ação dos Parlamentares que elegeu. Assim, ao
povo também caberia o poder de destituí-los.

Após expressar esta opinião, Sr! Presidente, solicito que
seja registrada nos Anais da Casa a "Carta de Brasília" 
a Carta dos indignados. O título desta carta é "Denunciar.
Indignar-se. Agir." É o resultado do seminário sobre a questão
da violência, realizado na semana passada. Meu gabinete cu~-
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priu um papel importante para a realização desse seminário,
ao lado de entidades ligadas à área de defesa dos direitos
humanos, da CNBB, da Universidade de Brasília, da Casa
de Cultura Latino-americana e da OAB. Diz este documento:

"DENUNCIAR. INDIGNAR-SE. AGIR.

Entre todas as formas de violência atualmente vi
venciadas, uma das maiores é a intenção de retirar
do povo a capacidade de se indignar e lutar contra
a mesma. Um dos grandes méritos do Seminário Indig
nação Maior que o Medo, Violência Não, foi o de
vislumbrar caminhos para romper o círculo de ferro
da insensibilidade, de expandir essa possibilidade na
sociedade, bem como de constituir mecanismos concre
tos para superar o mundo de violência, em todas as
suas modalidades.

Violência contra os excluídos. Extermínio da in
fância e da juventude; etnocídio de negros e índios;
assassinato de mulheres; genocídio de trabalhadores
do campo e da cidade. Ecocídio da natureza. Estas
são as expressões da face visível e mais cruel da violên
cia que a nossa consciência humanista e democrática
nos impele à indignação e à luta para extirpá-Ia.

Existe, porém, uma face ,clandestina não menos
perversa do que a explícita. E a violência institucio
nalizada do poder que nega a cidadania à imensa maio
ria do povo brasileiro, não o reconhecendo como cons
tituídç> por pessoas portadoras de direitos.

E a violência simbólica dos meios de comunicação,
que, ao pasteurizar a notícia sobre atos e fatos violen
tos, de modo fragmentado e acrítico, quando não dis
torcido, banaliza a vida. As mortes, os assassinatos,
os massacres e a tortura policial, por sua freqüência
cotidiana, tendem a inscrever-se no conjunto das regras
sociais que passam a admiti-los com simplicidade e indi
ferença. Para esse tipo de conduta e barbárie, não se
trata de vidas humanas mas de coisas; uma vez negada
a humanidade nas condições de vida dos excluídos,
violência e morte tornam-se fatos corriqueiros e acei
táveis.

É a violência da nova ordem institucional que,
no quadro da afirmação hegemônica do mundo capita
lista neoliberal, nega a existência, em patamares dig
nos, à imensa maioria dos povos do chamado 39 Mundo,
como condição de reprodução e manutenção dessa mes
ma ordem.

É a violência traficada no interior das teorias "se
dutoras" pós-modernas, onde se difundem os princí
pios:

- que o elemento fundamental da socialidade das
relações humanas é a lógica do mercado e do lucro,
destituída de ética e valores.

- que, ao chegarmos à "sociedade pós-indus
trial", dissiparam-se os conflitos de classe e as ideo
logias;

- que a humanidade, no atual estágio do neolibe
ralismo, atingiu o teto da História;

- que os sonhos utópicos cederam lugar para as
realizações de objetivos tópicos.

Muitos são, como nós os que recusam o papel
de coveiros da utopia ou carpideiras da morte da Histó
ria. Mas a dramaticidade do momento exige mais do

que recusa, denúncia ou indignação. Exige o empenho
apaixonado pelo resgate do vigor dos movimentos po
pulares e da ação mobilizadora e parteira dos verda
deiros sujeitos da construção do novo - os historica
mente excluídos. Ação consciente e organizada dos
meninos e meninas de rua, índios, negros, trabalha
dores do campo e da cidade, homossexuais, mulheres,
grupos ecológicos, prostitutas, deficientes físicos, aidé
ticos, enfim, ação do imenso exército dos excluídos
e discriminados.

A indignação e ação dos setores conscientes da
sociedade, como das organizações sindicais e popula
res, constituem uma condição importante para resistir
e quebrantar a ação dos promotores da violência, dos
arautos da pena de morte, dos grupos de extermínio.

No entanto, entendemos que a violência contra
os excluídos encontra-se profundamente enraizada nas
estruturas sócio-econômicas da vida brasileira. Para ex
tirpá-Ia da cena nacional, é preciso que a luta por obje
tivos específicos das organizações, seja articulada com
a luta mais ampla pela transformação efetiva e demo
cratização radical da sociedade brasileira.

Assim, estaremos contribuindo para o processo
de dignificação da vida e para o resgate dos valores
fundamentais da humanidade."

Reafirmo, mais uma vez, que este documento já foi entre
gue à CNBB, que está realizando agora sua semana social,
com o encerramento de uma atividade realizada nos vários
Estados do País.

Trazemos o referido documento ao conhecimento desta
Casa para reafirmar a nossa posição e a nossa luta, que se
soma a várias outras lutas em defesa dos direitos humanos,
da vida e da dignidade humana.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A ORA
DORA.

PROPOSTAS DO SEMINÁRIO INDIGNAÇÃO
MAIOR QUE O MEDO

Contra a insensibilidade estéril, a indignação gestadora.
Contra a impotência solitária, a ação solidária.
Contra a violência dos dominantes, a organização ofen

siva dos dominados.
Por isso, propomos:
- Lutar pela construção de um poder alternativo dos

excluídos, de forma globalizada e não específica. Articulação
das questões específicas com a questão geral.

- Lutar pela efetivação da Reforma Agrária e Urbana
para assentamento dos trabalhadores rurais e urbanos, em
seus locais de trabalho e moradia.

- Envolver toda a sociedade civil, sobretudo sindicatos
e partidos, na problemática da violência contra os excluídos.

- Lutar contra as diversas formas de violência racial e
sexual.

- Lutar pela implantação efetiva do Estatuto da Criança
e do Adolescente.

- Lutar pela transformação das instituições voltadas para
criança e adolescentes, em casas abertas para a assistência
e profissionalização dos meninos e meninas de rua.

- Publicação de um jornal para ampliar a discussão e
as propostas do Seminário.
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- Denunciar a corrupção do poder (forma de violência).
- Apresentação de vídeo nas cidades satélites, como for-

ma de continuação e expansão do Seminário.
- Estender a experiência do Seminário em outros Esta

dos.
- Articulação nacional de entidades e personalidades,

a partir do Seminário, para criar um movimento de caráter
nacional.

- Organizar as vítimas da violência. Promover ações con
cretas contra os promotores da violência.

-Exercitar a desobediência civil como, por exemplo,
articular-se com as rádios livres, para denunciar e debater
a violência.

- Realizar seminários setoriais, nos sindicatos e associa
ções, para discutira questão da violência e divulgar as reflexões
do Seminário.

o SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr' Presidente, Srs. Deputados, neste momento,
dirijo ao Governo Federal duas cobranças: a primeira delas
diz respeito à realização da fase nacional da Conferência Na
cional de Saúde; e a segunda ao decreto que o Ministro Jarbas
Passarinho deveria já ter assinado e que determina a demar
cação completa das terras da nação indígena Yanomami.

Quanto ao primeiro assunto - a fase nacional da Confe
rência Nacional de Saúde - quero registrar nossa cobrança
ao Ministro Alceni Guerra e ao Presidente Fernando Collor,
por se tratar de uma resolução do próprio Conselho Nacional
de Saúde, que, através de lei aprovada neste Congresso, é
a instância máxima do Sistema Único de Saúde no Brasil.
O Conselho Nacional de Saúde, na semana passada, delibe
rou, por ampla maioria de votos - 25 a 4 - que a fase
nacional da Conferência Nacional de Saúde - pois as fases
municipais e estaduais já se realizaram - deve realizar-se
este ano, confor~e previsão de longa data, aqui em Brasília.

Pois bem, essa resolução do Conselho Nacional de Saúde,
apoiada pelos Conselhos e Secretarias Estaduais e Municipais
de Saúde do Brasil por todas as entidades sindicais de ética,
científicas, culturais, populares, que se interessam pela ques
tão de saúde em nosso País, está esperando a resposta final
do Ministro Alceni Guerra. S. Ex' recebeu essa resolução
do Conselho Nacional de Saúde na sexta-feira passada e ainda
não deu a resposta. É realmente inadmissível esse comporta
mento do Governo Fernando Collor com respeito à realização
da Conferência Nacional de Saúde, que recebe ampla gama
de apoio em todo o País.

A segunda questão diz respeito à demarcação das terras
dos Yanomami em Roraima e na Amazônia. O Ministro Jarbas
Passarinho deveria já ter assinado um decreto em que esse
estudo, feito já desde 1984 a pedido do Governo Federal,
da Funai, realizado por vários antrop610gos, chegou a uma
demarcação geográfica das terras tradicionalmente pertencen
tes àquela nação indígena. Pois bem, o referido estudo, que
identificou regiões tradicionalmente ocupadas pelos Yanoma
mi, está pronto. O Ministro Jarbas Passarinho dispunha de
um prazo, que venceu há mais de um mês, para assinar essa
portaria, e não o fez. S. Ex' tinha um prazo para rever a
portaria, e não fez a revisão.

Neste momento, cobro do Ministro Jarbas Passarinho
e do próprio Presidente Collor de Mello o respeito à Consti
tuição, com referência à demarcação das terras indígenas,
e a assinatura da portaria., que vai demarcar, de uma vez

por todas, as terras pertencentes, por tradição, à nação indíge
na Yanomami.

O SR. DELCINO TAVARES (PMDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, quero
solidarizar-me, como ex-Prefeito, com os prefeitos que estão
em Brasília, procurando uma saída para a situação difícil em
que se encontram os Municípios brasileiros e, em particular,
o povo, que vive, trabalha, produz riquezas e paga impostos
aos Municípios. E lá o povo sabe em que porta bater: bate
às portas das Prefeituras, que estão à beira da miséria, da
insolvência, pela decretação do calote geral que o Governo
da República implantou neste País. O Fundo de Participação
dos Municípios vem se reduzindo mês a mês, no momento
em que a inflação e o descrédito no Governo Federal crescem
assustadoramente.

Por isso, nobres pares, quero, neste momento, r!lgistrar
o meu protesto e manifestar a irrestrita solidariedade àqueles
que conduzem as ações nos Municípios e são a tranqüilidde
e a segurança do povo brasileiro: os Prefeitos Municipais.
(Muito bem).

O SR. NOBEL MOURA (PTB - RO. Sem revisão do
orador.) - Sr' Presidente, Sr" e Srs. Deputados, honra-me
mais uma vez usar esta tribuna para denunciar à Nação brasi·
leira um crime a que assisti ontem dentro do Congresso Nacio
nal. Na tentativa de lembrar a mem6ria de José Guilherme
Merquior, ontem foi cometido um verdadeiro assalto ao povo
pobre do Brasil, quando o Banco do Brasil, o Ministro da
Economia, Marcílio Marques Moreira e o Secretário da Cultu
ra, Sr. Sérgio Paulo Rounet, fizeram um contrato com a viúva
do filósofo Merquior no valor de 300 mil dólares.

Conclusão, Srs. Deputados, cada livro do acervo do Sr.
Merquior ficou para o País por 27 mil cruzeiros. Fui hoje
comprar um dos livros do pr6prio autor, aqui em Brasília,
e me custou menos de 5 mil cruzeiros. Esta é uma denúncia
gravíssima para a comunidade nacional: a supervalorização
do preço, a exemplo do que ocorreu com as fardas dos milita
res. É preciso saber se é prioritário comprar livro velho hoje,
pois o Brasil não tem dinheiro nem para financiar pequenos
agricultores com o dinheiro do Banco do Brasil.

Recebi uma ligação do Estado do Tocantins, pedindo
para o Banco do Brasil liberar 8 milhões de cruzeiros para
a cidade de Dian6polis. O Banco do Brasil não tem dinheiro
e o gerente negou aprovar o projeto desta cidade. No entanto,
o Banco do Brasil tem dinheiro para comprar livro velho
e caro, por 300 mil dólares.

Já vi dois assaltos na minha vida: um no Rio de Janeiro,
e esse ontem. Fiquei indignado com a situação. Se na minha
vista, na Vista dos Senadores, é assinado um contrato dessa
natureza, Srs. Deputados, imaginem longe dos nossos olhos.
Isso é um crime. perpetrado contra a Nação. Talvez fosse
de bom alvitre que pedíssemos um exame grafotécnico daque
las autoridades - não acredito que eles tenham tido a coragem
de assinar tal documento - assim como foi pedido para
S. Ex' o Deputado Jabes Rabelo. É inadmissível que crimes
como esse passem despercebidos aos nossos olhos.

Queria pedir aos Srs. Deputados que analisassem o tama·
nho do crime cometido contra o povo brasileiro, principal
mente em relação ao Banco do Brasil, que se presta a todos
os tipos de maracutaias. Podemos ver que hoje todos os ilícitos
praticados contra a nossa economia têm o aval do Banco
do Brasil.
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Gostaria também de chamar a atenção de V. Ex" para
o momento que vivemos hoje, que é um típico estado de
guerra civil, semelhante ao que aconteceu na época da Revo
lução Francesa, quando houve uma perda de ética, o que
fez com que se gilhotinasse Danton, hoje representado por
nosso colega, Deputado Jabes Rabelo. Danton foi gilhotinado
por Robespierre, seu antigo aliado. E hoje, nesta Casa, identi
fico valores antiéticos, como os que ocorreram na Revolução
Francesa: o Presidente Ibsen Pinheiro é um autêntico Robes
pierre, que quer cassar a cabeça de colegas.

Srs. Deputados, temos que ter piedade e sentido de Justi
ça. Como se vai crucificar um homem contra o qual sequer
houve um julgamento, cujo irmão, Abdiel, sequer foi julgado
pela Justiça? Poderíamos cometer um erro imperdoável: o
Abdiel ser considerado inocente pela Justiça, já estando cassa
do seu irmão como Deputado. Seria lamentável, seria um
erro imperdoável, como o foi a execução de Danton na guilho
tina há duzentos anos.

o SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr'. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
estamos recebendo o projeto de ajuste fiscal enviado pelo
Poder Executivo a esta Casa. Depois de termos tido informa
ções do Governo de que remeteria a esta Casa projetos relati
vos a uma ampla reforma tributária, depois de o Governo
ter anunciado bombasticamente que reuniria tributaristas no
táveis, tributaristas de renome nacional para elaborar projetos
de reforma tributária, o que recebemos é um projeto de ajuste
fiscal que não é nem uma ponta de reforma tributária.

Na verdade, em vez de simplificar o Sistema Tributário
Nacional, que é o que pretendemos, o que desejamos, aquilo
que a sociedade brasileira hoje exige, uma simplificação do
sistema tributário, com a diminuição do número de tributos,
com a rediscussão das alíquotas, fazendo com que esse sistema
tributário seja mais justo e menos complexo, determinando,
como conseqüência, a diminuição da sonegação - se enten
demos que este é o caminho para o sistema tributário que
vamos ter daqui adiante - o projeto remetido pelo Executivo
não vai nessa direção, mas em direção contrária. Com relação
às pessoas físicas, foram anunciadas duas alíquotas. Já está
na terceira, e acredito que haverá necessidade daquarta, talvez
de uma quinta, para corrigir as distorções do projeto. Isso
com relação ao Imposto de Renda para pessoas físicas, deter
minando, como conseqüência, um retomo ao que tínhamos
antes de 1989, que era um número excessivo de alíquotas,
incentivando a sonegação. Então, o Imposto de Renda para
pessoas físicas traz distorções. O Imposto de Renda para pes
soas jurídicas determina a antecipação do recolhimento em
um momento de recessão, em que a saúde das empresas está
enfraquecida. O Governo acredita que, com esta antecipação
de recolhimento do Imposto de Renda das empresas, conse
guirá arrecadar 6 bilhões de dólares a mais no ano que vem.
Isto não ocorrerá de forma alguma. A indexação dos tributos
que o Governo está propondo é até aceitável, mas não se
compreende por que o Governo quer reindexar a economia
e não aceita a indexação dos salários. Então, esse projeto,
que não é nem o início de uma reforma tributária, fará com
que o sistema fique mais complexo e tudo que o Governo
anunciou bombasticamente não se confirme. Ele exigirá desta
Casa, ao analisá-lo, um ajuste fiscal, com muitas correções
e a agilização dos trabalhos que já estão sendo realializados
na Comissão de Finanças e Tributação, buscando a elaboração

de uma ampla reforma tributária, que determine o número
de tributos, rediscuta alíquotas, cobre mais impostos sobre
o patrimônio e menos impostos sobre o consumo, que, afinal,
mude o quadro complexo e injusto que temos hoje no nosso
sistema tributário.

Infelizmente, o governo não sinaliza, em termos de man
dar para esta Casa um projeto de reforma tributária. E, se
esse projeto tem algumas coisas boas, como a questão da
remessa de lucros, como a questão do endurecimento com
os sonegadores, tem imperfeições que terão de ser corrigidas.
Ele não determina o início da reforma tributária que preten
demos, esperamos e vamos ter de alcançar.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MESSIAS GÓIS (Bloco - SE. Sem revisão do
orador.) - Sr'. Presidente, Srt> e Srs. Deputados, entendo
que todo homem público tem um dever com a verdade. Em
declaração a um jornalista, no fim da semana passada, disse
que o Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Jun
queira, havia determinado a invasão de um escritório de pres
tação de serviços aqui em Brasília.

Hoje quero, de público, pedir escusas ao Sr. Procura
dor-Gerai da República, porque fui iludido. Na realidade,
quando S. Ex' recebeu o requerimento do Sr. Senador Eduar
do Suplicye do Deputado José Genoíno, proferiu o seguinte
despacho:

"Á Seccodid, reproduzindo-se antes todo esse ex
pediente, uma vez que o original acompanha a requi
sição de inquérito policial ora lavrada por mim. 
Aristides Junqueira."

Na realidade, Sr. Presidente, não foi o Dr. Aristides Jun
queira quem determinou o ato de invasão - ou qualquer
outro termo que se queira usar - feito pela Polícia Federal,
do escritório da Seval. Foi uma ação solitária da Polícia Fede
ral. É condenável que, antes de instaurar inquérito, a imprensa
tenha fotografado e filmado o ocorrido, para o deleite pessoal
de um delegado, que não sei quem é nem quero saber, mas,
de certo modo, apresentou todo o Congresso - Deputados
e Senadores - como intermediador de verbas federais.

Portanto, peço desculpas ao Dr. Aristides Junqueira.
Quero condenar a maneira como a Polícia Federal conduziu
e está conduzindo este caso.

O SR. ROBERTO VALADÃO (PMDB - ES. Sem revi
são do orador.) - Sr'. Presidente, a situação mais angustiante
do País talvez seja a dos nossos aposentados e pensionistas.

Recebi hoje uma carta muito tema, de um aposentado
da República do Brasil, reclamando pateticamnte que seus
proventos, oriundos de cerca de quarenta anos de trabalho
para esta República, não estão dando para pagar os alimentos
de sua família, composta de apenas três pessoas.

Esta carta me sensibilizou muito. Por isso mesmo, exami
nando a situação em que se encontram os pensionistas e os
nossos aposentados deste Brasil afora, quero fazer um apelo,
no sentido de que o Sr. Presidente da República, o Sr. Ministro
do Trabalho e Previdência Social e demais autoridades previ
denciárias se unam, para examinar cuidadosamente a situação
desses pobres e infelizes aposentados e pensionistas do nossos
País. Apelo no sentido de que não sejam sonegados os seus
direitos, nessa hora de grave crise por que passa o País.

Parece-me, segundo abundantes pareceres, artigos na im
prensa nacional, opiniões políticas aqui deixadas e encravadas
no Anais desta Casa e do Congresso Nacional, que o aumento
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de 147% para os pro'ventos dos aposentados e pensionistas
brasileiros, neste momento, é justo, e dele o Brasil não pode
fugir. É preciso que, numa hora grave como esta, as pessoas
que estão passando dificuldades sejam vistas com bons olhos
pelo Brasil. O Estado brasileiro não precisa sonegar alimentos
àqueles que tanto trabalharam para o nosso País. Numa hora
como esta, deixo meu apelo, que pode ser também patético.
É preciso que este País ainda tenha alguma generosidade,
pelo menos com seus filhos, que tanto trabalharam para a
sua grandeza.

Durante o discurso do Sr. Roberto Valadão a Sr"
Irma Passoni, 4~ Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldir Pires,
2~ Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo a palavra
ao Sr. Edésio Frias. '

o SR. EDÉSIO FRIAS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr~ Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, falo sobre
uma nota publicada no Jornal do Brasil,no "Informe JB",
de hoje. Como esta sessão será secreta, gostaria de dizer
a V. Ex~ e aos Srs. Deputados que nesta Casa não existe

, bancada evangélica, mas evangélicos representantes de alguns
partidos políticos. Várias vezes, notícias como essa são publi
cadas no jornais, dizendo que a bancada evangélica tomou
esta ou aquela posição. Como evangélico, digo a V. Ex" que,
em uma reunião de representantes evangélicos que se realizou
nesta Casa, em nenhum momento se tocou no assunto da
cassação do Deputado Jabes Rabelo. Vários Deputados, por
certo, votarão conscientemente aqui em Plenário. Particu
larmente votarei contra o Deputado Jabes Rabelo. Tenho
a impressão de que alguns Deputados também o farão,. mas
outros vão votar a favor do Deputado Jabes Rabelo. E um
problema de consciência de cada um. .

Não existe uma bancada evangélica. E importante que,
de uma vez por todas, a imprensa acabe com essa expressão.
Existem evangélicos representantes de vários partidos. No
dia em que os evangélicos quiserem estabelecer um consenso,
cada representante de seu partido vai assumir sua posição
e votar em plenário. A imprensa não deve continuar noti
ciando que a bancada evangélica está votando a favor de
um projeto ou contra ele no plenário da Câmara dos Depu
tados. (Palmas.)

DISCURSO DO SR. CARLOS LUPI QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÀ POS
TERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. ERNESTO GRADELLA (PT - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr! Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a Câmara dos Deputados está reunida hoje para apreciar o
pedido de cassação do mandato do Deputado Jabes Rabelo,
e queremos deixar expressa nossa posição.

As evidências apresentadas pela investigação realizada
nesta Casa, com a ajuda de peritos da Unicamp, demonstram
que foi cometido ato de falsidade ideológica, o que já basta
para justificar a sua cassação, independentemente das demais
questões ainda não apuradas em relação a sua conduta.

Esta discussão deve ser feita com a máxima seriedade
porque uma eventual precipítação poderá servir como um
péssimo precedente para uma eventual perseguição anti-de
mocrática contra membros desta Casa que defendam posições

políticas contrárias aos intresses das classes dominantes deste
País. Que não se enganem aqueles que pretendem estabelecer
tal precedente! Lutaremos duramente contra qualquer tenta
tiva de. atacar os direitos democráticos. Evidentemente este
não é o caso de hoje.

No entanto, o maior problema é que a cassação do Depu
tado não muda a realidade deste Congresso. São inúmeros
os casos não apurados com a devida clareza, inclusive casos
que são muito mais graves. Houve denúncias gravíssimas em
relação à Comissão de Orçamento, em relação à interme
diação de verbas, clientelismo aberto e a existência de uma
verdadeira máfia que controla aquela Comissão há muito tem
po. Não se trata de uma questão menor, em especial no atual
momento em que O Orçamento se vê drasticamente arrochado
por imposição explícita do FMI e quando as verbas para os
serviços essenciais à população pobre são simplesmente nega-
d~. '

Como se fosse pouco este Congresso tem sido agente
direto de uma política econômica genocida contra a maioria
do povo brasileiro, e é por isso que será julgado pelo povo
deste País. Há menos de dois meses, o Congresso votou uma
política salarial de arrocho que manteve o salário mínimo
em 40 dólares e os salários desindexados, quando a inflação
já chega a 35%. Estranho país onde o Congresso vota esta
lei que condena à morte milhares de pessoas, inclusive crian
ças, onde milhões padecem de fome, onde se acredita que
se está fazendo um ato de muita justiça ao cassar um Depu
tado, por mais justa que esta atitude seja, a nível individual.
Estranho Congresso que é conivente com tantas coisas, contra
o povo por tanto temP9 e que pretende mostrar agora uma
cara justa e honesta. E a hipocrisia desta democracia dos
ricos em que vivemos, a democracia escravista, colonial, em
que uns vivem com o bom e o melhor e a maioria vegeta.

Para concluir, quero dizer que minha posição a favor
da cassação do Deputado não significa que mude uma virgula
minha opinião sobre o caráter desta Casa como órgão de
gestão fundamental do sistema de exploração deste País, injus
to e corruptor por definição, nem que nos fará coniventes
com qualquer ato antidemocrático nesta Casa. Que se apurem
os fatos denunciados sobre a Comissão de Orçamento. Que
se derrube a política econômica deste Governo corrupto, anti
popular e entreguista. Estas são as medidas que a população
exige desta Casa.

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sra. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, quere
mos registrar, nesta Casa, a realização da "Semana Social
Brasileira", sob os auspícios de Conferência Nacional dos
Bispos Brasileiros, a respeito do mundo do trabalho, seus
desafios e perspectivas, dentro da programação que a CNBB
escolheu na Campanhia da Fraternidade sobre a questão do
trabalho, na solidariedade e dignidade dos trabalhadores.

Tem como objetivos esta "Semana":

". Abrir novas vias para uma integração e diálo
go da Igreja com a atual realidade nacional visando
a construção de uma sociedade justa e fraterna;

• Propiciar o diálogo da Igreja com os diversos
setores da Sociedade Brasileira envolvidos na questão
do mundo do trabalho;

• Analisar a realidade sócio-econômica-política
brasileira, a partir do mundo do trabalho, à luz do
Ensino Social da Igreja, procurando sensibilizar a Igre
ja e a sociedade brasileira para os desafios levantados
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pela situação dos trabalhadores e dos que são excluídos
do mercado de trabalho e do processo produtivo;

• Buscar, em conjunto com aqueles que vivem
o mesmo desafio no mundo da política, da cultura,
pistas que apontem a possibilidade de uma organização
sócio-econômica-política da sociedade onde o trabalho
tenha a primazia sobre o capital. "

Nesta Semana, Srs. Deputados, de acordo com progra
mação. serão dabatidos temas da mais alta importância, tais
como novas tecnologias e suas implicações no mundo do traba
lho, os excluídos do mercado de trabalho, ou seja, o trabalho
informal e submerso, o mundo do trabalhador visto a partir
dos trabalhadores e de suas organizações ou, até mesmo, a
partir dos próprios empresários e de suas organizações, o
problema da economia na sociedade brasileira e as reflexões
éticas sobre a economia, a partir do trabalho, à luz das ques
tões sociais do Brasil. São temas que estão sendo debatidos
e refletidos pelo conjunto não só de professores, pesquisa
dores, agentes de pastoris, mas, sobretudo, por representantes
dos movimentos populares. dos sindicatos, das organizações
dos trabalhadores. É esse o debate que está ocorrendo aqui
em Brasilia durante esta semana.

Mas é lamentável que, exatamente enquanto se discutem
essas questões que envolvem não só os trabalhadores, mas
toda a sociedade brasileira, dentro de um modelo econômico,
político e social cada vez mais degradante, cada vez mais
desmoralizador, ampliado gradativamente o índice dos excluí
dos dessa mesma sociedade, que, para sobrevivência, inse
rem-se nas mais variadas formas de trabalho informal, o cha
mado trabalho submerso que hoje corresponde a 35% da
população economicamente ativa deste País, aqui tenhamos
votado a favor do veto do Presidente, que agrava, cada vez
mais, a situação dos trabalhadores e o arrocho salarial deste
País, ampliando, portanto, e cada vez mais, o processo empo
brecedor das amplas massas trabalhadoras e da população
brasileira.

É lamentável, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, que
hoje pela manhã tenhamos começado uma votação, apoiando
os vetos de um Presidente que não tem absolutamente nenhum
compromisso com a população brasileira, mas apenas com
um projeto econômico neoliberal que atende exclusivamente
aos interesses da elite econômica dominante deste País. Com
estas palavras, registramos esse fato da mais alta importância,
e queremos também chamar a atenção, dentro da perspectiva
das novas tecnologias no trabalho, para um fato que julgamos
muito grave, cujas conseqüências são imprevisíveis não só
para a sociedade brasileira, mas para toda a humanidade.
Trata-se da Lei de Patentes sobre os seres vivos, sobre os
seres cultivados. Certamente a Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática deverá dispensar um trata
mento especial a esse assunto, levantando a discussão para
a sociedade como um todo.

Não é possível que aqui se vote o patenteamento das
conquistas da biotecnologia e da biogenética, que têm conse
qüências imprevisíveis para toda a sorte e futuro da huma
nidade.

Chamamos a atenção para essa questão, ao tempo em
que também esperamos que esta Casa não seja cúmplice da
perversidade de um Governo que marginaliza as amplas mas
sas brasileiras, favorecendo a concentração de rendas, de ter
ras e de poder.

Não é possível construir a democracia na medida em
que nesta Casa, que deve ser a trincheira permanente da
defesa ampla e radical da democracia, se permite que vetos
dessa natureza venham prejudicar cada vez mais os interesses
da sociedade, em nome de interesses públicos. Usa-se cinica
mente a palavra público para justificar um veto que prejudica
exatamente os interesses mais amplos da própria sociedade.

Concluindo, Sr. Presidente, presto uma homenagem à
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela promoção
da semana dos problemas sociais e dos problemas do trabalho.
Ao mesmo tempo, conclamamos esta Casa para que mude
de postura frente aos desafios que se nos apresentam, princi
palmente na questão salarial. Se não formos de encontro à
política deste Governo, estaremos cada vez mais aprofun
dando e agudizando uma crise sem precedentes neste País.

O SR. ORLANDO PACHECO (Bloco - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, parece
que a Câmara dos Deputados começa realmente a tomar decio
sões sérias com respeito à moralização desta Casa do Con
gresso Nacional. Só que o método aplicado, desde o início,
no que tange à cassação do mandato do Deputado Jabes Rabe
lo, não foi ético, coerente, decente e honesto, uma vez que
a decisão da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
culminando, finalmente, com a da Câmara dos Deputados,
foi a de cassar o mandato do Deputado Jabes Rabelo pela
simples emissão de uma carteira para Assessor Parlamentar.

Sr. Presidente, esse episódio não deveria redundar na
cassação do mandato de um Deputado, quando nesta Casa
tem havido casos de Parlamentares com situações morais,
políticas e sociais mais graves, segundo a imprensa, com acusa
ções de corrupção, de falta de decoro parlamentar e tantas
outras. Usar a emissão da carteira como justificativa para
a cassação do mandato do Deputado Jabes Rabelo, constitu
cionalmente, não'é suficiente.

Mas não estou aqui dizendo que vou apoiar o Deputado
Jabes Rabelo; ao contrário, esto~ de pleno acordo com sua
cassação, com sua destituição do cargo. Mas que isto seja
realmente o início de uma série de cassações de Parlamentares
que são acusados de corrupção, de desvio de valores e tantas
outras coisas. Espero que isto realmente aconteça, Sr. Presi-

.dente, Sr" e Srs. Deputados.
Diz o jornal Folha de S. Paulo que, dos oito Deputados

que compõem a bancada federal de Rondônia, somente um
vai votar a favor da cassação do mandato do Deputado Jabes
Rabelo. É claro, também o suplente do Deputado Jabes Rabe
lo é favorável à sua cassação. Os Deputados rondonianos
conhecem naturalmente o comportamento, a postura moral,
política e social do Deputado Jabes Rabelo - é o que diz
o jomal- e apenas um deles é a favor da cassação.

A meu ver, a medida - observem bem, sou a favor
da cassação - é muito drástica. Há outras maneira de se
punir nesta situação, como por exemplo, a suspensão por
trinta dias, por seis meses ou coisa que o valha. Mas a medida
escolhida foi drástica: cassação de mandato, sem outra alter
nativa.

Sr' Presidente, Srs. Deputados, os jornais noticiam hoje
que a bancada evangélica está empreendendo esforços para
que o Deputado Jabes Rabelo não seja cassado. Em primeiro
lugar, não há no Congresso Nacional, particularmente na Câ
mara dos Deputados, uma bancada evangélica. Segundo, os
Deputados evangélicos têm autonomia, personalidade e iden
tidade definidas. Não há comprometimento algum de Depu-
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tado evangélico com relação ao episódio que envolve o Depu
tado Jabes Rabelo. Ninguém declarou isso. Portanto, a im
prensa se precipitou, ao noticiar que o grupo evangélico 
assim o denomina - está empreendendo esforços contra a
cassação do mandato do Deputado Jabes Rabelo.

Sr. Presidente; Sr!s e Srs. Deputados, notem bem a minha
posição: o Deputado Orlando Pacheco, em sua segunda Legis
latura no Congresso Nacional, está de acordo com a cassação.
Mas que isso seja realmente o início de uma sucessão de
tantas outras cassações de Deputados que já foram acusados
de desvio de dinheiro público e outras coisas gravíssimas.

Dizer que a cassação do mandato do Deputado Jabes
Rabelo vai denegrir a imagem do Legislativo, não, senhores.
A imagem do Legislativo já está de longa data denegrida.
As corrupções são generalizadas. Nós ouvimos falar.

Sr. Presidente, vamos começar a cassar, mas cassar outros
contra os quais a Justiça está trazendo evidências, a começar,
quiçá, pela Comissão Mista de Orçamento, pois se tem bada
lado muito por aí afora a respeito de um ou outro de seus
componentes. Nesse caso, trata-se do dinheiro público, da
causa pública. Estão proclamando que o País está em dificul
dades financeiras, que não há recursos para a saúde, para
a educação, para a agricultura e não estão atendendo o País,
nas suas necessidades básicas, de norte a sul, de leste a oeste.
Nem mesmo o desvio de recursos da União para certos setores
e segmentos tem resultado em cassação de mandato.

Às vezes, alguém que é acusado diz assim: "Olha, se
me denunciarem, vou levar muitos comigo". O que é isso,
Sr. Presidente? Então, que cassemos, cassemos mesmo. Inicie
mos hoje, quem sabe, pelo Deputado Jabes Rabelo, mas que
seja uma sucessividade.

o SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, eu não poderia deixar de registrar a indig
nação do Movimento Sindical por estar o Congresso Nacional
avalizando a política salarial de arrocho do Governo Collor,
pois, ao decidir não derrubar os vetos a repercussão na socie
dade é que o Congresso Nacional, por ampla maioria, quer
que o salário mínimo do trabalhador fique congelado em 42
mil cruzeiros até janeiro. Essa é a grande verdade e é a reper
cussão que já está havendo.

Estavam aqui hoje prese!ltes o companheiro Jair Mene
guelli, Presidente da Central Unica dos Trabalhadores, o com
panheiro Francisco Canindé Pegado, Presidente da Central
Geral dos Trabalhadores, os companheiros da USI, compa
nheiros também da Força Sindical - e essa é a visão do
Movimento Sindical. Isso é lamentável e depõe contra esta
Casa, Sr. Presidente.

A situação dos trabalhadores é desesperadora, e, me
diante isso, numa sessão plenária realizada há pouco na Comis
são de Trabalho, o Movimento Sindical apresentou três enca
minhamentos. Primeiro, uma campanha nacional pelo fim do
voto secreto na Câmara dos Deputados. Cada Deputado tem
que assumir a sua posição perante a sociedade. E nós encami
nhamos uma emenda à Constituição, com 220 assinaturas,
que já está na Comissão de Constituição e Justiça; e o Movi
mento Sindical vai, então, encampar a bandeira de acabar
com o voto secreto.

Sr. Presidente, tínhamos um acordo firmado pelos líderes,
que somavam 329 Parlamentares; no entanto, na votação tive
mos, no mínimo, 100 votos a menos.

Então, quero aqui fazer a crítica àqueles Deputados a
quem a carapuça servir. Esses Deputados são covardes, por
que assumem uma posição publicamente, escondem-se atrás
do voto secreto e votam contra os trabalhadores. Na verdade,
estão traindo a própria palavra empenhada. Faço a crítica
àqueles Deputados que assim agiram. Por isso, somos contra
o voto secreto e vamos encaminhar essa campanha nacional
pelo fim do voto secreto.

Sr. Presidente, a segunda questão encaminhada diz res
peito à política salarial. O Movimento Sindical também enten
de que não dá mais para vir às galerias e fazer show aqui,
pedindo pelo amor de Deus que os Deputados votem essa
política salarial minguada para os trabalhadores. A partir de
hoje, a campanha nacional é pela indexação dos salários, pois
tudo está indexado na economia. Vamos pedir que o salário
do trabalhador seja indexado de acordo com inflação do mês
trabalhado. Na próxima quarta-feira, as galerias vão estar
vazias, porque os companheiros trabalhadores não estão mais
dispostos a viajar trinta, quarenta, cinqüenta horas para vir
aqui e assistir ao Congresso Nacional homologar a política
do Presidente Collor. Não virão na próxima semana. Espero,
ainda, que esta Casa, independente da posição do Movimento
Sindical, na semana que vem se posicione pela derrubada
dos vetos.

O Movimento Sindical foi mais além, tomou mais uma
decisão. Vamos brigar também pelo salário mínimo de 46
mil, de 54 mil ou mesmo de 42 mil? Não. O Movimento
Sindical, a partir de hoje, começa a brigar para que se cumpra
o art. 7'" inciso IV da Constituição, que diz que o salário
mínimo hoje devia ser de 341.190 cruzeiros. Essa é a postura
correta do Movimento Sindical para mim, pois vai jogar a
discussão para a sociedade, e o Congresso Nacional tem que
assumir sua responsabilidade.

Sr. Presidente, pelo amor de Deus, que ninguém me
fale em aumento de salário para os Deputados, em aumento
de verba para os gabinetes, em pagar a URP, em estender
os 25% concedidos aos servidores públicos para os Deputados.
Falo com muita tranquilidade, porque estou devendo mais
de um milhão ao banco. Meu saldo está no "vermelho". Para
que esta Casa não receba mais o repúdio do povo, porque
este Congresso quer homologar a política de arrocho salarial
do Governo Collor, não se deve falar, pelo amor de Deus,
em qualquer aumento para os Deputados, até por um mínimo
de coerência.

Tenho dito ql1e não conseguimos derrubar os vetos por
que muitos Deputados aqui - não porque estejam preocu
pados com o Governo Fernando Collor - muitos Deputados
aqui, repito, votam pensando em seu próprio bolso; são peque
nos ou médios empresários, defendem um grupo econômico
ou um grupo de banqueiros, e não querem pagar mais de
42 mil cruzeiros. Tenho dito que nesta Casa é mais fácil se
aprovar ônus para a Previdência, porque isso beneficia os
aposentados; fica-se bem, e quem paga é a União; é mais
fácil ainda votar aumento para o servidor público, porque
quem paga é a União. Mas, quando a questão é da área
privada, porque eles terão de pagar amanhã ao trabalhador
um centavo a mais, eles não aceitam, e o fato é esse que
aconteceu aqui.

Por isso, Sr. Presidente, o Movimento Sindical está corre
to. O último apelo que fiz ao Movimento Sindical - e assim
foi entendido - é que o movimento sindical brasileiro deve
preparar-se para ter um lobby mais organizado junto ao Can-
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&r~sso Nacional, como é feito nos países do Primeiro Mundo.
E tntenção da CUT, da CGT, da USI, da Força Sindical
promover um congresso nacional dos sindicatos que atuam
no Parlamento e, a partir daí, o lobby organizado, que para
mim tem de começar lá no Município, lá na casa do Deputado.
O que o Parlamentar está fazendo em casa nas segundas e
terças-feiras? A maioria só comparece aqui na Câmara dos
Deputados nas quartas-feiras, e não vem trabalhar. Portanto.
é necessário, primeiro, o lobby organizado. em termos nacio
nais, e, segundo, que se vote a favor dos trabalhadores.

Faço este desabafo muito tranqüilo, porque entendo que
a pressão popular é de que um dia, de fato, vai mudar a
correlação de forças nesta Casa e, quem sabe, um dia não
existirá mais o voto secreto.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St4' e Srs. Deputados, assisti
mos, hoje pela manhã, nesta Casa, a um crime perfeito. que
foi o crime de omissão deste Congresso com relação à derru
bada dos vetos sobre política salarial. Sabemos que a classe
trabalhadora deste País está caminhando para o desespero.
Não foi senão pelo desespero que os trabalhadores da Compa
nhia de gás do Rio de Janeiro invadiram as dependências
da companhia para desligar o gás, estando, a cidade do Rio
de Janeiro sem gás. O Governador Brizola diz que a culpa
é do PT, mas o sindicato lá não é dirigido pelo PT. A culpa
é dos governantes e deste Congresso Nacional, que não têm
a dignidade de derrubar esses vetos.

Afirmava hoje de manhã - e volto a afirmar agora à
tarde, desta tribuna da Câmara dos Deputados. que estamos
caminhando para a completa desmoralização desta instituição.
primeiro, com a falta de determinação política. com a falta
de coragem para derrubar os vetos, demonstrada hoje de
manhã, e com a certeza de que esses vetos não cairão mais.
Vamos ficar até janeiro sem derrubar esses vetos. Portanto.
os brasileiros terão de ir à luta, terão de ocupar as fábricas,
terão de ocupar as companhias de gás, terão de ocupar os
órgãos públicos para garantir seus direitos. E a desmoralização
completa está se desenhando para acontecer agora à tarde.

Quero comunicar a V. Ex! a" minha preocupação com
a votação de hoje à tarde. Se o Congresso se desmoralizou
pela metade, hoje, quando não teve a coragem política de
derrubar os vetos do Presidente da República à Lei Salarial
vai completar a sua desmoralização daqui a pouco, na votação
do caso do Deputado Jabes Rabelo, dada a campanha que
se faz aqui dentro, neste instante, para se preservar esse man
dato. E eu quero ver, Sr. Presidente - até porque ainda

, estou novo - qual o Deputado que vai ter a coragem de
enfrentar o povo nas ruas, de conversar cara a cara com os
tra~alhadores, com toda a opinião pública se voltando contra
esta instituição.

Sr. Presidente, acredito que existe alguma coisa por trás
dessa desmoralização do Congresso Nacional. Quero crer até
que existe nisso o dedo do Palácio do Planalto, fazendo com
que não houvesse quorum para a derrubada dos vetos e se
mantenha o mandato do Deputado Jabes Rabelo, porque,
aí, a instituição se desmoralizará completamente, e o Presi
dente Collor reinará absoluto, pois não haverá contestação
de qU,em não tem moral para contestá-lo.

E este o chamamento que faço a esta Casa. Quero, ainda,
.cqngratular-me com o meu companheiro, Deputado Paulo

Paim, e dizer que nós, Deputados, estamos na pior, agora.
Não vamos aceitar aumento de salário e não vamos aceitar
aumento de verba de gabinete enquanto não se resolver o
problema salarial da classe trabalhadora brasileira, porque,
se aceitarmos isso, será "dose para elefante", uma superdose
que vai matar de vez esta instituição, que nunca mais se recupe
rará perante a opinião pública nacional.

Para concluir, chamo, mais uma vez, a atenção desta
Casa para o que poderá acontecer aqui hoje. Esta Casa não
derrubou os vetos e se desmoralizou pela metade. Agora,
se mantiver o mandato do Deputado Jabes Rabelo, ela se
desmoralizará por completo. E, se aceitar aumento, jogará
a pazinha de cal em cima - pode fechar porque ninguém
mais necessita dela.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Sem revisã0 do
orador.) - Sr. Presidente, desta tribuna, quero solidarizar-me
com o Procurador-Geral da República, Sr. Aristides Junquei
ra, pela postura séria e imparcial que está adotando no que
diz respeito à investigação, requerida por nossa bancada e
pelas ~emais bancadas progressistas desta Casa, da suposta
negociata envolvendo os usineiros do País, que, segundo a
il!lprens~, já h~ vinte anos estão recebendo tratamento privile
gIado, dIferenCIado por parte do Tesouro Nacional e do Banco
do Brasil.

Quero solidarizar-me com os trabalhadores rurais deste
País, que estão sendo marginalizados há muito tempo, rece
bendo tratamento diferenciado, também, mas para pior.

Neste momento, em que o Procurador determina a apura
ção rigorosa do que está ocorrendo e a instauração de inquérito
civil público, temos que reforçar essa sua posição imparcial
e bem intencionada.

Receba S. S3 nosso apoio.
Estamos acompanhando de perto essa apuração. Se por

acaso se concretizarem as denúncias que a imprensa tem noti
ciado, seremos os primeiros a apoiar as medidas necessárias
para a punição daqueles que descumpriram a lei, fizeram nego
ciatas e receberam tratamento privilegiado, desnecessário e
injustificável.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. COSTA FERREIRA (Bloco - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
a coluna Informe JB do Jornal do Brasil, em sua edição de
6 de novembro de 1991, sob o título alea jacta est - A sorte
está lançada, declara que os evangélicos e a bancada do Norte
votarão contra a cassação do mandato do Deputado Jabes
Rabelo: por isso, quero deixar patente o seguinte:

a) Não há bancada evangélica com assento na Câmara
dos Deputados e nem do Senado da República.

b) Há evangélicos, entretanto, que pertencem aos mais
variados partidos políticos que compõem o Congresso Nacio
nal.

c) Se a votação vai ser secreta, é de se estranhar que
alguém se apresse, para dizer que os evangélicos votarão con
tra a cassação do mandato do Deputado Jabes Rabelo; trata-se
de uma decisão soberana de cada Deputado, de conformidade
com a sua consciência, não como se tenta insinuar e de maneira
maldosa para a opinião pública.

d) Se alguém está querendo ser bonzinho às custas dos
evangélicos, que tire a máscara e encare a realidade com
altruísmo e de frente para a sociedade. Que não faça como
o Imperador Nero, que, querendo causar boa impressão aOI
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povo romano, visto que estava bastante odiado, mandou in
cendiar Roma; e, quando a ira do povo se manifestou, ele
colocou a culpa nos indefesos evangélicos, provocando a ira
do povo contra os cristãos, ficando como herói e ainda desen
cadeando uma violenta perseguição contra estes.

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, registro nosso mais
veemente repúdio a estes jornalistas, assim como às direções
do Jornal do Brasil e do Globo por tão grande agressão contra
Deputados cumpridores de seus deveres para com o povo
e a sociedade, na Câmara dos Deputados e no Congresso
Nacional.

o SR. COSTA FERREIRA (Bloco - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
o Dia do Controlador de Tráfego Aéreo foi comemorado,
semana passada, em vários países do mundo.

São eles os responsáveis pela segurança daqueles que
se utilizam do transporte aéreo, tão útil para um País de
dimensões continentais como o nosso.

No mundo inteiro, esta é uma das profissões mais reco
nhecidas e bem remuneradas, dada a sua importância e o
alto grau de especialização dos que a exercem.

No Brasil, infelizmente, a profissão sequer existe regula
mentarmente. Ela é exercida por funcionários públicos fede
rais, civis e militares, lotados no Ministério da Aeronáutica.

O controle do espaço aéreo brasileiro é exercido desde
os primórdios da aviação civil, há 50 anos, e, ao longo desse
período o progresso dos meios de transporte e comunicação
fez com que o Controlador de Tráfego Aéreo assumisse um
papel preponderante neste processo. O constante aumento
do volume de tráfego aéreo, aliado à sofisticação dos sistemas
de controle de fluxo e das aeronaves, demanda maior capaci
tação dos recursos humanos e uma conscientização das autori
dades, no sentido de dispensar a este profissional a conside
ração e o reconhecimento a que faz jus.

Queremos render nossas homenagens aos abnegados con
troladores de tráfego aéreo do Brasil, especialmente àqueles
das regiões mais distantes e inóspitas e particularmente àqueles
que, de plantão, comemoraram seu dia no próprio local de
trabalho e em plena atividade.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~s e Srs.
Deputados.

O SR. SALATIEL CARVALHO (PTR - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, queremos
aproveitar esta oportunidade para nos congratularmos com
o Exm9 Sr. Governador do nosso Estado, Joaquim Francisco.

Assistimos, na última segunda-feira, no Palácio do Cam
po das Princesas, em Recife, à assinatura de convênios desti
nados à proteção das crianças e adolescentes daquela Capital,
que ostenta um dos maiores índices de extermínio de crianças
e de violência contra as mesmas. .

Os convênios ora assinados, sem dúvida alguma, vão aca
bar com a violência contra a criança no meu Estado, ou pelo
menos reduzí-Ia a níveis menos alarmantes e menos escanda
losos. Foram assinados convênios destinados à criação de Cen
tros Integrados de Apoio à Criança e recursos foram repas
sados também para a implantação de mais uma Vara da Justiça
para atender à criança e ao adolescente. Isso mostra a preocu
pação do Sr. Governador de Pernambuco de colocar o cuidado
com a criança como prioridade do seu Governo, p()ndo em
prática aquilo que anunciou durante a campanha eleitoral
e propôs .como plano de governo.

Portanto, encerro estas palavras, manifestando minhas
congratulações ao Governador Joaquim Francisco pela ação
em favor da criança e do adolescente de Pernambuco.

O Sr. Edésio Frias - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Tem V. Ex' a
palavra.

O SR. EDÉSIO FRIAS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, foram convocados os Srs. Depu
tados para hoje, às 15h, em sessão secreta, votar a cassação
do mandato do Deputado Jabes Rabelo. Gostaria de pergun
tar a V. Ex' se porventura vai começar a votação agora, se
V. Ex' já convocou os Deputados que estão em seus gabinetes
para virem para o plenário, porque já são 16h. Daqui a pouco,
vamos começar a ter mais Deputados falando; esse' prazo
se vai alongando, e muitos Deputados irão embora. Gostaria
de pedir a V. Ex' que chamasse os Deputados para virem
ao plenário, para que comecemos a votação in,_''::~atamente.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Informo a V.
Ex~ que a Ordem do Dia terá início imediatamente e que
a Mesa convocará todos os Srs. Deputados. -

O Sr. Waldir Pires, 29 vice-Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pi
nheiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Sr. Nilson Gibson

O SR. NILSON GmSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados
a luta na justiça pela correção das aposentadorias e pensões
no índice de 147% e no reajustamento dos benefícios continua.
Absurda e injustamente, o Governo deseja recorrer à Justiça
para cancelar as liminares concedidas aos aposentados, basea
da em parecer da Comissão de Juristas, que, a pedido do
Presidente Fernando Collor de Mello e através do Consultor
Célio Silva, deu parecer favorável somente aos 54,6% de rea
juste propostos pela Previdência.

O Governo realmente reconhece a injustiça social prati
cada e a perda salarial dos aposentados; entretanto, alega
que não tem competência para julgar o mérito, e, sim, apenas
aplicar o que determina a lei. De toda forma, essa injustiça
é histórica, anterior ao Governo atual.

Para o INSS, a questão deve ser apreciada pelo Superior
Tribunal de Justiça; todavia, é importante registrar que o
Procurador-Geral da República orientou os Procuradores no
sentido de ingressarem com uma ação civil pública e pedindo
liminar em favor dos aposentados, em todos os Estados.

Concluo, Sr. Presidente, registrando que, a pedido do
Líder Genebaldo Correia, preparamos um trabalho, visando
igualmente também a orientar os aposentados em todos os
Municípios, a fim de que o nosso partido patrocine a ação
civil com pedido de liminar em favor dos aposentados.

É importante afirmar que o PMDB, que foi sempre quem
agilizou, na Assembléia Nacional Constituinte, bem assim,
o patrocínio da legislação que regulamentou a matéria, então
sempre liderando os movimentos dos previdenciários, logica
mente tem credencial para mobilizar o setor.

A ação na Justiça para obter os 147,6% de correção é
a medida cautelar, seguida de uma ação chamada de principal,
que deve ser proposta após conseguida a liminar. A medida
cautelar permite que os benefícios sejam reajustados na con-
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cessão da 'liminar, que sai em média em uma semana. Nas
ações ordinárias, que podem levar até oito meses, o reajuste
só é feito no final do processo.

Oportunamente voltarei ao problema.

Outro assunto SI. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, ocu
po hoje esta tribuna para registrar o seguinte: em sua edição
de 20 de outubro próximo passado, o jornal O Globo informou
il Nação uma denúncia contra a licitação anual promovida
pelo Exército para aquisição de uniformes, roupas de cama
e de banho, a fim de abastecer um contingente de 218 mil
homens. Valendo-se de uma comparação equivocada entre
os preços das lojas especializadas em artigos militares e os
preços apresentados pelos grandes fornecedores, O Globo con
cluiu que o Exército pagaria mercadorias com preços superfa
l:urados em sua licitação anual.

Realmente, cumpriu O Globo o papel da imprensa, que
é o de apresentar à opinião pública fatos de interesse nacional.
Mas, data venia, pelo bom relacionamento dos dirigentes da
"Organização Globo" com as Forças Armadas, era de se espe
rar que o tratamento da notícia não tivesse a conotação escan
dalosa e perniciosa que lhe foi dada desde o início da colisão.

A repercussão é enorme. Valendo-se dos argumentos do
periódico e apoiada num anúncio suspeito que grotescamente
classificou de cifrado, a revista Veja deu asas à imaginação,
a ponto de referir-se ao Gen. Íris Lustosa como possuidor
de um passado de bruxarias e a definir a licitação como um
conluio entre altos oficiais do Exército responsáveis pela con
corrência e os empresários beneficiados. Vale acrescentar que
por diversas vezes autoridades do Exército já esclareceram
que:

- a denúncia de O Globo foi formulada no curso de
um processo Iicitarório;

- não houve ainda qualquer compra; nada foi faturado,
conseqüentemente não se pode falar em superfaturamento;

- a simples apresentação dos preços pelos fornecedores
não autorizava a concluir-se que o Exército estaria obrigado
a aceitá-la; e

- no curso do processo, os preços vencedores seriam
analisados para finalmente serem autorizadas as compras.

Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, o Exército já de
monstrou estar inteiramente aberto a qualquer investigação,
tendo inclusive o Sr. Ministro Carlos Tinoco remetido cartas
pessoais aos Diretores-Presidentes das "Organizações Globo"
e Veja, solicitando dados para elucidar qualquer aspecto consi
derado lesivo aos interesses do País, bem assim esteve na
Câmara dos Deputados para informar aos Parlamentares so
bre as denúncias formuladas pelos meios de comunicação so
cial. Como sói acontecer, obteve respostas evasivas, lugares
comuns tipo "não se trata de uma campanha, nem age com
a intenção de denegrir instituições, mas se prende aos fatos
e !Jotícias".

Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, afirmar que não
existe corrupção no Exercíto seria uma infantilidade, mas dizer
que, dentre as instituições nacionais, o Exército está entre
as que têm menor grau de corrupção é uma verdade cristalina.

Todos nós estamos acostumados a conviver com os milita
res. Eles estão nas nossas famílias ou entre amigos próximos.
Foram colegas de estudos ou companheiros na Escola Superior
de Guerra. Sabemos que, desde cedo, ainda no incipiente
Colégio Militar, cultiva-se a correção de atitudes e o horror
à fraude e à mentira. São sobejamente conhecidos os padrões
éticos que norteiam a formação da oficialidade na tradicional

Academia Mílítar de Agulhas Negras, na Escola de Comando
e Estado-Maior e na Escola Superior de Guerra, que eu e
muitos companheiros aqui presentes tivemos oportunidade
de cursar. Não fora esta honrada formação, os anos de Go
verno militar teriam fabricado milhares de milionários farda
dos. Mas isso não aconteceu.

Os oficiais levam uma vida modesta. As suposições, os
desvaneios de casta privilegiada não resistem a uma simples

. visita à SQN 102, onde vivem os Coronéis às vesperas do
generalato. Os carros são populares, em média dos anos
1986/85; os filhos estudam nas escolas públicas das Superqua
dras, o trajar e a maneira de viver demonstram hábitos sim
ples, longe de qualquer ostentação. A vida castrense é também
extremamente austera, só quem não prestou o serviço mílítar
- nos corpos de tropa ou nos CPOR - pode deixar-se levar
por denúncias de vida faustosa nos quartéis. Os camarões
e os vinhos finos só existem na cabeça cheia de caraminholas
e ávida de promoção política de um taifeiro irresponsável.

Da mesma forma que reconheço necessária a iniciativa
do jornal O Globo de levantar a suspeição na licitação, rogo-me
o direito de condená-lo veementemente por explorar um fato
inconcluso, diariamente, à exaustão, comprometendo a ima
gem do Exército e das Forças Armadas.

SI. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, o alvoroço é tão
grande que hoje a sociedade brasileira já dá como favas conta
das que a corrupção campeia também no Exército. O julga
mento da licitação do' Exército poderá ocorrer nesta semana,
em sessão extraordinária do Tribunal de Contas da União.
A situação do Exército é extremamente incômoda, como incô
moda é a situação de qualquer órgão que venha a realizar
uma concorrência pública de grande magnitude, no ambiente
estagflacionário em que vivemos.

Efetivamente, equivocou-se o Sr. Ministro Carlos Tinoco,
como homem do Governo Fernando Collor de Mello, ao reco
nhecer, de público, o embutimento presumido da inflação
nos preços da licitação. E daí? Nestes dias caóticos de estagfla
ção, qual o fornecedor que vai entregar um artigo em fevereiro
de 1992 e receber pagamento ainda dependendo de recursos.
não liberados que não usará deste expediente?

A comparàção dos preços apresentados pelos fornece
dores com os preços do mercado seria válida se o Exército
tivese recursos para comprar o material à vista. Mas não os
tem. Aí está o nó do imbroglio. Se o Tribunal de Contas
da União chegar à conclusão de que os preços estão superfatu
rados, "salvo melhor juízo" - expressão do Ministro Fernan
do Gonçalves, do TCU, com a qual não concordo - e o
ExérCito cancelar a licitação, com o clima criado pelo jornal
O Globo, todos vão dizer que a instituição castrense assim
agiu em virtude da denúncia do jornal; se o Tribunal de Contas
da União chegar à conclusão de que a licitação está correta
e de que os preços estão altos devido à inflação, à forma
de pagamento, etc., o assunto morrerá numa pequena nota
de página inexpressiva do jornal O Globo. Ou seja, indepen
dente do resultado do julgamento do Tribunal de Contas da
União, a imagem do Exército saiu chamuscada no episódio,
atendendo a interesses escusos.

Sr. Presidente, Sr!" e Srs. Deputados, realmente vivemos
tempos difíceis e perigosos. O comportamento das "Organi
zações Globo" neste caso leva-nos a concluir que a empresa
está sendo irresponsável na avaliação dos fatos, dando-nos
a entender que está muito mais interessada em aumentar sua
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substancial tiragem diária do que em estabelecer a verdade,
bem assim em denegrir a imagem das Forças Armadas.

Oportunamente voltaremos ao assunto.

O SR. FLÁVIO PALMIER DA VEIGA (PRN - RI.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs.
Deputados, Piraí, cujo aniversário agora comemoramos, foi
desbravada em conseqüência de se constituir numa passagem
natural daqueles que se dirigiam do Rio para Minas Gerais,
através do Vale do Paraíba do Sul. A localidade primitiva
mente se desenvolveu junto à Capela de Santana do Piraí,
fundada por volta de 1771. Devido a seu solo fértil, o povoado
passou a ser procurado por inúmeros colonos.

A Vila de Santana do Piraí ganhou foros de cidade em
17 de outubro de 1874, e, segundo a divisão administrativa
referente ao ano de 1911, o Município já se denominava ape
nas Piraí. Faz parte da Região do Médio Paraíba e compõe-se
de cinco distritos: Piraí (distrito sede), Movimento, Arrasai,
Pinheiral e Santanésia.

As atividades rurais constituem o ponto principal de sua
economia. O rebanho bovino é superior a 35.000 cabeças,
do qual 79% são destinados à produção de leite e 21 % à
pecuária de corte. Grande produtor de bananas, Piraí se desta
ca também pela apreciável quantidade de hortaliças, laranja
e milho que exporta para outras cidades fluminenses.

Indiscutivelmente temos a destacar, no setor industrial,
a existência de diversas fábricas de produtos alimentares, de
papel e papelão e a produção de energia elétrica, responsável
pelo atendimento da Baixada Fluminense e bairros do Rio
de Janeiro, através da Light, sediada naquele Município.

Piraí é um dos Municípios mais bem servidos por estradas
de rodagens. A Rodovia Presidente Dutra passa pela região
e quatro estradas estaduais atravessam seu território, que é
cortado pela Rede Ferroviária Federal.

Queremos registrar a passagem do aniversário do prós
pero Município de Piraí, saudando o seu povo através do
Prefeito Aurelino Barbosa, que dirige os destinos municipais,
já pela segunda vez, com a mesma eficiência.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados. De
bate-se, a nível nacional, a complexidade do atual sistema
tributário vigente no País, no qual ressaltam falhas e desajusta
mentos que laboram em favor da corrupção e sonegação e
em desfavor do Estado e de sua arrecadação.

Já não se pode alimentar dúvidas quanto ao advento de
uma reforma tributária e fiscal, necessária e reclamada por
todos os segmentos do Poder e da sociedade. Mas há de se
estar atento ao que se vai fazer, pois os interesses em jogo
muitas vezes contrariam as expectativas do povo. A indústria
da sonegação há de trabalhar para manter os seus vínculos
com a impunidade, e os agentes da corrupção hão de buscar
a isen,ção da lei para os seus atos.

E de se aguardar que não mais se sacrifiquem os salários
e que a carga tributária seja distribuída igualmente para todos
os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas.

Não vejo como imperativo manter-se a multiplicidade
de impostos e de taxas. Já é chegado o momento de se instituir
o chamado Imposto Único sobre Transações Financeiras, ob
jeto de proposição ora tramitando na Câmara dos Deputados,
nos termos de Emenda à Constituição oferecida por iniciativa
do Deputado Flávio Rocha.

Num País como o nosso, exercita-se uma economia para
lela gigantesca, e nela o nível de sonegação e de evasão de

rendas fiscais assume proporções impossíveis de serem exata
mente calculadas. A multiplicidade de impostos e de taxas
é o caminho mais curto para atender à sanha ganaciosa de
contribuintes inescrupulosos.

Sou, pois, Sr. Presidente, pela necessidade de se decidir
com urgência esta matéria. Precisamos, no Congresso Nacio
nal, assumir a responsabilidade de medidas que impeçam a
continuidade deste processo deletério de sonegação e de eva
são de receitas.

Daí por q}le apóio a Emenda Flávio Rocha, que institui
um Imposto Unico, atendendo ao contribuinte, facilitando
aos empresários nos processos de escrituração, concedendo
ao Estado e à sua máquina arrecadadora melhor e mais fácil
controle:

Esta receita seria repartida em parcelas justas para a
União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios e trará
vida duradoura, tendo em si o condão da justiça tributária.

É de se esperar que medidas simples sejam trazidas como
soluções para problemas complexos e crônicos, como o do
sistema tributário.

Para concluir, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, o
Ministro Alceni Guerra, dentro dos padrões de seriedade e
de firmeza que marcam sua gestão no Ministério da Saúde,
transfere o mesmo grau de respeitabilidade para o trato da
questão da criança e do adolescente, sob sua responsabilidade
no chamado Ministério da Criança.

Assim, não causou surpresa sua decisão, ao determinar
que fossem cancelados os procedimentos de concorrência pú
blica destinada a selecionar empreiteiras que construiriam,
no Estado do Rio de Janeiro, sete CIAC.

Registrando este fato, SI. Presidente, quero elogiar o
Ministro Alceni Guerra pela coragem e oportunidade de seu
gesto, ditado, por certo, por sua consciência de homem público
provado nos embates democráticos.

Penso que a urgência da medida e sua seriedade devem
servir de modelo e exemplo a todos os administradores.

O louvor devido ao Ministro não diz respeito somente
à sua dignidade e respeitabilidade pessoal. Mas se direciona
em especial à causa que representa e administra, que é o
Ministério da Criança, que são as construções dos Centros
Integrados de Apoio à Criança.

Pretendo ver os CIAC do Rio de Janeiro construídos c

dentro do menor espaço de tempo possível, como igualmente
centenas de milhares deles em todo o País, por entender que
através deste programa o Governo do Presidente Fernando
Collor está resgatando a dignidade da criança e do adolescente
assegurando a estes um futuro digno.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
ontem tivemos, no Distrito Federal, uma manifestação pací
fica de todos os funcionários dos centros de pesquisa agrope
cuária que abraçaram simbolicamente o prédio-sede da EM
BRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
a fim de chamar a atenção das autoridades competentes para
a situação de penúria em que se encontra o setor, seriamente
comprometido pela contínua redução dos recursos destinados
à pesquisa agropecuária.

Sr. Presidente, o tratamento dispensado à agricultura,
como um todo, não tem sido diferente! Um setor responsável
pela alimentação da população, que é gerador de riquezas,
de trabalho, de desenvolvimento e equilíbrio social e econô-
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mico, não tem merecido, na visão das autoridades, maiores
investimentos e incentivos.

Como pode uma nação pretender avançar rumo àprospe
ridade se não possui governantes que reconheçam a prioridade
da agricultura como condição primeira para tanto? E a pesqui
sa? A pesquisa no setor agropecuário? De que maneira, com
que instrumentos reais o Brasil servirá ao futuro, proverá,
forrará seus celeiros e fartará a mesa do seu povo se não
estiver olhando para o futuro, procurando na pesquisa a trans
cendência e a evolução da produção de alimentos?

Consta que nem mesmo as verbas aprovadas no Orça
mento estão sendo repassadas aos institutos de pesquisas agro
pecuárias. No que se refere aos salários, as verbas também
estão sendo retidas. Nem mesmo a decisão do Tribunal Supe
rior do Trabalho, de mandar pagar as difereI1ças salariais desde
maio último, está sendo respeitada pelo Governo. E enquanto
isso os salários do pessoal da área estão hoje entre os mais
desafados das instituições oficiais.

Sr" e Srs. Parlamentares, a situação da pesquisa agrope
cuária em nosso País é muito grave. Investimentos vultosos
e um trabalho desenvolvido ao longo de vários anos correm
o risco de se perderem totalmente! Não podemos permitir
que essa catásfrofe se abata sobre o País. Por uma questão
de seriedade também com todos os investimentos que foram
feitos, investimentos tirados dos impostos pagos pelos cida
dãos, não poderemos perder o que já conquistamos. E mais:
nenhum país sobrevive à competitividade internacional sem

.dedicar boa parte de seu orçamento -mas que seja realmente
repassado - à ciência e à tecnologia que visam desenvolver
e atingir a modernidade na agropecuária.

o SR. DÉRCIO KNOP (PDT - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - SI. Presidente, Srs. Deputados, um dos temas
mais polêmicos por ocasião da elaboração da Constituição
Federal foi o da proteção da relação empregatícia contra a
despedida arbitrária ou sem justa causa, que, finalmente, ficou
consagrada no art. 7~, inciso I, em termos de enunciado geral,
dependendo, porém, de regulamentação, através de lei com
plementar.

Os empresários se empenharam fortemente contra a esta
bilidade, sob o argumento de que dito instituto constituía
verdadeiro "engessamento" nas relações entre capital e traba
lho, propiciando a fuga de investimentos do setor produtivo,
em detrimento do desenvolvimento e do próprio trabalhador,
já que este ficaria privado da oportunidade de emprego.

Gastaram dinheiro e energia na propaganda de televisão,
na distribuição de imensos outdoors pelas principais capitais
do País, além de imenso e poderoso lobby junto a esta Casa
para impedir que se consagrasse a estabilidade no emprego.

Tão cegos ficaram os empresários nessa luta que se esque
ceram das outras inúmeras reivindicações dos trabalhadores
e que foram conquistadas, fazendo parte dos vários incisos
elencados no art. 7~ Desfilam dentre tais direitos desde jornada
de trabalho até a hora extra com percentual mínimo de 50%
como prova da inteligência tática dos trabalhadores em face
da inércia dos empregadores quanto a estes itens.

Ao postergar-se a regulamentação para a lei complemen
tar, negligenciaram os empresários desses ganhos elevados
que, normalmente, deveriam ficar no âmbito da negociação
coletiva, cientes de que ganhariam tempo "eterno" nessa regu
lamentação, sendo que eterno é o contrato de trabalho, que
só se findará quando houver causa para tanto.

De qualquer modo,parece haver uma certa confusão
conceitual. O que se prega ná atualidade não é aquela estabili
dade com base no tempo de serviço, em que o empregado
só poderia ser despedido depois de inquérito judicial, se hou
vesse uma justa causa e, se não houvesse, com indenização
dobrada. Para dar fim a dito sistema é que apareceu o FGTS,
convidando empresários estrangeiros a investir no Brasil, em
troca de uma mão-de-obra barata e flexível, demissível ad
nutum.

Não é dessa estabilidade de que se cogita na atualidade,
mas, sim, da garantia de emprego, ou seja, o empregado
pode ter a certeza de que seu contrato de trabalho não será
rescindido se não,houver uma causa que justifique sua res
cisão.

A figura da d~spedidasem justa causa no Brasil é bastante
esdrúxula, para dizer o mínimo. Ora, se não existe a causa,
não há por que demitir.

Diriam os críticos ser impensável a idéia do "vínculo
empregatício perpétuo" em face das sérias conseqüências ne
gativas no mercado de trabalho e na saúde financeira das
empresas, dada a incerteza gerada pela crise econômica que
se instalou no nosso País.

Em nome da mesma saúde financeira da empresa, os
trabalhadores argumentariam que a produtividade ficará com
prometida enquanto não houver a integração do empregado
na vida da empresa, de modo a garantir uma relação contínua,
estável e livre de despedida arbitrária ou sem justa causa.

A prova cabal de que dita integração funciona está no
modelo japonês, que tem sido admirado internacionalmente
pelo resultado que tem demonstrado até mesmo fora de seu
próprio solo, com trabalhadores estrangeiros. A indústria au
tomobilística japonesa instalada nos Estados Unidos constitui
o grande exemplo de qualidade e preço que tanto atrai os
compradores, em detrimento dos carros americanos.

Nada há de inovador nessa atitude. Já em 1982, a OIT
(Organização Internacional do Trabalho) editou a Convenção
158, que trata do término da relação de emprego por iniciativa
do empregador e que tem servido de base para a maioria
das legislações modernas. Essa convenção leva em conside
ração as dificuldades econômicas e as mudanças tecnológicas
ocorridas em vários países e dispõe em seu art. 4~ que não
se terminará uma relação de emprego a menos que exista
uma causa relacionada à capacidade ou conduta do traba
lhador ou baseada nas necessidades de funcionamento da em
presa.

Como se vê, não se proíbe o empregador de despedir,
mas o certo é que ele terá de encontrar um motivo. O chefe
galante que vê recusado pela secretária um convite para um
chá terá de achar uma boa desculpa para despedi-la, pois
"o sem justa causa" não mais funcionará.

A supracitada convenção dispõe, ainda, que não consti
tuem motivos para a despedida a filiação a um sindicato ou
a participação em atividades sindicais, a apresentação de recla
mação trabalhista contra o empregador, raça, cor, sexo, estado
civil, gravidez, dentre outros motivos que enumera em seu
art. 5~

Para as despedidas em massa, estabelece o art. 13 a neces
sidade de consulta aos representantes dos trabalhadores, quan·
do o empregador preveja a necessidade de despedida por
motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos,
devendo proporcionar, em tempo oportuno, a informação per
tinente, inclusive os motivos e o número de empregados atingi·
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.dos. Devem, ainda, tomar medidas no sentido de encontrar
lhes outra ocupação, mesmo que requeira retreinamento.

Essa convenção dispõe, também, sobre a possibilidade
de exclusão de certas categorias de trabalhadores da garantia
de emprego nela prevista, tais como os empregados em perío
do probatório ou os trabalhadores contratados para uma deter
~inada tarefa ou por prazo determinado.

Assusta-me, sobremaneira, que os empresários se sintam
tão presos â despedida sem justa causa, mesmo sabendo que
há uma variada gama de opções nos exemplos internacionais
que não lhes causa o suposto "engessamento", mas que, indu
bitavelmente, exige a prática da democracia no seio da empre
sa, inclusive no que diz respeito ao direito de ampla defesa
do empregado quando despedido.

É, portanto, no mínimo, retrógrado e sem muito funda
mento o discurso dos empresários.

Ademais, não se pode adiar a vida inteira a solução de
um problema. Ele tem de ser encarado, negociado e resolvido.
Há manifestações no sentido de que o Executivo, através
do "Projetão", se comprometera a regularmentar o assunto.
Todavia essa tarefa é primordialmente do Legislativo, e não
podemos ceder a injunções políticas escusas, desviando-nos
do nosso dever.

As relações do trabalho dépendem essencialmente de um
quadro jurídico que defina as condições básicas desse relacio
namento, e obviamente a despedida arbitrária dele deve ser
excluída. Não há como se falar em atividade sindical se o
trabalhador pode ser despedido a qualquer momento, enquan
to as empresas vão criando uma série de listas negras que
contêm o nome dos ativistas sindicais para despedi-los ou
não mais contratá-los.

Não é essa a imagem que queremos da nossa sociedade.
Almejamos, sim, uma sociedade em que nossos trabalhadores
não se sintam injustiçados e estejam também envolvidos no
processo de desenvolvimento da Nação.

E na consecução de tal sonho não se pode idealizar essa
sociedade sem que se ofereçam condições mínimas de estabili
dade ao empregado, para que ele não se sinta como mero
objeto descartáv~ltodavez que reivindica algum direito.

Ademais, conc~dendo-se a garantia de emprego, evitam
se as reivindicações de estabilidade temporária que em nada
ajuda o empregado - apenas adia a demissão - e muito
menos o empregador, que terá de manter um determinado
número de trabalhadores em seu quadro, quando a sua condi
ção financeira não o permite.

Precisa-se, pois, adotar uma visão mais abrangente, dura
doura e moderna, que atenda às necessidades da sociedade
a longo prazo, sem se restringir a estabilidade a determinado
grupo ou tempo, como mero paliativo, já que o problema
exige solução definitiva e institucionalizada.

Assim, esforços devem ser envidados para que o Brasil
ratifique a Convenção 158, da OIT, vez que os princípios
nela enunciados condizem com o nosso texto constitucional
e servirão de base para a elaboração de uma legislação mo
derna e condizente com as necessidades sócio-econômicas
atuais. .

-oSR.FÁBIO RAUNHEITTI (PTB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a Igreja cumpre o papel de extrema relevância na vida das
comunidades carentes, porque, aos seus princípios doutriná
rios e à propagação da fé e da esperança, agrega o caráter
da assistência aos mais necessitados, des~nvolvendo, tom isso,
a prática da solidariedade.

No Rio de Janeiro, Sr. Presidente, o bispo Dom Adriano
Hipólito, à frente da Diocese de Nova Iguaçu, representa
um dos melhores exemplos da importância do trabalho de
evangelização e n~ pregação do amor ao próximo, proporcio
nando o amparo espiritual e procurando amenizar as dificul
dades daqueles que sofrem com a doença, a miséria e falta
de condições materiais à sobrevivência digna.

São 25 anos de episcopado, com plena dedicação ao pro
pósito de promover o bem comum, mediante a expressão

. da palavra do Senhor e o permanente gesto de acolhida a
quem tem fome, a quem luta com sacrifícios pela manutenção
pessoal e familiar, enfim, à população trabalhadora e humilde
de nossa terra.

A homenagem que prestamos a Dom Adriano Hipólito,
por seu Jubileu de Prata como principal pastor da Igreja na
área diocesana de Nova Iguaçu, sintetiza, portanto, o reconhe
cimento e a gratidão de todo o povo da Baixada Fluminense,
que nele encontra apoio, tolerância e orientação para vencer
seus problemas e angústias.

No momento em que o Brasil e o mundo atravessam
momentos dos mais delicados de toda a história, não apenas
em face da profunda crise econômica e social, mas, principal
mente, em decorrência da distorção dos valores vigentes, a
vida e a obra de Dom Hipólito adquirem dimensão ainda
maior, por sua obstinação em favor dos mais legítimos direitos
e aspirações do ser humano.

Parabéns a Dom Adriano Hipólito, em meu nome pes
soal, no do Partido Trabalhista Brasileiro e no de todo o
povo de Nova Iguaçu, que aqui represento com muito orgulho,
e para o qual Dom Hipólito tem dedicado seu notável trabalho
ao longo desses 25 anos de atividade como grande expressão
da Igreja Católica em n,?sso Estado. .

o SR. WALTER NORY (PMDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
é de se lamentar que a política econômica recessiva do Go·
verno esteja levando os brasileiros ao desespero e só o Presi
dente Fernando Collor e sua equipe econômica não estejam
vendo isso. O que está ocorrendo é que, quanto maior a
recessão, menos impostos são arrecadados, diminuindo, cada
vez mais, os recursos a serem repassados aos Estados e Muni
cípios.

Como conseqüência dessa política e·wnômica desastrosa,
no início da semana Prefeituras de 25 Municípios da Região
Oeste de São Paulo paralisaram seus se .'1.;os administrativos
em protesto contra a redução das transferências de recursos
federal e estadual às cidades, através do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) e do Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços (ICMS).

A população é que acaba sendo sempre a grande preju
dicada diante de políticas equivocadas impostas pelo atual
Governo, que reduziu o FPM de outubro 68,5% em relação
ao de setembro, que já havia registrado queda de 21% sobre
o de agosto. O ICMS, igualmente, vem caindo mensalmente.

O movimento de protesto está ganhando a cada dia novos
adeptos. Tanto isso é verdade que centenas de prefeitos de
todos os Estados do País estão aqui em Brasília, numa manifes
tação justa, para exigir do Executivo e do Legislativo medidas
que impeçam a insolvência dos Municípios.

Quanto menores os Municípios, maiores são as dificul
dades que estão sendo obrigados a enfrentar, pois maior tam
bém é a dependência dos recursos que lhe são repassados.
Muitos deles, com o pouco dinheiro que estão recebendo.
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não pagam sequer as despesas com o pessoal. Além do mais,
as su~s receitas próprias são praticamente zero. ,

E elementar, mas o Governo não consegue ver, que quan
to maior a crise mais profunda é a recessão, maiores são
os serviços e os gastos das Prefeituras. Isso porque a falta
de uma alimentação acaba levando crianças, jovens, adultos
e velhos aos hospitais e postos de saúde, com doenças que
dificilmente afetam as pessoas bem nutridas. Sem contar que
as Prefeituras têm de reforçar a merenda escolar, distribuir
medicamentos, o que representa maiores gastos para os cofres
municipais. .

Os problemas que os Municípios estão tendo de enfrentar,
no entanto, não param por aí: a revolta é generalizada contra
a tentativa de diminuição de 25 para 20% do recolhimento
do ICMS para o Fundo de Participação, prevista a reforma
tributária proposta, na última sexta-feira, pelo Governo. Seu
objetivo é abater, com isso, a dívida dos Estados e voltar
a concentrar todos os recursos em suas mãos.

Mas, com toda certeza, o Legislativo não vai permitir
que sejam derrubadas as conquistas dos Municípios assegu
rados na Constituição. Sou absolutamente contra qualquer
iniciativa que venha prejudicar os Estados e Municípios. É
preciso se ter em mente que essas conquistas são fundamentais
para descentralização da administração do País.

Mais uma vez insisto em que é preciso mudar. O País
tem que voltar a crescer. Uma política econômica que leve
o Brasil ao desenvolvimento se faz urgente e necessária.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. DlOGO NOMURA (PL - SP. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Deputados, na data
de ontem, a Federação Brasileira das Associações de Bancos
e a Federação Nacional de Bancos empossou o seu dirigente
maior, o Sr. Alcides Lopes Tápias, que leva ao seu novo
e importante cargo a larga experiência haurida como Vice-Pre
sidente do Conselho Superior de Administração do Bradesco,
onde conviveu com a austeridade e firmeza do fundador Ama
dor Aguiar, já falecido.

Recordo-me da época de ginasiano em Manlia, onde su
cedendo a modesta Casa Bancária Almeida, o Bradesco surgiu
de início timidamente, mas logo impulsionado pelo boom do
café, do algodão, do amendoim que movimentou e dinamizou
o comércio e a nascente indústria da região paulista, fato
que merece destaque, das raízes rurais do Bradesco, que tem
um dos seus executivos exponenciais no Sr. Alcides Lopes
Tápias, agora no comando da Febraban.

O Sr. Alcides Lopes Tápias, que gosta de ser chamado
de bancário, pois a sua carreira foi caracterizada pela conquista
degrau a degrau, pela pertinácia e vocação à causa de sua
instituição, no seu pronunciamento de posse defendeu o "cho
que de liberdade", visando a reforma tributária.a dinamização
do financiamento à produçãO, via alívio da carga tributária,
nessas operações, com destaque para a agricultura, defen
dendo ainda a diminuição do spread como contribuição do
setor bancário ao entendimento nacional.

Demonstrou o novo Presidente da Febraban que é rea
lista, saber que o setor que irá comandar terá de conter-se,
pois os juros elevados constituem uma arma de dois gumes,
dando a ilusão de influir positivamente na baixa inflacionária,
mas que poderá, sem o devido controle, provocar o asfixia
mento da economia, sem produção e com diminuição dos
prazos negociais.

Nesta época em que o pessimismo e mesmo o catastro
fismo dominam, poluindo o ambiente das esperanças popula-

res, sem excesso de otimismo vazio; é animador para o merca
do, para a produção e para o trabalho a afirmação serena
do Sr. Alcides Lopes Tápias, motivo pelo qual consigno atra
vés deste pronunciamento, as congratulações pela sua posse
na Presidência da Febraban, desejando-lhe uma feliz gestão,
como bancário que é, voltado por inteiro aos propósitos co-
muns do desenvolvimento nacional. .

Sr. Presidente, na sessão de ontem, quando aqui compa
receu o Ministro da Economia, não tive oportunidade de expor
a minha proposta, motivo pelo qual, para conhecimento da
Casa, trago neste momento, o seu inteiro teor.

Sr. Ministro, temos verificado que os países desenvolvidos
credores dos outros em desenvolvimento têm ultimamente,
em alguns casos, concedido o cancelamento parcial das dívidas
externas, como ocorreu com a Polônia e o Egito, ao nível
de 50% , classificado como "perdão da dívida" , em decorrência
das posições políticas ou pela participação efetiva na guerra
do Golfo, argumento que beneficiou o Egito.

É verdade que as dívidas assumidas pelos países deve
dores como o Brasil têm dois aspectos: um, o dos empréstimos
com os bancos privados, e outro, com órgãos governamentais,
e é evidentemente, nesse último âmbito, que os países credores
têm assumido essas decisões que merecem aplausos, eis que
somos solidários na luta contra o terrível peso que representa
o ônus da dívida externa para um país que necessita desen
volver-se.

Embora não seja propriamente um "perdão", o México
também soube beneficiar-se do cancelamento de perto de 35%
do montante da dívida, aplicando as propostas enunciadas
pelo Secretário Nicholas Brady que teve batizado com o seu
nome o plano em execução naquele país amigo.

Enfim, Sr. Ministro, V. Exl conhece melhor que todos
nós, pela sua vivência e especialização, o que está em curso
no mundo com relação a outros países, notadamente da Amé
rica Latina, candidatando-se aos benefícios apontados.

No exemplo da Polônia, país titular de uma história ins
crita nos anais universais de luta contra a tirania, de bravura
e patriotismo, ao qual rendemos o nosso preito de homena
gem, até o Brasil entrou com o seu quinhão no "perdão das
dívidas", em perto de dois bilhões de dólares, salvo engano,
nos nossos cálculos.

A ONU, patrocinadora do maior congresso que a humani
dade já conheceu sobre o Desenvolvimento e a Ecologia,
a ECO-92, que terá lugar no próximo ano no Rio de Janeiro,
deverá reunir mais de uma centena de Chefes de Estado e
Chefes de Governo, e é fácil de se prever, que um tema
se destacará: a preservação da Amazônia, que muitos, embora
sem base científica, consideram o "pulmão da humanidade".

O Brasil é o único país que a defesa da natureza, incluindo
as florestas amazônicas, o Pantanal e a Mata Atlântica como
patrimônio nacional, sob a égide da sua COPEtituição.

É evidente que a declaração expressa de que essas áreas
constituem patrimônio da Nação enfatizam o caráter funda
mental de que a defesa ambiental, a preservação e a explo
ração sensata e racional das suas potencialidades econômicas
de qualquer natureza deverão ser conduzidas dentro dos parâ
metros da soberania nacional, não elidindo a cooperação de
outros países, pois hoje a grave ameaça d deterioração ambien
tal, o efeito estufa e as susa conseqüências, como o aqueci
mento dos pólos, tomam todos os povos solidários das mesmos
objetivos de melhoria das condições de vida da própria huma
nidade. .
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Sr. Ministro, se o Brasil, já de maneira espontânea. em
função dos· seus interesses. mas cOoperando em benefício de
todos os povos, mantém ainda intacta a mior floresta tropical
do planeta, o maior caudal e rico sistema gerador de água
doce, toma-se evidente o imenso mérito do Brasil, em face
da preocupação justificada do mundo desenvolvido, que já
despiu as suas florestas, poluiu pela industrialização os seus
rios, causou desastres ecológicos, derramando petróleo nos
mares e explodiu artefatos atômicos, contaminando a atmos-
fera. .

Sr. Ministro, cremos que é chegada a hora de o nosso
País, através da conjugação de todos os setores responsáveis,
desenvolver um movimento em prol da diminuição da nossa
astronômica dívida externa, que cresceu como uma bola de
neve, pela decisão unilateral do aumento dos juros, para que
possamos ter melhores condições de desenvolvimento em dois
itens:

1) Diminuição da nossa dívida externa em percentual
compatível com o mérito apontado pelos países credores atra
vés dos seus órgãos oficiais de financiamento.

2) Diminuição dos juros em níveis razoáveis pelos órgãos
financiadores privados.

São esses dois pontos, Sr. Ministro, que poderemos levar
ao Grupo dos Sete, que são os nossos credores, pois, se não
participamos da guerra do Golfo ou não assumimos, por des
necessária, um posicionamento geopolítico, o mundo precisa
reconhecer o grande mérito e a participação brasileira no
esforço mundial da defesa do meio ambiente.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. NEUTO DE CONTO (PMDB - SC.Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
crise econômica, como é do conheCimento público, aprofun
da-se a cada dia, diante de um Governo inerte e despreo
cupado com os graves problemas sociais que atingem a popula
ção. E o pior: por um Governo que não estabelece diretrizes
e metas para o Brasil voltar acrescer, aumentar a produção.
Para combater a inflação, o Presidente Collor continua apos
tando no "quanto pior, melhor".

Neste último final de semana, os jornais publicaram maté
rias nas quais fica comprovado o delicado momento que vive
a economia brasileira.

Apesar de a maioria dos países da América Latina apre
sentarem um balanço positivo na economia, no total o conti
nente latino apresentou um crescimento negativo, graças à
participação do Brasil, com sua recessão e sua queda no Produ
to Interno Bruto (PIB).

Os últimos prejudicados pela ação covarde do Governo
no campo econômico são os Municípios brasileiros. Depois
de concretizar a falência do agricultor, do trabalhador e dos
Estados da Federação com sua política econômica, o Governo
Federal parte para decretar a falência daqueles que são célula,
a essência de uma sociedade democrática e participativa 
os municípios.

As grandes cidades, como, aliás, os próprios países, não
podem mai!; ser govetnados por questões meramente ideoló
gicas. Antes de morarmos no País, moramos no município,
e o bem do Município é aqude que mais diretamente nos
interessa. O encaminhamento de soluções deve ser a nível
da busca da modernidade e não a nível de alterações periótlicas·
dos partidos no poder.

Afinal, é no município que o cidadão recebe o atendi
mento hospitalar, é no município que ele estuda e desenvolve

suas atividãdes profissionais, é no município que ele partkipa.
Por isto' o município deve serforte , assim como também as
ações do Governo devem buscar o seu fortalecimento.

A desregulamentação da economia, aliada à municipa
lização dos serviços, ao contrátio de uma política que busca
reduzir o repasse de verbas às municipalidades, são alterna
tivas viáveis para enfrentar a crise.

Caros parlamentares, quero aqui fazer um alerta sobre
a falência do município. A situação dramática enfrentada pela

. maioria das prefeituras, como relata correspondência enviada
pela Associação dos Município da Região do Contestado 
AMURC/SC - motivada principalmente pela forte redução
rios valores do Fundo de Participação dos Municípios e pela
acentuada elevaçã<;> das tarifas públicas, vai acarretar uma

.desgraça maior ainda para a população brasileira.
Se antes um cidadão ainda tinha na sua administração

municipal um amparo às suas dificuldades e aos seus direitos.
agora está mais só do que nunca. Basta ressaltar que muitas
prefeituras do oeste catarinense simplesmente fecharam as
portas até o final do ano, por total incapacidade de investi-
mento. '

. Nobres Deputàdos, a crise é gravíssima e não é com
.o passar do tempo que vamos resolvê-Ia. Urgem ações concre
tas, medidas orientadas para o crescimento econômico.

Diante disso, queremos deixar, desde já, nossa posição
contrária a qualquer redução nos repasses obrigatórios do
Tesouro Federal aos Municípios, como propõe o "Emendão".

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PFL - RI. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a privatização da Usiminas, passo decisivo no sentido da mo
dernização da economia brasileira, encerra algumas lições que
merecem reflexão. A primeira delas diz respeito à inserção
de nosso País na dinâmica realidade internacional, marcada
por abalos sísmicos generalizados nas fundações e alicefC(~s

de teses e doutrinas que, há uma década, eram consideradas
ínabaláveis.

As notícias que vêm do Leste Europeu, da China e da
América Latina colocavam os defensores do nacionalismo au
tárquico no Brasil na incômoda companhia de Cuba, dentre
os últimos países que resistiam aos ventos da modeIl1idade
e integração econômica. No lado soviético do mundo. a !PeJl':::§
troika de Mikhaíl Gorbachev detonou uma enorme reverbe
ração entre as repúblicas socialistas e a esperança generalizada
de mais liberalismo econômico e menos presença asfÍldante
do Estado na economia. Os próprios europeus ocidentais,que
tiveram a oportunidade de confrontar os modelos dos dois
lados do Canal da Mancha, preferiram optar pelos programas
de democratização do capital de empresas públicas e pulveri
zação do controle acionário, inspirados na linha britânica,
e não na estatização do primeiro governo Mitterrand na Fran
ça. Atualmente, temos os exemplos do México e ArgentiM.
Esses são dados irrefutáveis da experiência internacional e
se permanecêsse-mos na condição de País incapaz de aprender
com a experiência estaríamos condenados a repetir seus erro3.

A segunda lição da Usiminas diz respeito ao esgotamento
de um modelo de crescimento baseado na intervenção do
Estado na economia. O Brasil, como País de economia"perifé
rica e de desenvolvimento retardado, teve no Estado seu prin
cipal agente de acumulação de capital. A percepção, pelas
forças políticas vitoriosas nas eleições de 1950, de que o pro
cesso de industrialização dependia da criação de oferta de
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insumos básicos e do estabelecimento de fontes públicas de
financiamento aos investimentos privados conduziu o Gover
no à decisão de alocar recursos para a construção da indústria
de base e para a criação do Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico. Essas iniciativas que deram início ao
processo de industrialização e de desenvolvimento acelerado
por três décadas moldaram, em contrapartida, o tipo de desen
volvimento que o Brasil apresentaria, no qual destacar-se-ia
o caráter empresarial do Estado brasileiro. Pois bem. Esse
modelo, que determinou uma trajetória contraditória e explo
siva para o gasto público, está notoriamente esgotado. O que
significa isso em bom português? Significa que o Estado che
gou aos limites de intervenção na ordem econômica, perdendo
a capacidade de fomentar ó desenvolvimento através de seus
próprios canais. O Estado tornou-se caro, inflacionário, inefi
ciente. Urge reformá-lo. O Programa Nacional de Desesta
tização é um instrumento fundamental na reforma do Estado
e na inauguração de um novo padrão de desenvolvimento,
no qual se substitua o crédito público por capital de risco,
proteção por competitividade, subsídio por eficiência, baixo
ao-de-obra por produtividade, intervenção do Estado na eco
nomia por integração à economia internacional. A privati
zação da Usiminas é um marco nesse sentido. Foi contemplada
como meta de Governo do Presidente Fernando Collor de
Mello e referendada pela sociedade, através da ativa partici
pação do Congresso Nacional. A Usiminas, cerceada no seu
desenvolvimento e sem condições de financiamento, não po
deria seguir crescendo, diversificando-se, beneficiando a re
gião em que opera, O Estado de Minas e o próprio País.
O leilão da empresa traduz uma saudável ruptura com o passa
do. Cuidando a iniciativa privada, a partir de agora, do cresci
mento econômico, fica livre o Estado para centrar sua atuação
na área social, que tanta atenção requer.

Outra lição positiva do leilão, que é preciso capitalizar:
a Diretoria e os empregados da Usiminas mostram-se ampla
mente satisfeitos com a privatização. Com efeito, são técnicos
competentes e compraram, eles próprios, uma parcela signifi
cativa do capital votante da empresa. Além disso, o leilão
pulverizou o capital de forma tal que é inevitável uma adminsi
tração compartilhada, cujas regras devem ser definidas num
acordo de acionistas. Nenhum acionista individual tem peso
para impor interesses seus que não sejam da própria empresa.

Além disso, ao contrário do que temiam os xenófobos,
a empresa não se desnacionalizou. A participação do capital
estrangeiro foi até inferior à esperada, numa demonstração
de que a imagem externa da economia brasileira não é tão
boa quanto gostaríamos que fosse. De qualquer forma, a parti
cipação externa que realmente interessa em termos de contri
buição tecnológica, a da Nippon Usiminas, corresponde às
expectativas.

Do ponto de vista de aperfeiçoamento institucional do
País, a privatização também foi importante. Afinal, existe
uma lei aprovada pelo Congresso que autoriza o Executivo
a levar adiante o programa de privatização. A maioria do
Congresso aprovou a lei, e essa maioria representa a sociedade
brasileira. Assim, com o leilão, fez-se a vontade popular e
recuperou-se a credibilidade do Governo. O objetivo da priva
tização é reduzir a dívida pública. Recursos arrecadados no
leilão têm um destino expresso constitucionalmente, qual seja,
abater a dívida e contribuir para o saneamento das finanças
públicas. Este é o verdadeiro sentido do programa, que bene

,ticia a sociedade ao permitir a redução de endividamento

público, um dos principais causadores da inflação - o mais
injusto de todos os tributos, pois se abate com mais voracidade
justamente sobre os setores desassistidos dá população brasi
leira.

Para finalizar, algumas palavras sobre o empresário que
coordenou o consórcio de investidores que conquistou a maio
ria do capital votante no leilão e que acaba de ser leito Presi
dente do Conselho de Administração da Usiminas. Estamos
falando de Julio Raquel de Aragão Bozano, um idealista de

. espírito empreendedor cujo grupo - hoje um patrimônio
da iniciativa privada nacional- atua nos mais diversos setores
da economia nacional, gerando empregos e impostos nos Esta
dos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e
Bahia, dentre outros.

O dinamismo, seriedade e dedicação que Julio Bozano
vem demonstrando, ao longo dos últimos trinta anos, ná con
dução de suas atividades são um exemplo para todos aqueles
que acreditam no valor da competência profissional e em seus
frutos.

O bem-estar que pretendemos para a sociedade brasileira
deve assentar-se sobre a livre iniciativa. Mas ela depende,
basicamente, de uma espécie rara de homens: os empreen
dedores, que, acreditando nas potencialidades do País, assu
mem riscos, alocam recursos e dedicam o· melhor de suas
energias na construção de um Brasil que assegure, a cada
um, o direito a padrões de vida compatíveis com a dignidade
humana.

oSR. PAULO DUARTE (PFL - Se. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados. o atraso
no pagamento das autorizações de Internação Hospitalar aos
estabelecimentos da rede privada tem sido uma constante.
prejudicando o bom andamento dos serviços de saúde presta
dos à populllção brasileira.

Somente no mês de outubro o Governo levou nada mais
do que 28 dias para repassar esses valores aos hospitais da
rede privada, já tão comprometidos pelos altos custos de ma
nutenção do sistema.

Foram exatos 147 bilhões de cruzeiros para saldar cerca
de 1 milhão e 250 mil AIHs realizadas pela rede conveniada
em agosto, as quais deveriam ter sido pagas no dia 12 de
outubro.

O Ministério da Saúde alega falta de recursos da seguri
dade social e calcula que deverá fechar o ano de 1991 com
um déficit de caixa da ordem de 300 bilhões de cruzeiros,
o que significa tempos tenebrosos para os hospitais conve
niados com a Previdência.

O Presidente do Inamps adiantou ainda, a quem inte
ressar possa, que, em função desse déficit de caixa no Minis
tério, não existe a mínima condição de se definirem reajustes
de preços ou antecipações futuras, como desejam os hospitais
particulares.

É de se lamentar no episódio o absoluto descaso com
que são tratados os estabelecimentos de saúde conveniados,
que têm que arcar antecipadamente com os custos exorbitantes
de remédios e materiais para conseguirem um atendimento
decente à população, sem contar sequer com o interesse ou
a competência do Governo para conter a escalada de preços
que distancia cada vez mais o povo brasileiro da saúde ideal.

De que adianta simplesmente declarar as dificuldades
de receita, se não se age de forma coerente para preservar,
pelo menos, a estabilidade dos custos de serviços e equipa-
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mentos como forma de minorar as difiCI)Jdades da rede hospi
talar privada que presta suporte à ação de saúde pública,
sob a responsabilidade do Governo?

Parece que esse paradoxo deverá persistir pelo menos
enquanto for precária a sensibilidade daqueles que lidam com
a área de saúde do Estado como se fosse apenas mais uma
tarefa burocrática de carimbar ou rubricar papéis.

É preciso ressaltar a alguns que tanto a saúde como a
educação e o saneamento são tarefas essencialmente típicas
da responsabilidade do Estado e, por isto, estão acima de
qualquer outras prioridades que se .pretenda fazê-la" ante
ceder.

A justificativa do déficit somente seria plausível. portan
to, se o Governo não estivesse investindo em outras setores
menos vitais em busca do puro e simples crédito político elei
toral.

o SR. WILMAR PERES (PL - MT. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, o povo
brasileiro vem sofrendo os piores momentos de sua vida nos
últimos anos. Insatisfação interna generalizada e descrédito
externo são a tónica da atual conjuntura económica.

Por causa da dívida perante os credores internacionais,
dos compromissos junto ao FMI e dos altos juros praticados.
o quadro se agrava constantemente, os problemas se adensam
e toda a administração federal fica comprometida.

Os salários das diversas categorias profissionais, inclusive
os do funcionalismo, estão defasados e geram desalento e
descontentamento.

O povo não consegue poupar, pois a carestia lhe consome
o que ganha, se e quando ganha. Os juros são um fortíssimo
fator de encarecimento dos preços.

Há um processo declarado de recessão e as perspectivas
são desanimadoras.

Esse lastimável estado de coisas não pode simplesmente
continuar. Greves espoucam a cada instante e em cada instante
e em todo os lugares. Miséria, fome, menores abandonados
aos milhões, o desespero assalta os corações de mais da metade
de nossa população. Seqüestros, roubos e marginalidade são
os sintomas extremos de uma situação de descalabro geral.

O Governo dá a entender que ignora tudo isso. Pensa
talvez que o noticiário cria uma falsa impressão, uma imagem
forjada nos estúdios de TV e nas redações dos jornais, mas
os fatos se impõem aos nossos olhos, diariamente, contunden
temente. Chegamos a duvidar que todo esse drama social
esteja desenrolando-se sob nossos olhos. Que futuro espera
o povo brasileiro? Quanto tempo mais resistirá nossa espe
rança, nosso natural otimismo, nossa decantada cordialidade?

Planos que não funcionam, metas logo abandonadas, tiros
certeiros que não atingem o alvo, dessas quimeras todas a
população se fartou. Quem pode deixar de temer o infortúnio,
se os mais elaborados estudos e as fórmulas mais milagrosas
falharam? Que benefícios teve o País com as medidas salva
doras dos homens dos governos, nos últimos anos?

No setor produtivo, a queixa é geral, as concordatas e
falências avolumam-se, crescendo até patamares inéditos.

Nos municípios, quando contavam eles com recursos para
melhorias de há muito necessárias, as verbas foram cortadas.
Nos Estados, não é diferente, pois as dívidas os fazem insol
ventes, virtualmente.

Em Mato Grosso, a queda dos valores do FPM -Fundo
de Participação dos Municípios - leva as populações locais

à revolta, já que ficam sem as condições mínimas para enfren
tar as n,aturais dificuldades que as assoberbam.

.A esse propósito, queremos aqui destacar uma insatis
fação ainda maior com o projeto de reforma fiscal do Governo,
ora encaminhada ao Congre~soNacional, que propõe a redu
ção da participação dos Municípios no ICMS. Essa redução
representará uma queda de 20% nos orçamentos municipais,
no que diz respeito ao repasse da parcela que o Município
vem recebendo. O "Emendão" ainda estabelece que os Muni
cípios não participarão do aumento da receita, enquanto que
hoje a Constituição garante aos Municípios a participação
em todos os tributos. Para completar o absurdo, o Governo
diz que o Imposto de Renda das instituições federais e esta
duais não mais irão compor o Fundo de Participação dos
Muniçípios.

E urgente que se tomem iniciativas de profundidade, ado
tando novo programa de ação federal, dentro de um enfoque
que priorize a recuperação da economia brasileira, antes que
entre em colapso.

Inventividade e firmeza na condução dos negócios públi
cos que reponham a Nação na senda do progresso ordenado,
esta é uma exigência do momento atual. Não há mais como
hesitar nem postergar. O povo merece, o povo exige mais
respeito e providências imediatas e corretas, ou a cobrança
será ~ mais radical que se possa imaginar.

E o que vim dizer.

o SR. JOSÉ THOMAZ NONO (PMDB -AL. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aos
que acreditam qlie Alagoas, mercê de um suposto tratamento
diferenciado dado pelo Presidente Fernando Collor, é um
verdadeiro mar de rosas, gostaria que lhes fosse dada a oportu
nidade de visitar o Estado. Indo a Alagoas, o Deputado,
o cidadão oriundo de outra unidade da Federação iria ver
um quadro em tudo e por tudo verdadeiramente dese5perador.

Um Estado do Nordeste, que já foi considerado, há 10
anos, por exemplo, um verdadeiro "filé", ou seja, um Estado
rico, progressista, em franco desenvolvimento, é hoje uma
verdadeira ruína, assistindo a uma exacerbação do caos, inicia
do quando foi Governador Fernando Collor de Mello.

Inexistem novas indústrias e as que existiam se deterio
raram. A tradicional lavoura canavieira, esteio da economia
estadual, hoje não representa sequer 7% da receita do Estado.

A categoria dos fornecedores de cana está em processo
de extinção, boa parte dos empresários do açúcar e do álcool
mal podem cuinprir seus compromissos com a folha de paga
mento, e os trabalhadores rurais, pela primeira vez, têm difi
culdades de emprego durante a safra. Dentro desse mesmo
contexto, a empresa-mãe do pólo cloroquímico, a Salgema,
trabalha no ."vermelho" há alguns exercícios..

Um Estado que já teve praticamente todos os seus Muni
cípios interligados por rodovias de asfalto, hoje vê essa malha
viária completamente destruída. Uma companhia de energia
elétrica, que já foi modelo dentre as que são vinculadas à
Chesf, é hoje talvez a pior de todas as similares.

E sem rumo, assim vai a nave.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados nesse quadro caóti

co, em tudo e por tudo semelhante àquilo que S. Ex!, o Presi
dente da República, quer fazer no País, não seria diferente
o tratamento dado ao funcionalismo público. Aqui no âmbito
federal estamos agora apreciando os vetos à política salarial,
posto que o Governo Collor de Mello não quer que um traba~ .
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!hador perceba míseros Cr$46.000,00 por mês a título de salá
rio mínimo. No Estado, é claro, .não podia ser diferente. Com
o caos econômico instalado, sem qualquer aUXilio do Governo
Federal, os diversossegmerttosdo funciçmalismo agonizam
e, depois de esgotadas todas as alternativas de diálogo, vão
sucessivamente entrando e'm greve. Já se 'encontravam para
dos há algum tempo os servidores das Secretarias da Educa
ção, da Agricultura, do Planejamento, da Emater e de quase
todas as fundações e, esta semana, para espanto da sociedade
alagoana, entraram em greve, Sr. Presidente,Srs. Deputados,
os magistrados e os membros ~o Ministério Público..

Isto quer dizer que em nosso Estado ~ão há hoje, ,Íormal
ou substancialmente, Justiça. E não se pgdeaqui criticar De
sembargadores, Juízes, Procuradores ou Promotores da Justi
ça, porque, com a remuneração que vem Plfrcebendo, é mais
que evidente que não podem exercer, com um mínimo de
dignidade, as suas funções. Vencimentos que mal chegam
para pagar a subsistência dos Magistrados, ou o estudo dos
filhos dos Promotores de Justiça, muito menos podem custear
os livros de que necessitam esses senhores, 11S mínimas despe
sas necessárias ao desempenho de tão elevadas funçõ,es. .

Quero aqui denunciar esse fato insólito e emprestar inte
gral solidariedade aos grevistas. Pessoalmente tive a honra
de ser Secretário da Fazenda, no Governo do hoje Senador
Guilherme Palmeira, e, naquela oportunidade, propiciar aos
servidores públicos de Alagoas vencimentos condignos com
suas funções, e pudemos dizer que, em algumas categorias,
como no Magistério, pagavam-se os mais elevados vencimen
tos de todo o Nordeste. No· Governo do hoje Senador·Divaldo
Suruagy também tiveram os servidores públicos salários hon
rados e merecidos.

Nas últimas eleições prevaleceu, no meu Estado, 'entendi
mento de que era necessário um Governador "afinado" com
o Presidente da República. E assim foi. Pois bem. Mesmo
assim atravessa Alagoas a sua pior crise e passam os servidores
públicos vicissitudes, privações e humilhações até então im
pensadas. E tem na Presidência da República um homem
que veio de Alagoas e que prometeu retornar ao Estado,
na condição de Presidente, tudo aquilo que ele havia subtraí
do, quando Governador.

Quero neste pequeno espaço de tempo que me é reser
vado ratificar a minha total e irrestrita solidariedade aos mem
bros do Ministério Público, categoria a qual tenho a honra
de integrar, aos magistrados de Alagoas e, de resto, a todos
os servidores públicos em greve, porque sei que esse recurso
extremo só foi adotado porque faleceram todas as tentativas
anteriores de sensibilização dos Governos Estadual e Federal.

Espero que S. Ex', o Presidente da República, socorra
o Estado que flagelou, que o Governador seja mais feliz na
sua géstão. Espero também que isto sirva de lição ao pr6prio
povo alagoano, na escolha futura dos seus dirigentes maiores.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
é preciso chamar a atenção para um fato que está passando
despercebido, mas que, por sua invulgar importância, não
pode continuar a ser ignorado pelos servidores públicos deste
País.

Quero fazer referência à complexa f6rmula engendrada
pela Secretaria de Administração Federal para corrigir os salá
rios dos trabalhadores públicos, a qual tem de ser completa
mente dissecada, para que, ao final, possamos todos saber

se o seu resultado atende, de fato, aos princípios .de justiça
que devem presidir tal critério.

Ora, Sr. Presidente, pelo que foi divulgado até agora,
e com base em várias entrevistas e explicações dadas pelo
Secretário Carlos Garcia, o servidor público corre sério risco
de ver agravado o problema do reajuste de seus vencimentos
com a aplicação daquela fórmula.

É que se fundamenta ela no desempenho da receIta públi
ca de 199i, colocada em confronto com a receita de 1990,
resultando num índice que será utilizado para corrigir o salário

.. do servidor em janejroAo ano. que vem, fórmula essa que
passará a ser adotada daqui para a frente.. ".

Por esse critério, Sr. Presiclente, há muit9 se:rvidoi que,
aQ invés de receber reajuste, terá ainda de d.evolver dinheiro
ao Governo, porque a receita será a realizadà e não ,aquel~

que o Governo tem de receber, ou seja, não entrará nesse
cálculo a parte sonegada, que, como se sabe,.chéga.até' a
cinqüenta por cento do que é devido. . ,. .
. Essa parte sonegada, quando é detectad!l pela #scali
zaçã9, qq.e atua de forma precária, pela ausência de çondições
materiais, é inscrita como dívida ativa e objeto .de cobrança
judicial, .cobrança essa, porém', que pode levar vários anos,
bastando lembrar que existem, ações dessé 'tipo tramitando
na justiça há mais de trinta anos. .. .' . : '

Portanto, Sr. Presidente, os servidores públicos não po
dem aceitar essa fórmula esdrúxula para reajustar seus venci
mentos e s6 vão concordar com um critério que seja o mais
objetivo possível, mesmo porque não se pode esquecer de
que as perdas salariais da categoria :vêrp. crescendo tragiêa
mente e que somente nos meses de outubro e de novembro
deste ano a inflação, somada, deve superar os sessel}ta por
cento.

Finalmente, é importante. registrar que o Secretário de
Administração Federal revelou que o incremento da despesa
pública com o reajuste dos servidores, decretado com base
nessa fórmula, será de apenas oito por cento e que, pelo
novo Plano de Carreira enviado ao Congresso pelo Presidente
da República, há servidor que receberá reajuste de apenas
quatro por cento.

Tudo isso nos faz ter absoluta certeza, Sr. Presidente,
de que aquilo que o Governo anunciou no Dia do Servidor
como um belo presente não passa, em verdade, de um "pre
sente de grego", matéria, aliás, na qual a atual administração
pública é mestra destacada.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, SI!' e Srs.
Deputados.

ASRA. MARIA LAURA (PT- DF. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é com
pesar que ocupo esta tribuna para registrar o falecimento
de Chico Botelho. Professor da Escola de Comunicação e
Artes, um dos cabeças do movimento cinematrográfico de
São Paulo, foi um dos membros da Comissão de Cultura do
PT, que formulou o programa de Lula para essa área.

Chico Botelho sofreu hoje uma parada cardíaca e não
resistiu. Seu coração, sem dúvida, se tornou mais cansado
com a devastação cultural que esse Governo promove crimino
samente, sendo o setor cinematrográfico um dos mais atingi
dos. Isso, sem dúvida, deve ter pesado muito, pois ele fez
parte da campanha de Lula, em 89, que fez retornar o sonho.
Ele estudou e preparou todo um plano para área cultural,
pois sabia das potencialidades culturais de nosso povo e, no
entanto, era obrigado a conviver com esse quadro caótico.
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Presto; nesta breve fala, minha homenagem a esse mili
tante cultural - Chico Botelho.

Era o que eu tinha dizer.

o SR. MAX ROSENMANN (PFL - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
os colonos poloneses no Paraná comemoram os 120 anos de
sua chegada, quando reverenciam o "Pai da Imigração Polo
nesa no Brasil", Edmundo Wos-Saporski.

Em 1871,32 famílias de poloneses,'1i'deràdos por Saporski
e o Padre Zielinski, sairam de Sarita Catarina, onde haviam
se estabelecido em Brusque, e fixaram residência em' Pilar
zinho e Abráriches, rios' arredores de Curitiba.

ÚS primeiros imigrantes poloneses no Brasil surgiramno
século XVII, destacando-se Cristóvão Arciszewski, que atin
giu os postos de General de Artilharia e de Almirante da
Marinha Holandesá no' Brasil, e o jesuíta Padre Adalberto
Mecinski.
, No século XVIII, vieram o cientista Maurício Augusto
B.ienowski, o Capitão Gaspar Eduardo Stepnowski e famílias
batizadas na guerr~ de independência da Polônia ocupada
então pela Prússia, Austria e Rússia, tais como Przewodowski,
Trompowski, Czerwinski, Rozwadowski, Niewiadomski Bo-
rowski, Stepanowski, etc. " , '

Mais tarde, no século XIX, chegaram ferreiros, relojoei
ros, gráficos, músicos, cientistas, a maioria fugitivos da zona
de ocupação prussiana, ou austríaca. Entre eles, citamos Pedro
Napoleão Luiz Czernfewicz, médico, um dos fundadores da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro; eo géologo André
Przewodowski, que procurou petróleo no Recôncavo Báiano.

Outros tantos imigrantes que se tornariam famosos pela
sua contribuição ao Brasil podem ser mencionados: o botânico
JoséWarszewicz, os engenheiros Teodoro Ochsz, Florestan
Rozwadowski, Floriano Zurowski, Bronislau Rymkiewicz,
Brodpowski e o geólogo Babinski.

São muitos os poloneses que se consagraram em solo
brasileiro, ajudando na formação da nacionalidade. No Sul
do País, especialmente no Paraná, os poloneses encontraram
uma terra que lhes garantiria pão e liberdade, como ressalta
o professor Mariano Kawka, eminente estudioso da imigração
polonesa no Brasil.

Dentro das comemorações dos 120 anos da imigração
polonesa em Curitiba, foi inaugurado, em 19 de outubro passa
do, o Portal Polonês, à Rua Mateus Leme. A programação
comemorativa também contou com festival gastronômico, al
moço de confraternização na Sociedade União Juventus, expo
sição de fotografias e recital musical. Tudo devidamente apoia
do pelo semanário da cultura polonesa, O Povo, da Editora
Lud Ltda. A presença do Papa João Paulo lI, polonês, em
visita ao País, ilustrou os festejos.

Este é um registro esparso das comemorações dos 120
anos de colonização polonesa no Paraná. Muito mais teríamos
a relatar, mas nunca conseguiríamos expressar a verdadeira
dimensão da importância da colonização polonesa naquele
Estado e no Brasil.

Sem ela, muito teria deixado de se realizar, e o Paraná
e o Brasil talvez perdessem grande parte do que são hoje.

O SR. PEDRO PAVÃO (PDS:;;;:- SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a imprensa
em geral tem divulgado o quadro lastimável retratando o des
caso, po~ parte do Governo, para com as Santas Casas de
Misericórdia do País.

As notícias chamam a atenção de todos: As Santas Casas
vão p!,rar.

E,revoltante o desrespeito, caracterizado pelo inaceitável,
incompreensível e .grande' atraso no pagamento de guias de
atendimento hospitalar. ,

Esses hospitais não visam a lucros, prestam serviços gra
tuito à população mais necessitada e desprovida de qualquer
outro recurso hospitalar, constituem 63% da oferta-leito, são
responsáveis por mais de 70% do atendimento do Serviço
Único de Saúde e totalizam 2.258 hospitais de caridade distri
buídos por todo o Brasil.

, A verdade é lamentável: As Santas Casas não poderão
continuar salvando vidas, diante do esmagador atraso do paga
mento pelos Ministérios da Economia e da Saúde, pois não
receberam ainda as internações realizadas desde agosto, no
valor de aproximadamente 250 bilhões.

Como se não bastasse, em época de recessão eà béira
de uma hiperinflação, há cinco meses os valores pagos pelo
Governo às Santas Casas foram reajustados em apenas 10%,
quando todas as despesas hospitalares tiveram aumentos de
cerca de 60%, somente nos últimos 30 dias. Isto não levando
em consideração a imprescindível reposição salarial dos servi
dores.

Quero lavrar meu apelo veemente, alertando as autori
dades competentes, a exemplo do expediente que encaminhei
ao Ministro Alceni Guerra, rogando uma solução breve para
a situação aflitiva das Santas Casas.

As Santas Casas dependem exclusivamente do Governo
para~ua manutenção, por intermédio da seguridade social,
aliás ainda não regulamentada pelo Poder Executivo.

Esses são os motivos mais graves que estão levando as
Santas Casas, compulsoriamente, a interromper alguns servi
ços e parte do atendimento, pois não possuem a mínima condi
ção de mantê-los.

Infelizmente, nossas Santas Casas são o típico caso de
morte anunciada.

É impossível vivermos sem o mínimo. Afinal, saúde e
educação são requisitos básicos a qualquer nação civilizada.

o SR. FERNANDO,BEZERRA COELHO (PMDB 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a vida de milhões de brasileiros sofre mais uma
grave ameaça. Esse povo, que tem padecido com o desem
prego, os baixos salários, a falta de moradia, a fome e as
doenças e com a péssima qualidade dos serviços de assistência
médica, recebe, agora, com a perspectiva de volta do comércio
do sangue, mais um atentado à sua vida.

Essa violência foi denunciada ao País pelos Conselho
Federal e Conselhos Regionais de Medicina, que, em nota
oficial, manifestaram seu profundo repúdio ã intenção do po
der público de 'transferir do Hemocentro de Pernambuco 
HEMOPE - para a iniciativa privada a produção dos deriva
dos do sangue.

A manifestação da classe médica sustenta-se em bases
técnicas e éticas e a ela quero trazer a minha pública asso
ciação.

Essa estratégia maléfica, contra a qual trazemos nosso
repúdio, tem o patrocínio do Governo Estadual, em conjunto
com o Governo Federal, através da Central de Medicamentos
- CEME - que pretendem, em uma primeira etapa, trans
ferir a planta industrial existente no HEMOPE para o LAFE
PE - Laboratório do Estado de Pernambuco -, estatal fre-
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qüentemente apontada pelo Governo pernambucano como
privatizáveI.

Sem entrar no mérito da privatização da indústria produ
tora de medicamentos, em um Estado com população tão
carente, fica claro todavia, o propósito das administrações
estadual e federal de, numa segunda etapa, repassar para
os grupos farmacêuticos privados a produção de hemoderi
vados.

Essa pretensão é uma ameaça à independência e autono
mia tecnológica do Brasil nesse campo, principalmente quan
do se sabe que o Hemope é pioneiro na produção de derivados
do sangue e tem sua qualidade internacionalmente reconhe
cida.

A eficiência do trabalho do Hemocentro de Pernambuco
levou-o à condição de referência nacional e sua ação serviu
de base para implantação do Programa Nacional de Sangue
e Hemoderivados, pelo Ministério da Saúde, no início da
década de 80.

Esse programa, apesar de todas as dificuldades, consti
tue-se num marco de mudança na qualidade do sangue dispo
nível para a população brasileira. Antes dele existia apenas
a iniciativa privada, que, sem o menor controle, comercia
lizava o sangue, levando à doença e à morte milhares de
brasileiros.

A epidemia da AIDS trouxe à tona as mazelas provocadas
pelas péssimas condições dos bancos de sangue, dirigidos por
autênticos vampiros modernos. A pressão popular contra esse
quadro conseguiu incluir na Constituição Federal dispositivo
que veda todo tipo de comercialização do sangue e de seus
derivados.

Sr. Presidente, depois de tanta luta para se conseguir
essa importante vitória para o nosso povo, o propósito do
Governo pernambucano, associado ao Federal, constitue-se
em uma traição, em um crime contra a Lei Maior e um aten
tado contra a vida de todos cidadãos, que terão de enfrentar
novamente a ação vampiresca organizada.

O caso de Pernambuco não é isolado. Trata-se, sem dúvi
da, de mais um ato de uma orquestração maior. O fato do
Executivo ter enviado, como parte do "Emendão",proposta
de retirar a proibição constitucional de comercializar os deriva
dos do sangue confirma essa suspeita.

Sr. Presidente, estamos numa encruzilhada. Ou optamos
pela transformação definitiva do sangue como mercadoria al
tamente lucrativa e privilégios de poucos, ou nos posicionamos
por sua consolidaçãocomo um insumo essencial à saúde. Sem
dúvida, opto pela vida, a ética e a dignidade humana.

o SR. JORGE KHOURY (Bloco - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~' e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna proferir um pronunciamento totalmente
destoante daqueles que, durante todo este ano, ouvimos nesta
Casa. Não pelo fato de estar alheio à problemática nacional,
da crise que vem gerando recessão, desemprego, juros exorbi
tantes, mas pelo fato de ter-me abstraído um pouco da atmos
fera nacional e me inserido num clima estadual.

Acabo de chegar da Bahia e, a despeito de localizar-se
no nordeste e vir sofrendo todos os problemas da conjuntura
nacional, encontrei lá um clima de coragem e independência,
ao participar, na semana passada, de um importante ato cívico
em que o Governador Antônio Carlos Magalhães, demons
trando alto espírito público e sobretudo responsabilidade de
governante, em quem a população do meu Estado deposita.
"total credibilidade, deu uma demonstração de coragem e inde-

pendência. Refiro-me ao lançamento do Programa de Promo
ção do Desenvolvimento da Bahia - PROBAHIA. O Proba
hia representará o financiamento de capital de giro parano~
empreendimentos ou para projetos de expansão, com juros
subsidiados, correspondente a recursos que podem chegar até
a 75% do valor do ICMS a ser recolhido.

Uma linha de financiamento para o turismo, chamada
Proturismo, atenderá à implantação, ampliação ou recupe-

. ração de equipamento turístico, num prazo de oito anos, sendo
dois de carência, juros de 3% ao ano mais a TR, parcela
financiada de até 70% do investimento e limitada a Cr$60
milhões por operação.

Aliado a esses importantes instrumentos de fomento
do desenvolvimento esfadual, extinguiu duas autarquias (Cen
tro de Desenvolvimento Industrial e Comercial - CEDIC,
e o Centro Industrial de Aratu - CIA), bem como a empresa
pública Complexo Petroquímico de Camaçari -COPEC, sen
do as três entidades estaduais substituídas pela Superinten
dência de Desenvolvimento Industrial e Comercial- SUDIC,
e racionalizando atividades com substanciais melhorias no fo
mento ao desenvolvimento econômico do Estado, além de
extinguir mais de 100 cargos de provimento temporário.

Foi também na oportunidade lançado o documento que
contém, de forma detalhada e clara, os objetivos e metas
do Governador Antônio Carlos Magalhães neste seu terceiro
mandato à frente do Governo do Estado da Bahia para a
retomada do processo de desenvolvimento econômico e social,
de forma integrada e na busca da superação dos desequilíbrios
regionais do Estado.

Após o lançamento do Probahia, disse o Governador:

"Tenho certeza de que o Presidente da República
vai nos apoiar nessa caminhada. Vou lutar para ter
a ajuda do Governo Federal, mas, se ela não vier,
a Bahia vai tocar sozinha esse programa."

Concluindo, afirmou o Governador Antonio Carlos Ma
galhães:

"É por. isso que, com humildade, tenho ido e irei
quantas vezes forem necessárias ao Palácio do Planalto,
mas sempre levando em conta que a Bahia não quer
que seu Governador se humilhe. Quer que defenda
seus interesses de pé e de fronte erguida e isso, tenho
certeza, neste momento histórico em que estamos vi
vendo, eu lhes prometo que farei."

SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, só assim com cora
gem de enfrentar a crise é que podemos gerar empregos,
derrubar a inflação, baixar os juros, voltar a crescer com
desenvolvimento e justiça social, principalmente com credibi
lidade.

Só assim, com humildade, mas sobretudo com indepen
dência de um mandato legitimamente confiado pelo povo,
é que se pode governar, driblar a crise e partir na busca
do atendimento das ansiedades do eleitorado, que, desde a
aferição no primeiro turno, já dava ao Governador Antônio
Carlos Magalhães ampla vantagem, definindo a eleição, em
face da credibilidade que tinha e continua tendo e, desta for
ma, honrando o mandato que os baianos lhe confiaram.

A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~' e Srs. Deputados
a questão ambiental cresce, dia a dia, em importância, no
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contexto nacional. Não porque estejamos vulnerados por
áreas críticas de poluição como alguns países do Primeiro
Mundo ou porque se apresentem traços de deterioração irre
versível do meio ambiente que nos sejam crescentemente
preocupantes, mas parque, acima de tudo, a questão ambien
tal envolve aspectos fundamentais para o esforço de desenvol
vimento que o Brasil tem de desempenhar agora, a qualquer
custo.

Rearrumam-se as nações do mundo, perdem-se e ga
nham-se posições num quadro internacional que se altera a
cada instante. Formam-se e desfazem-se hegemonias. Mu
da-se a face do mundo.

A da América também. A questão do desenvolvimento
econômico é o fator decisivo para o Brasil se reposicionar
dentro dos parâmetros da nova geopolítica que se constrói.
E a questão ambiental dela não se distancia. Até porque assu
miu conotações políticas que podem esconder interesses exter
nos contrários aos nossos.

Não se pode esquecer que o mundo desenvolvido não
teve qualquer pudor em utilizar às últimas conseqüências os
recursos naturais de que dispunham. No seu território e até
em território alheio, destruídas florestas, exauridas reservas
minerais, poluídoas ares e rios, extintas espécies, aniquilados
povos inteiros, alçam-se, agora, a uma suspeitíssima consciên
cia ecológica que nos sugere, quando não nos tenta impor,
uma estranha abstenção quanto aos nossos próprios recursos.

Esse fato, todavia, não nos autoriza a posição suicida
de destruirmos os ecossistemas que nos dão sustentação à
vida, como se fez no Primeiro Mundo. Preservar é preciso.
Sem abrir mão, todavia, dos recursos necessários à construção
de nossa riqueza.

A busca desse equilíbrio tem mobilizado de há muito
nosso partido, o PMDB, que já em seu primeiro congresso,
na fase pré-constituinte, numa de suas proposições preco
nizava a "adoção do desenvolvimento sustentado como filoso
fia para o desenvolvimento econômico", a organização da
"defesa do meio ambiente em todo o País e a integração
das áreas de energia, tecnologia e meio ambiente".

Nesse mesmo sentido, o Comitê Nacional de Meio Am
biente do PMDB estará realizando seu primeiro encontro da
região Centro-Oeste, no próximo dia 8, na cidade de Goiânia,
com a presença do Governador Iris Rezende, do Presidente
Nacional do Partido, Dr. Orestes Quércia e de inúmeros com
panheiros peemedebistas.

O desafio do desenvolvimento sustentado será a linha
dorsal do temário desse encontro, particularizando-se as po
tencialidades e perspectivas das duas paisagens mais caracte
rísticas da região: o cerrado e o pantanal.

Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Deputados, desenvolvimento
sem destruição é o caminho que o partido procura afirmar
para que o País encontre suas saídas.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. VIRMONDES CRUVINEL (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Depu
tados, finalmente, o Congresso Nacional conseguiu em tempo,
traoalhando "no laço", às vezes três dias por semana, aprovar
a correção do Imposto de Renda na fonte, levando um pouco
de tranqüilidade a milhões de assalariados que, mal escapando
ao a rocha salarial, estavam, ameaçados de "entregar o ouro
ao bandido", ou seja, ao fisco federal, vendo escapar-lhes
pelos dedos cerca de setenta bilhões de cruzeiros.

Agora, resta aplaudir o Governo - tão atrasado em medi
das de bom senso - pela guinada imposta à filosofia fiscal,
tributando crescentemente os altos ganhos, para deixar de
penalizar ou agravar menos os menores rendimentos, quase
sempre resultantes de salários.

Paralelamente a esta medida, de desaperto no cinto do
contribuinte, tivemos, vitoriosas, as duas primeiras experiên
cias de privatização das estatais da União, que, com oGoverno
recebendo mais do que pediu aos arrematantes, pode folgar
na análise e eficientização do sistema financeiro, deixando
que os industriais disputem quem pode produzir mais barato,
sem os preços financeiros das elltatais, para consumo do povo
brasileiro.

Procura-se um bom caminho, mas as coisas ainda andam,
pretas, no que tange aos setores energéticos, viário e de comu
nicação.

Enquanto a subida frenqüente dos preços dos combus
tíveis encarece o transporte dos gêneros alimentícios, que ro
dam sobre caminhões - esquecidos os sistemas ferroviário
e fluvial - verifica-se, na Capital paulista, um aumento de
cerca de 250% no preço das passagens de ônibus nos últimos
nove meses.

Mas o pior de tudo, nesse triste panorama, é o calote.
que vêm sofrendo os trabalhadores, no FGTS, no INSS e
outros benefícios por parte das empresas estatais semifalidas.

Cinqüenta e três por cento delas não fazem esse recolhi
mento. Por isso deve-se apressar sua venda ao correr do mar
telo, em benefício dos trabalhadores.

Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados.

o Sr. MATHEUS IENSEN (PTB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI.'presidente, Sr'> e Srs. Deputados,
o problema educacional ainda é um desafio que precisa ser
vencido.

Há uma deficiência significativa de escolas de primeiro
e segundo graus. O analfabetismo ainda alcança números alar
mantes. Grande parte do corpo docente não tem formação
técnica e pedagógica satisfatórias. Os vencimentos concedidos
aos professores estão longe de satisfazer suas necessidades.
Os livros didáticos, que felizmente têm melhorado sua apre
sentação gráfica, estão sendo comercializados a preços inaces
síveis em função do baixo poder aquisitivo do povo.

Apesar de esforços feitos por autoridades federais e algu
mas estaduais, a opinião pública continua chocada com o des
compasso do problema educacional.

Um dos pontos negativos do processo educacional brasi
leiro é o que diz respeito aos livros didáticos.

Há uma quantidade enorme de livros didáticos no merca
do, para a mesma disciplina e para a mesma série escolar.

Apesar de já existir um setor do Ministério da Educação
com a finalidade de produção, edição, aprimoramento e distri
buição de livros técnicos e didáticos, isto é feito em quantidade
mínima em relação às necessidades nacionais.

Certos estabelecimentos escolares mudam quase que
anualmente os livros adotados. Isto impede que os irmãos
mais novos utilizem os livros didáticos usados pelos seus irmãos
mais velhos.

Inúmeras irregularidades no setor podem ser contactadas.
Alguns diretores preferem certos livros, pois ganham descon
tos das editoras na sua revenda. Certas livrarias do interior
cobram acima dos preços de capa. Determinadas editoras im-
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primem seus livros em fascículos, que depois formariam cole-
ções. '. . . .

Outro problema: as bolsas de estudo. Elas estão suspen
sas. Quando eram concedidas, não representavam nem 30%
das anuidades escolares.

Com a deficiência da rede pública. e com os elevados
preços das anuidades escolares nos estabelecimentos de ensino
particulares, como manter uma criança estudando?

Iremos continuar nossa luta pela qualidade do ensino
e pela oportunidade de ser ele concedidoa todos os brasileiros,
independente de sua capacidade econômica.

O livro didático continua a ser um escândalo nacional
que precisa ser solucionado. . :. ... '"

Saberei bater palmas ao Governo todas as vezes ql,le ele
acertar, mas não abdicarei do dever de' defender o povo contra
erros e males que teimam em sacrificá-h

Era o que tínhamos a dizer Sr. Presidente.

o SR. WERNER WANDERER (Bloco - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados,
trazemos para esta Casa a satisfação e a esperança dos para
naenses que nas duas últimas décadas têm tido dificuldades
imensas de compatibilizar o forte surto de desenvolvimento
do Estado com a precariedade das rodovias federais que cor
tam seu território.

Atendendo ao nosso convite, o Secretário Nacional de
Transportes, José Henrique D'Amorim, visitou neste último
final de semana um dos trechos mais críticos das rodovias
do Paraná: a ligação Cascavel/Foz do Iguaçu. Levamos o Se
cretário à BR-277 para conhecer uma realidade dura. A reali
dade de uma região que produz mais de 30% dos grãos do
País e que tem uma rodovia que só no mês passado matou
mais de 60 pessoas.

Parando em cada cidade do trecho, conversando com
prefeitos e lideranças, José Henrique D'Amorim pôde ver
de perto a situação da rodovia e ouvir o clamor das autori
dades. Na comitiva estavam também os Senadores paranaen
ses José Eduardo Vieira e Affonso Camrago, ambos sintoni
zados com as aspirações do oeste do Paraná.

Podemos assegurar que foi uma visita proveitosa. De
imediato, obtivemos do Secretário dos Transportes a garantia
de que até dezembro estarão prontos os estudos do DNER
sobre os pontos críticos a serem imediatamente repassados.
Garantiu-nos ainda o Secretário que até janeiro de 1992 esta
rão publicados os editais de concorrência tanto para os trechos
de acostamento como de duplicação.

A duplicação será feita em todos os trechos da rodovia
que corta as cidades da região. E pelo menos um trecho 
Santa Terezinha/Foz do Iguaçu - será inteiramente dupli
cado. Nos demais trechos da rodovia a opção será a melhoria
do acostamento, fazendo com que haja quatro pistas.

Em caráter de emergência, o Secretário dos Transportes
decidiu incluir no Programa 80S Rodovias os trechos Casca
velIToledo e Marechal Cândido Rondon/Guaíra.

Podemos desta forma manifestar, em nome do povo do
oeste do Paraná, nosso regozijo e nossa esperança. Reconhe
cemos as dificuldades de caixa do Governo. Vivemos uma
aguda crise das contas públicas, mas ao mesmo tempo não
podemos paralisar o desenvolvimento, que tão expressiva
mente germina na região.

Aqui estaremos sempre para apresentar as reivindicações
.do Paraná, mas temos compreensão e boa vontade para admi
'tir o esforço especial que' o Governo fará neste momento

para recuperar parte da BR-277, uma das rodovias vitais para
o desenvolvimento do oeste do Paraná e, por conseqüência,
de todo o País.

Era o que tínhamos a dizer..

O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados,
as novas tabelas relativas ao Imposto de Renda incidente sobre
os salários, a vigorarem em 19 de janeiro de 1992, conforme
prevê o projeto de lei que o Executivo ora encaminha a esta
Casa, representa mais uma nítida demonstração da ganância
com,que o Governo retira recursos da sociedade, sem promo
ver o devido retorno em obras de infra-estrutura econômica
e social.
. EIilbora fontes oficiais procurem enfatizar que a última

versão das tabelas do Imposto de Renda signifique um certo
alívio aos contribuintes pessoas físicas, sobretudo às camadas
da classe média, em comparação com a proposta apresentada
na última quinta-feira, é inegável o considerável aumento da
carga tributária, no próximo ano; conseqüentemente, mais
um fator de queda no poder aquisitivo da populaçãç.

É bem verdade que o projeto alarga a faixa de isenção,
ao estabelecer o limite correspondente a oito salários Illínimos,
em valores de hoje, pouco mais de trezentos mil cruzeiros
mensais. Mas a partir desse piso, Sr. Presidente, teremos acrés
cimos substanciais no desconto dos assalariados, com a implan
tação das alíquotas de 15%,25% e 35%.

Mas a ânsia de arrecadar não se limita a avançar sobre
o bolso do trabalhador brasileiro. O Governo projeta igual
mente nova sobrecarga nos impostos cobrados das empresas,
ou seja, abrindo novo foco de transferência para o custo final
dos produtos e serviços aos consumidores.

É sobre esses aspectos que eu desejo examinar a chamada
reforma tributária de emergência do Governo.

Quando toda a Nação clama por reduções no volume
de tributação, visando à contenção da escalada inflacionária
e à recuperação da capacidade de consumo do povo, eis que
o Governo propõe mais sacrifícios à população, unicamente
para evitar a continuidade do desequilíbrio nas contas do Te
souro, ora agravado pelo imenso desperdício de recursos pú
blicos que continua a ocorrer.

O Congresso Nacional, Sr. Presidente, não pode ceder
a mais essa vontade de um Executivo perdulário, ineficiente,
mau administrador. Em duas grandes oportunidades, o Go
verno Collor recebeu do Legislativo a aprovação de planos
que impuseram dificuldades à Nação, sob o pretexto de que
seriam elas momentâneas e teriam a correspondente partici
pação gov<::rnamental mediante atos de austeridade e sanea
mento das finanças públicas.

Pois bem, o Governo mostrou, com o repetido fracasso
de suas ações, o quanto descumpre os compromissos assu
midos.

A austeridade revelou-se tão-somente figura da retórica
oficial. Nunca se desperdiçou tanto o dinheiro do povo brasi
leiro.

Portanto, ,não há como se aprovar qualquer projeto que
intente aumentar a carga tributária das empresas e das pessoas
físicas, pois isso representaria ,ainda maior empobrecimento
da Nação, em face da transferência de mais recursos aos cofres
públicos, cuja destinação - todos sabemos - infelizmente,
não se tem revertido em benefício da maioria.

Sr. Presidente, Sr~< e Srs. Deputados, trato agora de outro
assunto.
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O momentoso tema do entendimento nacional motiva
a minha presença nesta tribuna para reiterar posição de abso
luta firmeza e coerência na defesa de amplo acordo para a
busca de soluções consensuais, mas evidentemente também
ma defesa de ~lgumas condições a serem previamente estabe
lecidas:

Ainda ontem, Sr. Presidente, em aparte a pronuncia
mento do ililstre Deputado Tidei de Lima sobre a crise nacio
nal, tive a oportunidade de expressar, em rápidas palavras,
que o propalado entendimento ou pacto só terá curso e possibi
lidades de êxito se assentar-se em princípios sérios, em pro
postas concretas eobjetivas. Se permanecer no campo imagi
nário da simples' adesão ou comprometimento ao que deseja
o Governo, será mais uma tentativa frustrada e uma grande
perda de tempo para a Nação, cujo grau de esgotamento
beira 'os limites. .. . . .' . .

Um entendimento só'se concretiza, em qualquer situação,
quando as 'partes interessadas apresentam claramente pro
postas à negociação, formulam regras e premissas, mas não
impõem vontades. O contexo para o pacto exige posturas
desarmadas', sem condicionamel1tos, honestidade nas inten
ções, nos prop'ósitos..

. São os ingredientes básicos à conquista mútua de credibi
lidade.

Quando surgem indícios de' que segmentos partiCipantes
de um pacto não transigem ou pretendem um engodo, tão-so
mente para exercício de marketing e para melhorar sua ima
gem, o entendimento desmorona, antes mesmo de ser cons
truído, e tudo não passa de discussões vazias, típicas de uma
grande enganação.

. O entendimento que ora todos buscamos não deve orien
tar-se, portanto, no surrado argumento de se melhorar as
condições de governabilidade para oPresidente da República.
A contribuição ao Governo ·constitui obrigação permanente
de todos, não somente daqueles que integram partidos que
lhe dão sustentação política, mas também nossa, das oposi
ções, porque é a sociedade por inteiro que deve contribuir
para o bom andamento da gestão governamental.

Este é um pacto natural, independentemente dos aspectos
. ideológicos e partidários. Pacto efetivamente firmado pela

sociedade brasileira no apoio e voto de confiança que conce
,deu ao Governo Collor, não obstante suas tantas medidas
contrárias aos interesses da graildemaioria da população,
nos dezoito meses que se completam.

O entendimento de que agora tratamos possui outra mar
ca, pois não pode ser confundido com um simples renovado
voto de confiança no Presidente da República e em seu Go
verno.

O entendimento só ocorrerá mediante a discussão das
questões centrais da crise, como a política econômica, a reces-

. são, o arrocho salarial, a excessiva carga tributária, a qualidade
do ensino, as atitudes do Governo diante das denúncias de
irregularidades praticadas em vários órgãos de sua estrutura,
que deixam a Nação perplexa e indignada. Enfim, a discussão
deve travar-se em torno de um projeto nacional e de critérios
sérios para a administração da coisa pública.

Se o Governo demonstrar real disposição em proceder
a tal análise, encontraremos saída para a crise; do contrário,
ele próprio - sozinho - estará construindo o contexto da
ingovernabiJidade e do caos.

o SR. FERNANDO DINIZ (PMDB - MG. Pronuncia
'O seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,

o assunto que nos traz 'a esta tribuna hoje é o trabalho que
vem sendo desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado
de Minás Gerais. Queremos aplaudir a lisura e impecável
impaicÍl:llidade técnica 'que aquele Tribunal tem adotado no
desempenho das funções que lhe são próprias, como órgão

· auxiliar da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,,' .

Depois da pro~ti.lgação da Constituição de outubro de
1988, os Tribunais de Contas assumirám uma série de atribui
ções e responsabilidades novas, cujo cumprimento exigiu uma
verdadeira revolução' na rôtina do controle externo. Essas
novas atribuições implicaram mudanças tanto de ordem àdmi
riistrativa, exigindo o aperfeiçoamento dos recursos humanos
~ técnicos, como de ordem estratégica, levando à maior efetivi-

·dade das decisões tomadas e ao crescimento do número de
entidades públicas àbrangidas pelas Cortes de Contas.

Durante a vigência da Constituição anterior, o trabalho
dos Tribunais de Contas raramente resultava em medidas efi
cazes. No caso dos cont~atos, por exemplo, cabia aos Tribunais
simplesmente denunciar eventuais irregularidades ao Poder
Legislativo. Se este não tivesse condições de se pronunciar
sobJe o. assunto, as irregularidades permaneciam impllnes,
uma ,vez que o Tribunal nada podia fazer. Hoje as represen
tações relativas aos contratos, se míQ resolvidas pelo Poder
Legislativo dentro do prazo de noventa dias, voltam aos Tribu-

· nais de. Contas para efetivação de medidas que julgar necessá
rias. Quanto às entidades jurisdicionadas, havia uma acesa
polêmica em torno da questão das fundações. Para alguns,
essas entidades, devido às suas características peculiares, não
estavam submetidas ao julgamento do Tribunal, enquanto
para outros, as fundações equiparavam-se a todas as entidades
públicas com respeito à prestação de contas. A nova Consti
tuição pacificou essa questão incluindo claramente as funda
ções entre as entidades sob a jurisdição das Cortes de. Contas.
Finalmente, devemos ressaltar a norma constitucional segun
do a qual as decisões dos Tribunais de Contas agora passam
a ter eficácia de título executivo. Anteriormente, quando os
Tribunais julgavam os atos de determinado administrador pú
blico, somente a duras penas se conseguia reaver eventuais
prejuízos por ele causados. Hoje, como a imputação de débito
constitui um título executivo líquido e certo, os mecanismos
de cobrança judicial são bem mais céleres.

Todas essas inovações, em que pese o fato de proporcio
narem ótimos instrumentos para a efetivação do controle,
constituem uma faca de dois gumes. Se o Tribunal de Contas
não souber utilizar bem suas novas atribuições, vai por terra
todo o esforço da Assembléia Nacional Constituinte no sentido
de inaugurar uma nova fase em termos de fiscalização finan
ceira e de controle de contas. Isso porque os mesmos instru
mentos que podem facilitar o trabalho de uma fiscalização
responsável, podem também transformar-se nos meios para
o exercício de um poder arbitrário, abusivo e injusto. Devemos
lembrar que cabe aos Tribunais a análise técnica das contas,
cujo julgamento é prerrogativa irrenunciável do Poder Legis
lativo.

É justamente dentro desse contexto que queremos para
benizar o Tribunal de Contas, bem como a Assembléia Legis
lativa de Minas Gerais. Ambos demonstram que souberam
modernizar-se para assumir as novas atribuições e conseguem,
simultaneamente, um admirável equilíbrio e bom senso no
exercício de suas funções, de forma a evitar a todo custo
o autoritarismo e a injustiça. É, portanto, assegurado a todos
os administradores submetidos a julgamento pela Assembléia
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Legislativa o direito à ampla e livre defesa. Esse direito repre
senta um princípio básico de qualqueLsociedade democr~tiça:

o cidadão é considerado inocente até ,se prove o contrário.
Assegurar o direito à defesa, portanto, não deveria ser motivo
de elogios, uma vez que se trata da obrigação de qualquer
juiz. Entretanto, na medida em que muitos não observam
esse princípio, a atitude do Tribunal de Conta.s.e da Assem
bléia mineiros resulta louvável. Mesmo quando o processo
já se encontra em julgamento, os Parlamentares mineiros ad
mitem a complementação de documentos que, embora não
estivessem anexados inicialmente, possam fornecer subsídios
ao esclarecimento das questões levantadas.

Os administradores dos executivos estaduais e municipais
mineiros podem estar certos, portanto, que submeter-se-ão,
ao final de seus mandatos, a um julgamento rigorosamente
imparcial e justo. Nada mais se pode exigir de uma Corte
de Contas.

Era '0 que tinha a dizer. Obrigado.

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELOS (Bloco 
MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!'
e Srs. Deputados, ao final do semestre passado ocupei esta
tribuna para tecer comentários sobre o Projeto de Lei nQ 8/91
- o indevidamente chamado "Projeto de Privatização dos
Portos".

Agora, quando retoma ao primeiro plano a discussão,
no âmbito da Câmara dos Deputados, do referido projeto,
com a realizaçãó recente do I Encontro Nacional Portuário,
entendo que, por questão de coerência, devo, mais uma vez,
manifestar-me com relação ao tema.

Começaria fazendo uma pequena abordagem da situação
.atual, enfocando alguns dos aspectos mais relevantes.

Os portos brasileiros, quer no que tange à infra-estrutura
- berços energizados, canais de acesso e bacias de evolução
- quer quanto à supra-estrutura - guindastes máquinas e
armazéns - está submetido ao monopólio estata\. Cabe, por
tanto, ao Estado investir nestas duas áreas.

Ora, Sr~s e Srs., um Estado que se diz à beira da falência,
sem condições de fazer frente aos seus compromissos já assu
midos, não investiu, não investe e não investirá, por absoluta
incapacidade, na modernização das estruturas portuárias.

E, em conseqüência, a maioria dos portos nacionais en
contra-se em avançado estado de obsolescência. E assim conti
nuarão se não forem tomadas atitudes corajosas de mudanças.

E por que não investe o empresariado nacional na parte
de supra-estrutura?

A principal causa reside na legislação arcaica que hoje
regulamenta as atividades e utilização das instalações por
tuárias.

Essa legislação além de estabelecer o monopólio estatal
na parte estrutural também interfere - de forma prejudicial
- nas operações de carga, descarga, movimentação e armaze
nagem, impondo restrições à livre iniciativa, assim como regras
corporativas nas relações de trabalho.

Os primeiros entraves são gerados a partir da excessiva
burocracia craida, ao longo dos anos, pela Receita Federal,
Saúde, Polícia e Praticagem. As demoras, de origem burocrá
tica, resultam em atraso nas operações de carga e descarga
dos navios.

Mas este não é o único nem o maior prejuízo decorrente
da legislação em vigor.

Sem dúvida alguma, é no que concerne aos regimes jurídi
cos a que se sujeitam as condições de trabalho que encontra
remos os seus maiores malefícios.

Por força legal, na área do porto, as operações de movi
mentação e armazenagem de cargas - a capatazia - são
exercidas, unicamente, por empregados estatais das Compa
nhias Docas. Já as ações de estiva, conferência, conserto,
bloco e vigia, em decorrência de interpretações paternalistas
da legislação, feitas pelas extintas Delegacias do Trabalho
Marítimo, são, hoje, atividades cujo fornecimento de mão-de
obra é exclusividade dos sindicatos representativos de cada
categoria de trabalhadores avulsos.

O exercício desta exclusividade traz distorções, ineficiên
cias e, até mesmo, exploração do homem pelo homem, fato
que tratarei mais à frente, no meu pronunciamento.

De imediato, esta pluralidade de comandos de trabalho,
em terra e a bordo, com a horizontalização da estrutura de
chefia, provoca enormes dificuldades operacionais, determi
nando um repassar de responsabilidades por atrasos, avarias
nas cargas ou quebra de equipamentos que redundam em
prejuízos arcados tão-somente pelos empregadores.

Mas para que fiquem ainda mais claras as distorções e
as ineficiências a que me referi anteriormente, é mister que
se conheça como funciona o porto brasileiro.

Uma vez atracado um navio, o dono da mercadoria, ou
seu preposto, é obrigado a solicitar aos sindicatos o forneci
mento de empregados para as ações de carga ou descarga.
O sindicato avalia o trabalho e impõe uma determinada quanti
dade de ternos - equipes de trabalhadores - que possuem
uma constituição fixa - estabelecida em convenção. Normal
mente, há um número exagerado de homens nestas equipes
e também a inclusão de trabalhadores que não terão utitização
na tarefa, como por exemplo, consertadores para cargas emba
ladas, cintadas ou amarradas. Além disso, os tomadores de
serviço sequer podem escolher os homens que irão trabalhar
com eles, são indicados pelos sindicatos, através de um sistema
interno de rodízio.

Atentem, Sr" e Srs. Deputados, para o absurdo desta
situação. Digamos que um de nós quisesse pintar a sua casa.
Teria que ir no sindicato dos pintores; este decidiria quantos
homens seriam necessários para o serviço, incluiria trabalha
dores com funções diversas - pintores, lixadores e repara
dores, ainda que as paredes da casa não necessitassem de
reparos - e nós sequer poderiamos escolher o pintor A ou
B, estes seriam escalados a critério do sindicato.

Como os ternos são superdimensionados, na maioria das
vezes os trabalhadores avulsos operam em regime de quarteio,
que é o revezamento de metade dos homens do terno a cada
meio período. O tomador de serviços, no entanto, é obrigado
a pagar a todos como se tivessem trabalhado o período inte
gral.
. É lógico, portanto, que não haja investimento da iniciativa
privada na surpa-estrutura do porto. Quem investiria milhões
em equipamentos para vê-los operados por indivíduos que
não são seus empregados e sem a existência de um responsável
em caso de avarias?

Como resultado concreto da situação vigente, temos: ob
solescência das estruturas, ineficiências operacionais e custos
que chegam a ser de três a seis vezes maiores que os dos
portos de países desenvolvidos. Para ilustração podemos dar
como exemplo o caso de produtos siderúrgicos. No Brasil,
os custos portuários, por tonelada, variam de US$16.80 a
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US$51.30, enquanto que na Bélgica, Alemanha, Holanda e
Estados Unidos, para os mesmos produtos, os custos situam-se
entre US$4.50 e US$ 10.00.

Ainda decorrente da ineficiência operacional, deve ser
citada a questão da demOla para as operações de carga e
descarga~ Como o custo diário de um navio no porto varia
de US$10,ObO.OO a US$30,OOO.OO, cada hora de atraso significa
uma perda de US$420.00 a US$1,250.00, encarecendo de for
ma significativa o frete. Dados levantados ao longo do ano
passado indicaram que só com as perdas decorrentes dessa
ineficiência poder-se-ia construir de 10 a 15 navios.

Encerrando a abordagem que me propus a fazer da situa
ção atual, 'vou falar sobre uma desumana distorção existente
apenas em função da exclusividade de fornecimento de mão
de-obra, por parte dos sindicatos.

É a situação vivida pelos chamadOs "bagrinhos" ou "cava
los", trabalhadores da orla portuária que por não serem sindi
calizados somente podem ser contratados como força suple
tiva. Tal contratação, porém, não se constitui na sua principal
fonte de renda, uma vez que é esporádica. Em realidade,
para sobreviverem esses "bagrinhos" se sujeitam a serem ex
plorados pelos sindicalizados, aceitando desses subcontrata
ções para0 desempenho de tarefas menos nobres e mais des
gastantes. Quando da remuneração, o sindicalizado fica com
a "parte do leão", além de computar para si a totalidade
das horas trabalhadas, para fins de aposentadoria. Certo esta
va Thomas Hobbes, no "Leviatã", ao afirmar que "o homem
é o lobo do homem".

A se manter o quadro vigente, o Brasil irá se tornar
uma exceção em relação ao restante do mundo.

E para constatarmos esta realidade não precisamos nem
comparar com portos como o de Rotterdam, Hamburgo, An
tuérpia ou os portos americanos, quer da costa leste, quer
da costa oeste - nos quais o município é o proprietário da
infra-estrutura mas cabe à iniciativa privada o investimento
na sua supra-estrutura, sendo as atividades portuárias tratadas
como uma atividade comercial, e portanto, tendo que dar
lucro para se manter - basta observarmos o que ocorre hoje
na própria América doSul..

O Chile implantou em seus portos um programa de mo
dernização, conseguindo com a redução de custos conquistar
grande parte do escoamento do comércio exterior da Bolívia,
que era feito pelo Peru. Este, por sua vez, diante da perda
de mercado, despertou para a necessidade de também moder
nizar-se. Lá, como aqui, os serviços nos portos eram contro
lados pela Comissão Controladora dos Trabalhadores Maríti
mos - entidade que englobava os sindicatos da estiva e dos
servidores das docas. Com a privatização implantada, os sindi
catos tiveram que rever suas posições, reorganizando-se para
disputar mercado com as empresas particulares. E, ao contrá
rio do alardeado futuro negro, no qual essas categorias se
extinguiriam, hoje esses trabalhadores ganham mais do que
antes porque os portos movimentam mais cargas.

Até mesmo a Argentina, cujos trabalhadores têm um,
regime semelhante ao adotado no Brasil, já está implantando
um amplo programa de privatização. Assim como ocorreu
no Peru, e ocorre no Brasil, os dirigentes sindicais são contra
mais já se observa que os sindicalizados - conscientes do
que se passou nos países vizinhos - aceitam reformas porque
vislumbram perspectivas de melhores remunerações.

Estes são fatos, Sr" e Srs. Deputados.
E, com base neles é que estou convicto da importância

para o nosso País da aprovação do Projeto de Le~'n9 8/91.

A revisão da legislação - objetivo ,dó projeto''--''- possibi
litará a modernização dos nossos portos, a redução dos custos
de cargas e descargas ,de mercadorias e o aumento da produti
vidade. Como corolários dessas medidas virão, certamente
mais exportações --'- e com isso mais empregos nlis pontas
iniciais das linhas de ptodução - e melhor remuneração para
os trabalhadores portuários. Os exemplos mundiais garantem
a veracidade dessas conclusões.

Basta-nos, apertas, ter a coragem de mudar. Ter a cora
gem de não ceder aptessões de minorias que em detrimento
do interesse geral buscam manter seus privilégios inconstitu
cionais e imorais. 'Ter a coragem de votar com 'o futuro do
País, mantendo no texto do projeto a quebra da exclusividade
dos sindicatos para fornecimento de mão-de-obra avulsa; a
privatização dos serviços portuários e a autorização de movi
mentação de cargas de terceiros em terminais privativos.

O Brasil é de todos! Não é propriedade de parcelas restri-
tas - sindicalizadas ou não! ,

Votar a favor do Projeto nQ 8 é votar a favor da Nação
inteira - dos trabalhadores do campo ~ das minas, dos operá
rios das fábricas e das siderúrgicas. E votar a favor de um
Brasil maior, objetivo primeiro de nossa própria vocação po
lítica.

Muito Obrigado.

o SR. HAGAHÚS ARAÚJO (PMDB - TO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 'Sr" e Srs. Deputados,
rios de tinta e de saliva são gastos na discussão dos problemas
do menor carante brasileiro. Temos uma legislação que cobre
o menor de direitos, mas uma realidade que nos mata de
vergonha.

Pior do que o extermínio de centenas de menores e adoles
centes, em brigas de quadrilhas ou por matadores profissio
nais, é o descaso de autoridades, permitindo que milhões
de crianças brasileiras sejam exterminadas pela fome e suas
conseqüências, em um processo bárbaro de morte lenta. Todos
nós somos culpados pela miséria em que vive grande parte
de nossa população. Somos responsáveis ainda pela corrupção
e a impunidade instaladas no País inteiro, que sugam os recur
sos e criam os privilégios, marginalizando a área social.

No ano passado, o programa de distribuição do leite,
beneficiando milhões de crianças e até pequenos produtores,
foi desativado, em meio à corrupção generalizada. Ou talvez
porque, os tickets do leite, distribuídos por associações comu
nitárias, não permitiam grandes negociatas.

Nosso descalabro chegou a tal ponto que, os livros escola
res distribuídos pela FAE, só chegaram às escolas quase no
fim do ano. E o pior é que só do depósito da empresa transpor
tadora foram furtados, cortados e vendidos como aparas ou
papéis velhos, 1.700.000kg de livros, destinados a estudantes
pobres. A carga de 170 caminhões com 10 toneladas cada
um.

É este o retrato do Brasil, que protege suas crianças.
Comissões parlamentares de inquéritos, inquéritos poli

ciais, auditorias, etc., nunca deram resultados. Os bandidos
estão organizados, cheios de dinheiro, cobertos de direitos
e impunes.

Dezenas de milhares de processos de corrupção estão
mofando nos chamados canais competentes. Ninguém é puni
do ou o produto, do roubo devolvido aos cofres públicos.
É por isto que faltam recursos para áreas importantes. Os
corruptos não podem continuar zombando de todos os Pode-
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res, como se estivessem arma,dos de pedras e houvesse tetos
de vidro por toda parte.

Precisamos'de CIAC, milhares deles pelo Brasil inteiro
-, de todos os tamanhos e todos os padrões, isolados ou
complementando obras já existentes, de acordo com as reali
dades locais.

Projetos padronizados, para um País continental, quebra
do, e com realidades diferentes, não é amelhor solução. Preci
samos·· de CIAC pré-moldados, de tijolos, de tábuas e até
de palha. O importante é o trabalho que irão prestar, como
contro de educação e assistência comunitária.

Os mais importantes serão os CIAC localidados nas pe
quenas comunidades do interior como modelos de escolas
práticas na produção de alimentos, voltados para a melhoria
do padrão de vida do nosso povo. . .

Não é justo que comunidades rurais importem até frutas
e verduras e mantenham hábitos alimentares ainda do século
passado e desconhecendo a soja como alimento.

Educar não é só instruir. É também ensinar a viver. É
formar bons hábitos, principalmente os do trabalho, saúde
e alimentação.

O problema do menor parece que está deixando de ser
tema de demagogia, porque já era a vitrina da nossa incapa
cidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CÉSAR MAIA (PMDB -RJ. Pronuncia0 seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, gostaria que as relações entre
o Poder Executivo e o Poder Legislativo seguissem o melhor
caminho - dentro do Estado de Direito - passara a supe
ração da crise profunda que traumatiza o nosso povo há mais
de uma década. O Governo - todos concordam em tese
- tem a responsabilidade da gestão, mas não tem o monopólio
do Estado.

Veja aqui a edição de 28 de outubro do importante jornal
espanhol EI Pais enquanto o Ministro da Economia debate
no Parlamento o orçamento de 1992, o Chefe de Governo
Felipe Gonzalez assiste ao debate numa demonstração de res
peito ao Parlamento e apoio a seu orçamento e a seu Ministro.

Nesta mesma data - aqui no Brasil- nós estavámos
discutindo aspectos de moralidade no funcionamento da Co
missão de Orçamento. V. Ex~ dirá: problema de vocês. Não,
o probl~ma é nosso. É a base parlamentar do Governo o
Bloco que contém o partido do Exm9 Sr. Presidente da Repú
blica - que tem a responsabilidade da escolha do relator.
Se a comissão trata exclusivamente de questões de varejo,
é porque o Orçamento da República é uma peça de ficção
- apresentada ao Congresso apenas para cumprir um ritual
- e não para sinalizar o quadro macroeconômico como nos
países democráticos.

Tramitam no Congresso Nacional leis da maior impor
tância para a modernização do País. Citaria entre elas as que
tratam da desregulamentação dos portos, da propriedade in
dustri!\l do sistema financeiro, das relações capital- trabalho,
da organização dos partidos, das diretrizes da educação da
organização, da administração pública, da remessa de lucros,
emendas constitucionais voltadas para a liberalização da eco
nomia, entre outras. V. Ex~ poderia dizer: várias delas são
de iniciativa do Poder Executivo, que assim cumpriu a sua
parte. Não seria verdade. As leis não são atiradas ao Poder
Legislativo como folhas ao vento ou como pedras. As leis
não têm pernas: elas não andam sozinhas.

O meu partido - o PMDB - de forma responsável
tem designado um Parlamentar para coordenar cada uma des
tas leis. O Governo mal acompanha a tramitação das leis
de seu interesse e do interesse da Nação. Só quando elas
vão a plenário é que o Goverr ) - diretamente - começa
a negociá-las. V. Ex~ sabe disto, porque não seria capaz dé
dizer o nome do Parlamentar do Governoque tem a responsa
bilidade de coordenar qualquer destes temas. Por exemplo:
o PMDB está de acordo com a aprovação da lei que desregu
lamenta os portos. Se ela não vai a plenário é porque não
há interesse parlamentar do Governo.

Na manhã e no mesmo momento em que nós rejeitávamos
pelo dobro de votos o Decreto Legislativo que obstruiria a
privatização da Usiminas, o Exm9 SI. Presidente da República
se reunia com a bancada do PDS, que por isto não pôde
votar. Fomos nós, do PMDB, que encaminhamos a votação
e garantimos a rejeição. Um resultado adverso - certamente
- agravaria o já delicado quadro conjuntural.

Durante a discussão das leis que formavam o que veio
a se chamar de Plano Collor rI, foi exaustivamente informado
ao Governo que a correção pela TR não teria sustentação
legal. Tanto é assim que incluiu-se um dispositivo dando prazo
de 60 dias para o Governo proceder à correção. Pois bem.
A conseqüência foi uma perda de arrecadação que o Governo
parece estimar em 4,7 bilhões de dólares. Já que é este o
valor que projetou na última sexta-feira como resultado da
reindexação dos impostos.

Não posso deixar de realçar a tarefa complexa do Líder
do Governo que se incumbe da mesma - com a competência
que o distingue. Tarefa ingrata - reconheço.

É certo que, de outro lado, a estruturação partidária
do Poder Legislativo não ajuda, nem a negociação, nem a
tramitação das leis. O normal nos parlamentos é que os dois
maiores partidos representem pelo menos 75% do total. Aqui,
os dois maiores partidos, não representam 40% do total. E
os três maiores, não alcançam 50%. E, no conjunto, são 18
partidos. A Lei Orgânica dos Partidos ganha assim dimensão.
A sua aprovação tornaria fluida a negociação política de temas
econômicos.

É certo que, num quadro partidário volátil, ganha intensi
dade a representação parlamentar regional e pessoal. Mas
o caminho não é - como tem feito o Governo - exacerbar
esta tendência, procurando construir decisões caso a caso.
Este é um jogo que se tornará, cada vez mais difícil. E, porque
não dizer, cada vez mais caro para o País.

A bem da verdade, ao Parlamento brasileiro, com os
seus defeitos, não faltou sensibilidade. Ofereceu sempre os
instrumentos legais solicitados pelo Governo, desde março
de 1990, para enfrentar a crise. Mesmo aqueles que pousaram
na fronteira da legalidade.

A sociedade brasileira mudou muito nestes últimos dois
anos. De uma vontade majoritariamente intervencionista, pas
samos a uma vontade majoritariamente liberal. O Congresso
Nacional - tenha a certeza disto, acompanhou a vontade
da sociedade. Nas últimas semanas - por quatro vezes 
confrontamos neste mesmo plenário, teses de inspiração libe
ral, com as centenárias teses intervencionistas. Apenas para
registro: a gestão do Hospital Sarah Kubitschek, o Decreto
Legislativo sobre a Usiminas, o status da Lei sobre Proprie
dade Industrial, e a Medida Provisória sobre os meios de
Pagamento para a Privatização. Em todos os casos as vitórias
ocorreram por margem ampla.
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Seria desonesto'não reconhecer que as idéias do Exm9

Sr. Presidente da República - desde as eleições de 1989
- ajudaram a acelerar tal mudança. O mesmo, SI. Ministro,
não posso dizer da prática do Governo. E fico tentado a
repetir o que disse no início: o Governo não tem o monopólio
do Estado.

O nosso País esta no ponto. Se olhamos para a América
Latina, vemos que as mudanças são continentais. De forma
sintética, poder-se-ia dizer que o sucesso do Méxicose explica
pela equação: opção liberal competência gerencial. O do Chile
sé explica pela equação: opção liberal competência política.
O da Argentina, por: opção liberal coragem. Infelizmente,
a opção liberal brasileira não pode, ainda, ser positivamente
adjetivada.

Não cabe ao Poder Legislativo a responsabilidade de go
vernar - nem num regime parlamentar, e muito menos num
presidencialista. Esta responsabilidade é do Governo. E, no
caso com a legitimidade que lhe foi dada pelo voto popular.
Cabe ao Parlamento - isto sim - definir as restrições e
os limites legais dentro dos quais o Executivo governará. Cabe
mais,fiscalizar o Poder Executivo, que não pode tomar como
ofensa esta função democrática.

A opsição - que o PMDB lidera pela vontade popular
- cabe a obrigação - mais que o direito - de criticar,
explorando os limites da convicção e da capacidade do Gover
no. Com isto, o Executivo tem que aprimorar a sua ação
e a sua capacidade de convencimento. Nesta dialética, o povo
ganha e se esclarece, para melhor julgar - nas eleições o
Governo.

Repito o que dizia antes: o nosso País está, no ponto.
O PMDB critica o Governo para que ele acerte. Não nos
interessa nunca o fracasso puro e simples - do Governo.
Deste ou de qualquer outro. Nunca, e muito menos agora,
na mais dramática e longa crise econômica pela qual jamais
passou o nosso povo.

O PMDB - a partir de seus compromissos históricos
- já deu claras demonstrações, -neste Parlamento -através
da palavra credenciada e patriótica de mossa Líder o Depu
tado Genebaldo Corrêa - que entende serem necessários
- com prioridade - reformas em nosso País. Reformas,
principalmente, de três tipos: reformas modernizadoras, que
liberalizem a nossa economia. Reforma fiscal, que capacite
o Governo a realizar uma política antinflacionária ativa. E
reformas de emergência no sistema financeiro que viabilizam
a colocação da dívida pública e estimulem a permanência
da poupança e dos capitais. Mas, para isto, o Governo precisa
ter organicidade parlamentar. As notícias e declarações divul
gam vontades, mas isoladamente. O máximo que conseguirão
será a transferência de responsabilidade de competência do
Governo e o desgaste do Congresso e das instituições democrá
ticas. A trajetória de V. Er- não avaliza este cominho.

Há um amplo campo de intercessão aí. Vamos limpar
a pauta e concentrar nossos esforços naquilo que a vontade
amplamente majoritária da população, expressa por uma
igualmente ampla maioria no Congresso Nacional, deseja.

Se - como disse semana passada em Paris o Principe
Sihanouk, nas negociações de reconciliação do povo cambod
jano - a arte de governar é escolher entre inconveniências,
não há por que multiplicá-las.

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, a cada dia que passa
vemos o trânsito da cidade ficar mais engarrafado nos horários

do rush. As soluções para o alívio momentâneo do fluxo de
veículos entre o Plano Piloto e cidades-satélites exigem volu
mosos investimentos na ampliação de auto-pistas. Essas são
soluções temporárias, se tivermos em mente o futuro do Dis
trito Federal.

Numa perspectiva mais ampla, que leve em consideração
o crescimento da cidade e do Entorno, chega-se à óbvia conclu
são de que é preciso criar uma alternativa de transporte alheia
ao alargamento e ampliação das autopistas já existentes. Che-

, ga-se portanto à idéia do Metrô de Brasília.
O metrô, que'j~ foi longamente discutido e estudado,

possibilitará uma alternativa de transporte de massa com a
longevidade inerente à natureza do Distrito Federal. A trans
ferência da Capital do Brasil para o Planalto Central, além
de concretizar o sonho de Dom Bosco, foi feita para a eter
nidade.

Mas algumas pessoas naturais de outros centros urbanos
parecem não ter se refeito até hoje da transferência da Capital
do País. Só este trauma explicaria as críticas formulada~ pelo
Deputado Walter Nory, ex-Presidente do Metrô de'São P.aulo,
e ex-Secretário de Transportes do Governo Quércia, que con
sidera o Metrô de Brasília um desperdício de dinheiro público.

Em primeiro lugar, a construção do Metrô de Brasília
custará muito menos dinheiro que o empregado na construção
do Metrô de São Paulo, ou do Rio de Janeiro. As condições
topográficas do Distrito Federal permitirão a concretização
do sonho de um transporte rápido, barato e confortável a
custos mais baixos. Não temos montanhas de pedra para esca
var, não precisaremos desapropriar áreas habitacionais e não
teremos de construir elevadiços a preços exorbitantes.

Nosso metrô será construído sobre a superfície plana que
o Deputado Nory utiliza, quase inacreditavelmente, como
uma. crítica ao projeto. Vamos nos aproveitar dessa superfície
plana e não enterrar vultosas quantias sob a terra, como acon
teceu em outros centros urbanos.

Mais que uma promessa de campanha do Governador
Joaquim Roriz, o Metrô de Brasília é a garantia de uma pers
pectiva melhor para o futuro do transporte coletivo do Distrito
Federal. Essa perspectiva também será ampliada no presente,
com o aproveitamento da mão-de-obra disponível na região
para a construção do metrô.

Custa crer, portanto, que um Deputado sem qualquer
ligação com a cidade, sem a menor preocupação com seu
futuro, com a qualidade de vida de seus moradores, tenha
feito essas críticas utilizando o bom senso. Parece-me, todavia,
que o Parlamentar terá condições para repensar o seu posicio- .
namento, já que anuncia a preparação de um estudo sobre
transporte coletivo para o Distrito Federal.

Ele verá, sem sombra de dúvida, que seu estudo está
obsoleto antes mesmo de ter sido feito. A idéia de uso de
trólebus para Brasília já foi descartada, após minucioso exame
da equipe do GDF. Vamos construir um metrô de superfície,
com considerável economia para os cofres públicos, para ga
rantir à Capital da República o futuro que ela e sua população
merecem.

Ciúmes e outros sentimentos pequenos não serão capazes
de impedir a concretização desse projeto. Ele foi desenvolvido
racionalmente, e não poderá ser conturbado pela inveja
alheia.

o SR. LUIZ GIRÃO(PDT - CE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs.-Deputados, venho
desta tribuna lançar um apelo ao Governador do meu Estado
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o Governador Ciro Gomes, no sentido de que autorize a
realização de concursó público para 'preenchimento de vagas
na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Cen-
tral, em Quixadá, no Ceará. '

A faculdade mantém alunos de mais de dez Municípios,
nos seus cursos de História, Pedagogia e Ciências, álém de
importantes atividades de extensão e pesquisa. Esses cursos
foram criados em 1983 e, através de dois concursos públicos,
foram contratados 57 professores para ministrá-los.

Atualmente, estão na escola apenas 19 professores para
as 21 turmas dos três cursos existentes, havendo necessidade
de contratação de 44 professores, sem. os quais a faculdade
não poderá garantir o seu funcionamento.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Univer
sidade Estadual do Ceará, aprovou a realização do concurso
público para Quixadá em 23 de agósto de 1991, e até agora
o Governo Estadual não autorizou a sua realização.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, faço daqui
este apelo a S. Ex~ o Dr. Ciro Gomes, Governador do Estado
do Ceará, para que autorize a realização do concurso.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,' Sr~s e Srs: Deputados,
não foram poucas as vezes que Parlamentares repercutiram
nesta Casa, com justa razão, os reclamos dos setores exporta
dores brasileiros contra as barreiras alfandegárias impostas
pelos países do Primeiro Mundo aos nossos produtos. Ainda
agora, acompanho e participo dos esforços que tentam sensibi
lizar as autoridades norte-americanas para que reavaliem as
sobretaxas que afetam danosamente a competitividade do suco
concentrado de laranja brasileiro nO mercado dos Estados
Unidos.

Os problemas nessa área são muitos e constrangedores
para nossa pauta de exportações. Contudo, mais constran
gedor é perceber que ainda não fomos capazes de superar
uma das mais graves barreiras à competitividade do produto
brasileiro no mercado internacional. Refiro-me à barreira dos
elevados custos portuários, genuinamente brasileira, alimen
tada por brasileiros e que há anos desafia o Executivo e o
próprio Congresso Nacional.

A Política do Comércio Exterior lançada pelo Presidente
Fernando Collor, em junho do ano passado, ainda hoje trope
ça na barreira dos custos portuários. O projeto do Governo,
encaminhado a esta Casa em fevereiro deste ano, com vistas
à reorganização e funcionamento de nossos portos, embora
constitua iniciativa fundamental para corrigir distorções e me
lhorar a competitividade de nossos produtos exportáveis, tra
mita lentamente. Sob nossa complacência, enquanto o embar
que de uma tonelada de aço não-plano custa, no porto de
Santos, entre 35 e 37 dólares, no porto de Antuérpia a mesma
operação não chega a cinco dólares.

O porto de Santos, por onde trafegam 30 milhões de
toneladas por ano na média de importação-exportação-ca
botagem, é o porto mais caro do mundo, como revelava o
Jornal da Tarde em 13 de agosto último. Nesse porto, inefi
ciente, sucateado, uma tonelada custa entre 15 e 55 dólares,
contra a média de oito dólares no exterior.

Um estudo da indústria têxtil, registrado pelo mesmo
jornal paulista, aponta que os custos portuários na exportação
de tecidos já são superiores aos custos de toda a mão-de-obra
utilizada na produção, desde o bóia-fria que colheu o algodão
até o operário que transformou °fio em tecido. Em agosto,

a exportação de uma tonelada de soja custava nove dólares
em Santos, contra cinco dólares nos portos argentinos e três
dólares nos Estados Unidos. Dos 800 milhões de dólares obti
dos com as exportações de aço, em 1989, entre 80 e 100
milhões, praticamente 10% do faturamento foram engolidos
pelos custos portuários.

São constatações constrangedoras, além de danosas à Po
lítica do Comércio Exterior e à economia do País. Mais grave,
porém, é constatar que, enquanto a Nação luta pelos caminhos
diplomáticos e políticos para a superação das barreiras exter
nas aos nossos produtos de exportação, não somos suficientes
para derrubar o muro dos custos portuários, erguido e susten
tado pelos próprios brasileiros.

Continuamos esbravejando COntra as sobretaxas impostas
pelos norte-americanos, pela Comunidade Econômica Euro
péia, enquanto o projeto que propõe a racionalização, moder
nização, eficiência e barateamento dos serviços de nossos por
tos, caminha a passos de tartaruga por esta Casa. Esse quadro,
Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, exige nossa reação,
sob pena de sermos apontados pela sociedade como apóstolos
do atraso. As causas dos altos custos portuários no Brasil
e a quem eles interessam, são sobejamente conhecidas. O
que não podemos é continuar transmitindo para a sociedade
a imagem de omissos em questão do mais elevado interesse
econômico para o País.

Muito obrigado.

O SR. JOÁO MENDES (PTB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, finalmente,
se dispôs o Governo. a liberar o uso de gás natural em táxis,
medida que há muito vínhamos defendendo, inclusive, com
a apresentação de um projeto de lei nesse sentido.

A decisão chega em boa hora, tendo em vista a proximi
dade do evento que irá movimentar o Brasil, e especialmente
o Rio de Janeiro, no próximo ano: a Conferência Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, patrocinada pela
ONU, oportunidade ímpar para que seja discutido, entre ou
tros, o problema da poluição gerada pelos veículos automo
tores nos grandes centros urbanos.

Desde logo, contudo, há um consenso em torno de que
o uso indiscriminado de combustíveis obtidos a partir do refino
do petróleo é um dos maiores responsáveis pela má qualidade
do ar que respiramos nas metrópoles.

A título de comprovação, demonstram estatísticas recen
tes que um ônibus urbano movido a diesel lança por ano
na atmosfera quase quatro toneladas de produtos tóxicos,
quantidade substancialmente maior do que a verificada quan
do se emprega o gás natural, combustível capaz de reduzir
em 95% a emissão de hidrocarbonetos poluentes, em 91%
a de monóxido de carbono e em 30% a de óxido de nitrogênio.

Não se limitam, entretanto, os benefícios da adoção do
gás natural nos táxis ao campo ambiental. Devemos destacar,
com igual ênfase, os benefícios econômicos.

Com efeito, tal medida possibilitará, através da ampliação
do mercado consumidor, um retorno financeiro que justifique
os elevados investimentos necessários para a compressão do
combustível, fator que tem inviabilizado seu uso junto às frotas
de ônibus.

Por esse lado, significará enorme poupança de divisas
para o País, dada nossa importação de petróleo estar sendo
balizada pelo alto consumo do óleo diesel.
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Não bastassem essas vantagens, com a queda na demanda
pelo óleo diesel evitaremos a produção excessiva da gasolina,
obtida através do mesmo processo de refino do qual é gerado
aquele derivado.

ComO se vê, Sr. Presidente, sobram· estímulos para o
uso mais amplo do gás natural.

Faltam, todavia, algumas providências para que esse ob
jetivo se concretize.

Em primeiro lugar, é necessário que o Governo Federal
estabeleça relações de compromisso com as distribuidoras de
combustíveis para que estas, além dos táxis, também atendam
aos ônibus urbanos, às frotas de transporte de carga e aos
veículos oficiais que hoje se utilizam do 6leo dieseL

A par disso, deve-se equacionar adequadamente a ques
tão dos preços para que não se inviabilize o uso do gás natural,
hoje apenas 5% mais barato que o óleo oiesel, fato que tem
desestimulado os proprietários das empresas de ônibus a con
verterem seus veículos para tal energético.

Vale lembrar, a esse respeito, que o gás é um combustível
entregue pela natureza praticamente em condições de ser utili
zado, o que, por si s6, justificaria uma maior diferenciação
nos preços.

Continuando, Srs. Deputados, é fundamental evitar que
o gás seja usado para resolver o problema de outros energé
ticos subsidiados ou para com eles competir, como no caso
do diesel e do GLP. Ao contrário, seria interessante criar
estímulos ao seu desenvolvimento inicial, ã semelhança do
que foi feito com a energia elétrica, com o álcool, com o
carvão nacional, com o óleo combustível e com o GLP.

Para tanto, poderiam contribuir os governos estaduais,
reduzindo as alíquotas do ICMS sobre o gás natural durante
um período necessário à implantação das redes de distribuição
desse combustível.

Finalmente, mas não menos importante, surge a necessi
dade de um tratamento abrangente para a questão do gás
natural, a fim de que sua utilização se estenda para outros
setores de nossa economia.

Apenas para concluir, Sr. Presidente, gostaria de parabe
nizar a iniciativa da Ipiranga, que acaba de inaugurar o primei
ro posto de gás natural no Rio de Janeiro, Estado de grande
produção, contando com o apoio irrestrito da Cooperativa
de Consumo de Proprietários de Veículos de Propulsão a
Biogás daquele Estado - GASCOOP.

Muito obrigado.

A SRA. TERESA JUCÁ (PDS - RR. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr!S e Srs. Deputados, tenho
aqui, reiteradas vezes, me manifestado sobre os erros e desca
minhos que o atual Governo de Roraima tem cometido no
nosso Estado.

Tivemos aqui a oportunidade de denunciar a forma absur
da como estava sendo montado o novo Tribunal de Justiça
de Roraima. Pois bem, recentemente, o Supremo Tribunal
Federal demonstrou o acerto de nossas denúncias, quando
aprovou a liminar já concedida pelo Ministro do Tribunal
de Justiça de Roraima.

De um lado, este fato é triste e lamentável, já que expõe
publicamente o nosso Estado, pelos descaminhos trilhados
pelo Governador Ottomar Pinto. Por outro lado, a sociedade
de Roraima pode respirar aliviada, já que a Justiça Suprema
demonstrou estar atenta aos desmandos e à opressão prati
cados na nossa terra.

Gostaria de parabenizar, portanto, o Supremo Tribunal
por ter desfeito o absurdo da instalação irregular da Justiça
do nosSo Estado. .

A Justiça Estadual não poderia ser instrumento de pres
são e manobra política do Governador.

Roraima anseia por uma Justiça séria, isenta e honesta,
que defenda e proteja.os direitos do nosso povo.

Gostaria, ainda; de denunciar mais um absurdo cometido
pelo Governador do Estado e sua equipe, que novamente
maculam a estruturação do Poder Judiciário em Roraima.

Recentemente, Ioi montado um concurso para juízes do
Estado, e novamente os·erros e desvios vieram à tona.

No resultado 40 concurso, entre os 26 aprovados, 13
eram da 13ahia, por coincidência, exatamente, o Estado natal
do Presidente do Tribunal de Roraima.

. No e·ntanto, as éoincidências não param aí, pois dos seis
primeiros colocados' e que seriam chamados, três são filhos
de desembargadore~. Um deles, inclusive, é filho do Presi
dente do Tribunal, o mesmo baiano que citei há pouco.

Este filho pródigo tem apenas 20 anos, há poucos meses
formado e, segundo denúncias, não teria nem as condições
mínimas exigidas para participar do concurso realizado.

Por conta de tudo isto, o Juiz do Tribunal do Distrito
Federal e Territórios determinou, em liminar, a suspensão
deste concurso vergqnhoso, que o Tribunal de Roraima teima
em manter.

Gostaria, portanto, de apelar ao Ministro da Justiça, ao
Procurador-Geral da República e ao Presidente do Tribunal
do Distrito Federal e Territórios para que sejam tomadas
providências para impedir mais uma vergonha que tentam
impingir ao nosso Poder Judiciário através de manipulação
e atos errôneos.

Uma Justiça implantada de forma correta, hoje, em Ro
raima, é a mais forte trincheira que podemos contar na defesa
dos direitos do nosso povo.

Estas denúncias estão sendo acompanhadas, publicamen
te, no nosso Estado, pela OAB de Roraima, pela Assembléia
Legislativa, pela imprensa e por diversos segmentos populares,
que clamam por uma Justiça limpa e honesta.

Muito obrigada.

o SR. NELSON BORNIER (PL - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados,
desejo congratular-me desta tribuna, com a valorosa classe
dos taxistas de todo o País pela recente liberação do gás natural
para uso na frota rodante, medida pela qual nos batíamos
já há algum tempo.

Em verdade, Sr. Presidente, o assunto chegou a ser objeto
de proposições nesta Casa, mas as autoridades governamentais
relutavam em adotá-la, sem qualquer justificação lógica.

Acontece que o uso do gás natural nos táxis é altamente
benéfico, não apenas pelo baixo teor de poluição, como pela
economia aos usuários e, conseqüentemente, aos passageiros.
Sua utilização como combustível atende a uma antiga reivindi
cação dos motoristas de táxis do Rio de Janeiro.

Daqui mesmo, desta tribuna, já me pronunciei sobre o
assunto, cuja solução não podia mais ser protelada. Dados
oficiais revelam que a Petrobrás produz, atualmente, 18,6
milhões de metros cúbicos mensais de gás natural, dos quais
apenas 8,6 milhões, ou seja, 46% são comercializados. O
restante é injetado nos poços de petr61eo para aumentar a
vazão ou simplesmente queimado.
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Vale salientar, com base em dados do Sindicato dos Con
dutores Autônomos de São Paulo, que duzentos quilômetros
percorridos com trinta litros de álcool são feitos com apenas
treze quilos de gás natura!. .

São iniciativas como esta, Sr. Presidente, que nos levam
acreditar ainda mais que a solução dos nossos problemas ener
géticos está mesmo dentro das nossas próprias fronteiras.

Não constitui nenhum exagero afirmar-se que se o Brasil
usasse convenientemente o petróleo e o gás extraídos das
nossas plataformas marítimas e terrestres, completando o con
texto com o álcool dos canaviais e outros similares, sairíamos
da dependência estrangeira no setor em' muito mais curto
espaço de tempo.

Fica aqui o registro, Sr. Presidente, com o louvor ao
bom senso das autoridades e o aplauso aos profissionais do
volante, por mais esta vitória no seu campo de atividades.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEffiA (PFL - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o Governador de Pernambuco, Joaquim Francisco de Freitas
Cavalcanti, acaba de lançar um novo projeto para o apoio
ao desenvolvimento sócio-econômico dos municípios do Esta
do. Trata-se do Projeto Massaranduba, ao qual já destinou
recursos da ordem de Cr$ 140 milhões, liberando-os em segui
da para aplicação através da Secretaria de Habitação, Sanea
mento e Obras.

Não é preciso ressaltar o alcance dessas obras, que, todos
nós, Deputados eleitos pelos municípios do interior dos Esta
dos nordestinos, sabemos realmente indispensáveis: pequenas
barragens, poços artesianos, estradas vicinais, eletrificação,
casas populares para grupos de baixa renda, saneamento a
baixo custo, fossas sépticas.

Nos municípios agora beneficiados, os recursos prove
nientes da parcela do ICMS são insuficientes para que suas
administrações enfrentem até mesmo os encargos mínimos
de custeio. Daí a necessidade da intervenção do Governo
estadual, de modo abrangente, no setor de saneamento e
eletrificação; e também na área dt; educação e saúde.

No discurso de lançamento do Projeto Massaranduba,
o Governador Joaquim Francisco prometeu estendê-lo aos
municípios do Sertão, do Agreste Meridional e também da
Zona da Mata, igualmente necessitados da presença do Go
verno nas obras da infra-estrutura que beneficiam pequenas
comunidades e têm uma importância fundamental para o coti
diano das pessoas, melhorando a qualidade de vida da popu
lação e permitindo que o homem do interior se fixe mais
à terra de origem, graças ao equipamento social coletivo que
o Estado lhe proporciona, nos limites da sua atuação.

Essa é, aliás, a função do Estado moderno: levar educa
ção, saúde, obras de infra-estrutura (saneamento, eletrifica
ção, transportes) e não - como dizia, recentemente, nesta
Casa, o Ministro Marcílio Marques Moreira - "produzir aço,
carvão ou bens de consumo duráveis e semi-duráveis".

A iniciativa do Governador Joaquim Francisco com esse
projeto representa mais uma etapa no resgate da dívida social
que temos com uma população extremamente carente - as
gentes do Sertão, do Agreste e da Zona da Mata de Pernam
buco.

Por isso, daqui desta tribuna, quero destacar as medidas
tomadas pelo atual Governo do Estado de Pernambuco, regis
trando o meu apoio - que sei também partilhado pelos com
panheiros do PFL-ao Projeto Massaranduba, na expectativa

de que, dentro do Orçamento da União de 1992, agora em
análise pela Câmara dos Deputados, sejam acolhias as emen
das que beneficiem os pequenos municípios e os municípios
de porte médio de Pernambuco e do Nordeste.

Era o que tinha a dizer.

o SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT - Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srf' e Srs. Depu
taélos, transcorreu no último dia 18 o Dia do Médico, cuja
profissão é imprescindível para a manutenção da vida. Misto
de profissionalismo e sacerdócio. .

Hoje, no Brasil, o médico é um herói incompreendido,
porque ele luta contra tudo e contra todos mormente contra
as carências que começam na universidade.

Na edição de 8 de maio deste ano, com muita propriedade
e realismo, a revista Veja estampou uma reportagem com
o título: "O país arrisca o futuro nas Universidades", cujo
subtítulo, uma síntese da matéria, diz que "o desperdício de
professores ineptos e o excesso de funcionários enterram o
ensino público na mediocridade",

Diz a matéria que a profissão de médico é discriminada
nas universidades particulares, mais preocupadas com o lucro
que auferem de forma desmesurada. e incompatível com a
capacidade financeira dos estudantes do que com a qualidade
do ensino.

O estudo do médico é o mais caro entre todos os cursos
superiores e a verdadeira maratona que enfrenta para se for
mar começa no vestibular, quando tem que enfrentar os carís
simos cursinhos preparatórios, nem todos oferecendo úm ensi
no recapitulativo adequado.

Na verdade, se exige no vestibular, os conhecimentos
que o vestibulando não aprendeu num ensino básico superde
ficiente, numa escola pública às voltas com o descaso governa
mental, onde o professor faz duas e até três greves por ano
a reivindicar salários que possam prover ao menos a sua sobre
vivência.

Vencida a verdadeira tortura do vestibular, o médico
enfrenta dois longos anos de sacrifícios e a deficiência da
universidade, mesmo as federais, principalmente no que tange
ao campo de pesquisa.

A medida de pesquisa por professor/ano na Universidade
brasileira, é de 0,87% enquanto nas universidades do Primeiro
Mundo, é superior a 4%, salvando-se nesse mar de mediocri
dade, apenas a Universidade de São Paulo, a tradicional USP,
com uma média de 2,60% um caso único, embora ainda aquém
da média nas congêneres do Primeiro Mundo.

Após uma verdadeira maratona para se formar, enfren
tando toda sorte de adversidade, com milhares de horas de
estudo em noites mal dormidas, pagando até professor particu
lar, para substituir a massificação e mediocridade da univer
sidade para que o diploma não seja apenas um título sem
valor algum, o médico tem que optar entre o mercado de
trabalho saturado e ultracompetitivo dos grandes centros e
o interior cheio de carências.

Seja em qualquer alternativa, nos dias atuais, o médico
tem que se transformar num verdadeiro globe-trotter, enfren
tando quatro e até cinco empregos, trabalhando dia e noite,
com poucas possibilidades de pesquisa e atualização.

Enfrenta o médico os descalabros da Previdência, des
viando o dinheiro dos associados para as falcatruas mons
truosas como se tem conhecimento pelo noticiário dos jornais,
sendo pessimamente remunerados; tem que enfrentar os salá
rios aviltantes do Poder Público.
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Na clín.ica particular enfrenta o dilema entre cobrar hono
rários justos que compensem os inauditos sacrifícios de um
estudo penoso e caro e os custos de sua manutenção como
profissional sempre necessitado de atualização e especializa
ção e estabelecer preços compatíveis com a situação de pobre
za da população, mormente pelo interior do País.

Atualmente, no Estado do Mato Grosso, os médicos que
atuam no serviço público, em sua maioria, estão em greve
para melhorar os aviltantes salários que recebem. Um profis
sional da medicina atuante no serviço público, atualmente
não leva para casa mais do que duzentos mil cruzeiros mensais,
o que é um verdadeiro absurdo.

Os hospitais particulares, se vêem amarrados à irrisória
remuneração da Previdência, o cliente maior e obrigatório
de todos eles.

O médico como o professor, outrora de grande status
social, deixou de pertencer sequer à classe média, talo aviltan
tamento da remuneração do seu trabalho, de grande impor
tância e de muita responsabilidade porque ele não pode errar.

Este, Sr. Presidente e nobres colegas Deputados, é um
quadroo pálido e incompleto da situação do, médico nos dias
atuais no contexto da sociedade brasileira. E um profissional
que merece mais do que o nosso respeito e admiração, a
compreensão e o empenho por parte de legisladores e do
Executivo, para que a sua situação mude a partir da Univer
sidade, com a criação de novos cursos, com a propiciação
de maior consistência ao ensino, com maiores facilidades para
o estudante pobre, com a eliminação dessa verdadeira tortura
que é o vestibular e culminando com o pagamento de justos
salários por parte do Poder Público.

Os nossos respeitos e nossa admiração pelo Conselho
de Medicina e suas regionais, os quais procuram estabelecer
e manter a ética numa profissão difícil e ao mesmo tempo
sublime, porque cuida de manter a vida, o patrimônio mais
precioso de todos nós.

Ao médico, mais do que os nossos parabéns, a esperança
de que a sociedade compreenda melhor o seu trabalho.

o SR. NEY LOPES (Bloco - RN. Pronuncia o seguinte
discurso.) - SI. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, o quadro
nacional, sob todos os ângulos que se aprecie, traz, natural
mente, a noção exata das dificuldades. Elas foram herdadas
ao longo dos tempos e não podem ser solucionadas num só
governo, como que em passe mágico. Os que assim desejam
perdem o roteiro da história, e assumem postura radical e
improdutiva, com grande ônus político para o consenso, que
é o único meio capaz de vencer a crise atual.

Sr. Presidente, os aposentados brasileiros têm enfrentado
dificuldades. Isto é inegável. No momento eles recorrem a
ações judiciais e buscam a afirmação de direitos que parecem
incontroversos.

Devo dizer que por este assunto tenho especial interesse.
O País terá que resgatar a dívida social contraída com os
aposentados. E isto, entretanto, demanda corrigir equívocos
crônicos da máquina previdenciária brasileira.

Acho, pessoalmente, que a vinculação dos rendimentos
dos aposentados, ao salário mínimo é justo e constitucional.
Não se há de discutir isto. A solução passa pela modernização
e profundas reformas no Governo e sua administração. Sem
isto, nada de eficaz será conseguido.

Sr. Presidente, manifesto, mas uma vez, minha solidarie
dade à reivindicação dos aposentados de vincular os seus pro-

ventos ao salário mínimo. Mas, igualmente, manifesto a con
fiança de que os partidos, principalmente os de Oposição,
apreciem as emendas constitucionais enviadas pelo Governo
e a reforma tributária, visando melhorar a receita pública
e atrair novos capitais, pois somente assim será atingido o
patamar financeiro capaz de atender a esta justa cau~a dos
aposentados e pensionistas. Sem essa noção, ou é exigir mila
gre ou má-fé de quem prega o caos, como forma de desesta
bilizar o governo e por em risco a governabilidade. Era o
que tinha a dizer.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
queremos insistir com o Presidente do INSS para adaptar
portaria de pagamento dos benefícios aos aposentados, já
com várias decisões da Justiça Federal determinando o rea
juste de 147,06%.

Não adianta a Previdência alegar que recorreu, pois não
cabe mais efeito suspensivo. O art. 130 da Lei n9 .8.213/91
dá à previdência apenas o efeito devolutivo, quer dizer, tem
que pagar independentemente do recurso judicial.

Se a decisão judicial é anterior à portaria, esta foi editada
em desrespeito ao Meritíssimo Juiz que prolatou sentença.
Ademais, o recurso anunciado pela Previdência é posterior
à portaria.

Portanto, deve o Juízo mandar emitir imediatamente su
plementação de pagamento, sob pena de prisão para os res
ponsáveis.

O SR. JOSÉ FELINTO (PMDB - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - SI. Presidente, Sr!S e Srs. Deputados,
em meio a graves injunções da realidade econômica, social
e política brasileira e num momento também de desesperança
quase generalizada da população, é que surge o Partido Social
Trabalhista (PST), com a firme decisão de reverter a situação
atual e com o claro compromisso de defender os valores im
prescindíveis da moralidade e eficiência na gestão pública,
do desenvolvimento nacional e da justiça nas relações entre
o trabalho e o capital.

O Estado do Paraná, orgulhosamente, serve de berço
ao PST, nascido da disposição de lideranças políticas que,
com veemência, se contrapõem ao arbítrio e à acomodação,
à incompetência administrativa e à corrupção, fatores que,
hoje, concorrem para aprofundar ainda mais a miséria do
País e o sofrimento do povo.

Ciente, então, da seriedade dos propósitos assumidos,
decidi também me filiar ao PST. Tenho absoluta convicção
de que o PST representará, de fato, um reduto de luta e
esperança contra os problemas que, no momento, afligem
a população brasileira. Sobretudo, percebo, no Partido Social
Trabalhista, a exata responsabilidade com a completa integra
ção dos requisitos essenciais ao cumprimento dos objetivos
do progresso econômico e sacia!.

Assim~ sob essa inspiração e o comando ilustre do ex-Go
vernador Alvaro Dias, se deu o lançamento, a instalação,
no dia 26 de outubro, do Partido Social Trabalhista, num
evento que reuniu cerca de três mil pessoas no Centro de
Convenções de Curitiba, prestigiado, inclusive, com a pre
sença e o apoio do atual Governador do Paraná, Roberto
Requião.

O PST paranaense conta desde já, com a filiação de oito
deputados estaduais, cinco deputados federais, seis secretários
do governo estadual, além de Prefeitos e ex-Prefeitos Muni-
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cipais que também estão formalizando sua adesão à nova le
genda.

Presente a determinação de lutar contra as práticas de
manipulação política lesivas aos interesses da Nação, reafirmo
a confiança na aliança entre homens verdadeiramente sérios
e propostas legítimas, sob a égide social trabalhista.

Acredito, sim, na possibilidade e na obrigação de decên
cia política e estimo, nesse sentido, o fortalecimento do partido
nos demais Estados da Federação.

Para finalizar este breve pronunciamento, solicito ainda
a transcrição, na íntegra, do notabilíssimo e exc~lente mani
festo dirigido à população pelo ex-Governador Alvaro Dias,
comunicando as razões de seu afastamento do PMDB e ingres
so no PST.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORADOR

MANIFESTO À POPULAÇÃO

Afasto-me hoje do PMDB, único partido em que militei.
Afasto-me porque o comando do PMDB decidiu enterrar,
junto com a decência todas as bandeiras, todo o acervo de
luta e a história do Partido.

Deixo um partido perdido no jogo miúdo das acomo
dações e das espertezas políticas de alguns de seus dirigentes.

Deixo um partido que se distanciou milhas da realidde
do País, da dura, sofrida e insuportável realidade do dia-a-dia
do povo brasileiro.

Deixo a sigla, mas não deixo - ao contrário - de empe
nhar com todo vigor as suas bandeiras. Não me fugiu à memó
ria e está gravada profundamente em meu coração e em minha
alma toda a trajetória que, junto com o povo Brasileiro, per
corremos nessas últimas três décadas.

As esperanças jamais negadas e em nenhum instante traí
das da Anistia, das Diretas-Já, da Constituinte, da luta contra
o arbítrio e, acima de tudo, dominadoramente, do empenho
decidido em favor das melhores condições de vida do povo.

Dessas bandeiras não me desfaço. Desse caminho não
me afasto. Desses companheiros não me despeço. Dos que
ficam porque ainda acreditam ser possível mudar o Partido
não me distancio. O reencontro será inevitável. Deixo sim,
definitivamente, os filhos da hipocrisia. Da covardia. Do arre
glo. Os que não denunciam para não serem denunciados.
Os que não fiscalizam para não ser fiscalizados, suspeitos
e envergonhados. Os que fazem opção pelo modelo de admi
nistração pública perdulário, cuja marca distintiva é o déficit
público. Os que colecionam escândalos, enfiam a cabeça na
areia mas deixam exposto o mais triste exemplo de malver
sação do dinheiro do povo.

Para estes a eficiência não conta. A moralização não
importa. O que vale, acima de tudo, é a esperteza do malandro
e seus ensinamentos pobres e podres.

Mudo de legenda. Mas não mudo de camisa, de alma
e bandeiras. Vestem-me, desfraudo e trago na alma a mesma
fé, o mesmo caráter, a mesma força e o mesmo fogo das
batalhas imemoriais.

Mudo de legenda para não me aprisionar ao conformismo
que domina os gestos do comando nacional do PMDB. Mudo
de legenda para manter queimando febrilmente a chama da
indignação, da revolta contra o estado de vida do Povo e
do País. O fogo poderoso e generoso da esperança.

O Partido Social Trabalhista - PST - passa a ser, daqui
para frente, a nossa trincheira. Minha e dos companheiros

que já trouxeram suas armas para prosseguir na luta, e dos
que logo em seguida virão. Uma trincheira que eu conheço
e na qual me alistei desde os tempos do velho e aguerrido
MDB. Para combater o bom combate. Para terçar as armas
da luta pela moralidade pública.

A luta pela modernidade. A luta pelo desenvolvimento.
Para a construção de uma sociedade realmente justa, equili
brada, solidária acessível às grandes maiorias que hoje patinam
à margem de tudo.

Para essa boa luta, não me apresento de mãos vazias.
O que minha alma anseia, o que meu coração pulsa tem a
credibilidade provada pelo desempenho no Governo do Para
ná. Fiz um Governo radicalmente honrado! A moralidade
no trato da COIsa pública foi a nossa marca. Com ela ganhamos
a sucessão.

Logo, a invocação da moralidade, que faço, brado em
punho, não é o vazio apelo dos profetas de ocasião. Ê real,
contabilizáve1. A modernidade de que o fato não é estereo
tipada tão do agrado de nossa elite. Tão distante da realidade
crua da vida dos brasileiros, na titânica, heróica luta diária
pela manutenção do emprego, em defesa do salário· e da segu
rança familiar.

Modernidade - e o Paraná é a minha prova irrefutável
- é a gestão pública eficiente, cujo primeiro e irretocável
compromisso é a promoção do bem comum.

Modernidade é o combate corajoso à miséria. Ê a rever
são da política econômica recessiva. É atirar firme e sem
medo nas estruturas e mecanismos odiosos que reproduzem
em nosso País a mais criminosa, a mais escandalosa e abortiva
distribuição de rendas. É atacar com todo vigor essa política
que procura estabilizar a renda dos que, já muito ricos, à
custa do salário, do sacrifício e da fome sem fim dos mais
pobres.

Modernidade é priorizar a educação para que se torne
um dos fatores mais decisivos, senão ou mais decisivo para
que a Nação Brasileira alcance os objetivos de progresso eco
nômico e social.

Modernidade é retomar - com toda a urgência, com
toda a pre,ssa do tempo já perdido - o desenvolvimento eco
nômico. E construir um Estado socialmente responsável e
justo que possa fazer realidade os princípios sociais consa
grados na Constituição.

Um Estado cap~z de ser instrumento de libertação do
consumidor da impiedade das leis do mercado, onde, soberana
e cruel, impera a lei do mais forte.

Modernidade é fazer crescer o mercado interno. E só
haverá de crescer pela elevação dos salários. E esta elevação
- sem impacto inflacionário - depende de uma regulamen
tação das relações de trabalho, base sólida para uma política
socialmente negociada e justa.

São algumas bandeiras que trago. E o catecismo em que
aprendi a r~zar. São as orações que sei dizer. É a fé que
me anima. E o caminho que percorri até hoje. É o caminho
que vou continuar a andar.

Não um Partido de um homem só. Não um programa
como o imposto pelo comando Nacional do PMDB, que atirou
ao lixo da história, suas bandeiras para hastear o estandarte
negro das pretensões piratas e rapinosas de seu chefe.

São as bandeiras que trago. Nunca traídas, jamais venci
das. E nelas inscrevem-se o claro e radical repúdio à corrup
ção, que atola ainda mais o nosso País na miséria, ao popu
lismo, apodrecido pela história ma~ que a cada passo, a cada
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crise, pinta-se de novo, para esconder sua decomposição. Ao
corporativismo e sua teimosa infantilidade que sempre idealiza
o teto, sem pensar nas estacas.

É o programa que esboço. De eficiência e dignidade,
capaz de reabilitar as esperanças sepultadas pela mediocridade
política.

Aos que acreditam na possibilidade de decência na políti
ca, o rST abre suas portas.

Sejam bem-vindos!
Colaboração dos Deputados Federais do PST: - José

Felinto - Francisco Silva.
Álvaro Dias

o SR. JORGE TADEU MUDALEN(PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Depu
tados, "Governar é abrir estradas" já foi lema e prática de
governo no passado, mas hoje as rodovias brasileiras foram
relegadas ao mais completo abandono porque o Governo do
Presidente Collor parece não compreender a importância que
elas têm para o desenvolvimento nacional.

A falta de conservação de nossas principais rodovias é
bem uma demonstração de que o atual Governo nutre grande
desprezo pela segurança e pela vida dos que por elas têm
que transi,tar.

Poucas classes neste País vivem em permanente risco co
mo a dos caminhoneiros. E eles não estão apenas expostos
à violência dos que lhe procuram roubar a carga que levam,
pois a falta de sinalização e as condições precaríssimas das
estradas têm sido responsáveis pela perda de muitas vidas.

As estradas brasileiras, Sr. Presidente, matam mais do
que muitas guerras! Hoje, o caminhoneiro vai para o trabalho
sem a certeza de retornar ao lar! Esta situação não pode
continuar.

Se o Governo Collor evitasse o desperdício do dinheiro
público em licitações fraudadas, com a aplicação ou o desvio
de verbas da LBA, da FAE e da Previdência e socorrendo
grandes grupos econômicos que podem perfeitamente cami
nhar com os seus próprios pés, certamente não faltariam recur
sos para a recuperação de nossa malha rodoviária.

Esta semana, Sr. Presidente, tendo que visitar as minhas
bases eleitorais, tive que me aventurar pela rodovia Fernão
Dias e o resultado é que acabei entrando com o meu carro
em uma das muitas crateras ali existentes. Felizmente, os
danos foram apenas materiais - dois pneus furados e proble
mas com a suspensão - e tive a sorte de escapar de um
acidente mais grave, como tantos que acontecem ali diaria
mente, nas mesmas circunstâncias e que acabam mutilando
pessoas e ceifando vidas.

Não seria exagero se generalizássemos e passássemos a
denominar todas as principais rodovias do Brasil de "rodovias
da morte", como antes era conhecida apenas uma delas 
a Régis Bittencourt. O que era exceção passou a ser regra,
em face da total omissão do Governo Collor.

Viajar de carro, caminhão ou ônibus hoje em dia é uma
grande temeridade.

O Governo Collor, que já se notabilizou por condenar
à morte a cultura brasileira, parece que está empenhado tam
bém em acabar com a malha rodoviária nacional. Também
pudera, ele só viaja de avião, helicóptero ou jet ski. Gosta
ríamos de vê-lo ao volante de um caminhão, em uma rodovia
como a Dutra ou a Fernão Dias. Talvez, assim, ele mudasse

a postura do seu Governo em relação às nossas estradas.
Isto eu sei que não é possível, filho extremado que é, pois
prometeu à sua mãe não mais praticar esportes perigosoc

Por tudo isso, Sr. Presidente, e sobretudo por procurar
atender aos reclamos que me chegam diariamente por parte
dos usuários das principais rodovias brasileiras, é que estarei
permanentemente ocupando esta tribuna para denunciar o
abandono a que elas foram relegadas pelo atual Governo
e a cobrar soluções das autoridades constituídas.

Era o que tinha a dizer!

O SR. BETO MANSUR (PDT - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados, o projeto
de saneamento financeiro e fiscal proposto pelo Governo Co
llor é um verdadeiro retrocesso político em termos de conquis
tas municipais obtidas com a Constituição de 1988.

A proposta altera de forma negativa a autonomia finan
ceira e tributária dos municípios brasileiros, num processo
que reduzirá sobremaneira suas receitas. Vejam o que acon
tece no caso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS).

A Constituição garante o repasse de 25% desse imposto
aos municípios, enquanto o projeto do Governo Collor dimi
nui esse percentual para 20%, durante dois anos.

Não há dúvida de que os efeitos dessa medida serão os
mais perversos, haja vista que o Imposto sobre Serviços (ISS)
e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), além de
não serem suficientes para fazer frente às despesas das admi
nistrações municipais, costumam apresentar significativos ín
dices de inadimplência.

Por outro lado, não é justo que os contribuintes sejam
penalizados com reajustes cada vez mais elevados no IPTU
para que o executivos municipais possam realizar o seu traba
lho.

Vale destacar que, se a situação tende a ficar grave em
cidades que possuem boa arrecadação de IPTU e ISS, como
acontece com São Paulo e mesmo municípios da Baixada San
tista, muito pior deverá ser o quadro em municípios brasileiros
que não contam com expressiva participação desses impostos
em suas receitas.

Há dias, aqui mesmo na Câmara Federal, pude ouvir
as dificuldades expostas por prefeitos do interior do Norte
e Nordeste, que afirmavam já não ter como pagar a elevação
do salário mínimo, de Cr$ 17 mil para Cr$ 42 mil. O que
acontecerá então, com o repasse do ICMS baixando de 25%
para 20%?

Apenas para que seja formada uma idéia do que repre
senta essa redução, podemos tomar o caso da cidade de Santos,
São Paulo. Segundo a Secretaria de Finanças do Município,
se porventura a medida proposta pelo Governo Federal já
estivesse vigorando desde o início do ano, Santos perderia,
até o final deste exercício, mais de 3 bilhões de cruzeiros.

A tese de que é preciso aumentar a receita dos Estados
para que eles possam arcar com as dívidas que assumiram
é correta. Na prática, porém, nem sempre os endividamentos
contraídos resultam em benefícios para os municípios pena
lizados.

Há, portanto, que se compatibilizar a necessidade de
maiores receitas pelos Estados e pelos municípios, pois a pro
posta de simplesmente retirar dos segundos para dar aos pri
meiros nos parece tentativa idêntica a de se desnudar um
santo para cobrir o outro.
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Sob esse aspecto, teriam os municípios inclusive que redi
mensionar seus orçamentos para 1992, eliminando diversos
investimentos públicos e também promovendo o achatamento
ainda maior na faixa salarial de seus funcionários.

Gostaríamos, por fim, de lembrar que o endividamento·
de muitos Estados - em nome dos quais o Governo Federal
pretende agora aprovar seu projeto -ocorreu com fins eleito
reiros, num procedimento onde os maiores prejudicados fo
ram os municípios, que continuam sem as obras prometidas
no calor das campanhas.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. MARCELINO. ROMANO MACHADO (PDS 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s

e Srs. Deputados, chega a nós, em correspondência de entida
des científicas, a denúncia de que o Governo Federal não
está liberando as verbas orçamentárias destinadas à Ciência
e Tecnologia, setor fundamental de nosso desenvolvimento.
Esta falha governamental no cumprimento da Lei Orçamen
tária já levou a um ponto crítico o trabalho nas universidades
e instituições de pesquisas, pois as reservas já se consumiram
e agora se caminha ali para um colapso iminente.

É sabido que a área da Ciência e Tecnologia do País
depende, atualmente, de três fontes principais de recursos:
o CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico, FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos
e PADCT - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cien
tífico e Tecnológico, este último um empreendimento do Go
verno brasileiro com o Banco Mundial.

Dentro da dotação orçamentária do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, so
mente 39 milhões de dólares foram destinados, em 1991, para
o financiamento de projetos e pesquisas e, até agora nenhum
recurso foi repassado para os 2.316 projetos de pesquisa já
selecionados pelos comitês especializados do CNPq.

O orçamento da Finep para 1991, foi de apenas 26 milhões
de dólares e somente 50% desses recursos foram, até a pre
sente data, liberados pelo Governo.

O PADCT, empreendimento conjunto do Governo brasi
leiro e do Banco Mundial, estabelece empréstimo de 150 mi
lhões de dólares do Banco Mundial, com a contrapartida de
aplicação de outros 150 milhões de dólares por parte do Go
verno brasileiro. O Banco Mundial já colocou em disponi
bilidade a sua parte no programa, mas, até agora, nenhuma
manifestação ou iniciativa houve por parte do Governo do
Brasil. A situação se agrava quando sabemos que há uma
cláusula contratual no Programa de Apoio ao Desenvolvi
mento Científico e Tecnológico que estabelece o pagamento
de juros sobre o atraso na utilização da parcela liberada pelo
Banco Mundial.

Esta situação não pode perdurar, reclamam as entidades
ligadas à Ciência e Tecnologia, pois já se corre o risco de
um total desmonte do sistema no País, agravando nosso estado
de atraso diante das conquistas que nesse campo o mundo
diariamente registra.

O descaso do Governo para com o setor compromete
nosso desenvolvimento e, uma vez desmontado o sistema que
com muito esforço construímos, a sua reativação não se dará
senão com custo elevadíssimo, trabalho insano e atraso consi
derável no avanço tecnológico, essencial para qualquer Nação
alcançar nível de vida compatível com este final de século.

Muito obrigado.

O SR. ÁTILA LINS (Bloco - AM. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, é com
satisfação que desejo registrar a liberação de recursos finan
ceiros, pelo Ministério da Saúde, a diversos municípios do
meu Estado, o Amazonas, através de nossa intervenção junto
ao Sr. Ministro Alceni Guerra.

Tais recursos viabilizarão a construção de hospitais, pos
tos de saúde e aquisição de ambulâncias para localidades po
bres, cujas Prefeituras não dispõem de meios para arcar com
gastos de monta num setor essencial à saúde da população.
Cerca de 1 bilhão de cruzeiros serão destinados aos municípios
de Manicoré, Borba, Nova Olinda do Norte, Carauari, Juruá,
Pauiní, Tapauá e Coari.

Com a execução das obras previstas, será minimizado
um preocupante quadro social que poderia ser agravado ainda
mais. S. Ex~ o Ministro Alceni Guerra vem demonstrando
estar empenhado em enfrentar os mais sérios problemas de
saúde no País, não deixando de acudir as situações de emer
gência decorrentes t1e surtos epidêmicos, como o do embrião
colérico que invadiu nossas fronteiras com o Peru e hoje já
se constitui ameaça às populações da Amazônia.

Por essas razões, o atual titular da pasta da Saúde está
se projetando como homem público digno da admiração de
todos nós. O Ministro Alceni Guerra coloca, antes e acima
de tudo o interesse social, atendendo os apelos das mais dife
rentes facções políticas, assim comprovando que o Estado
deve pairar sobre os partidos e os interesses individuais para
buscar atender o universo mais amplo de toda a sociedade
brasileira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PDT - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Depu
tados, começou agora, numa escala maior, a privatização no
Brasil. O primeiro passo da nova etapa foi a passagem para
a propriedade privada da maior siderúrgica mineira: a Usimi
nas. Mas é necessário que se avaliem os resultados, as conse
qüências, uma a uma, de cada desestatização.

Por oportuno, gostaríamos de ler e transcrever nos Anais
da Câmara dos Deputados o editorial Agora, os resultados,
publicados no conceituado jornal O Fluminense, no dia 27
de outubro.

A julgar pelas declarações do Presidente da República
após o leilão da Usiminas, esta operação e outras que se
sucederam dentro da política de privatização são importantes
como saída emergencial para a economia. Vão permitir 
de acordo com suas próprias palavras - que o País saia do
sufoco e levante recursos para os programas na área social,
colaborando ao mesmo tempo, por via de redução do déficit,
com a política antiinflacionária.

Obviamente, a medida - adotada sob impacto de novas
manifestações de protestos de militantes de várias centrais
sindicais - também teve boa repercussão externa e provavel
mente criará maiores facilidades para o pagamento da dívida
e para a obtenção de futuros empréstimos. Orquestrada aos
sete ventos e apontada como tendência da moderna economia,
a privatização dá assim os primeiros passos na vida brasileira
com promessa de uma firme caminhada daqui para a frente.
Sem prejuízo, é claro, de futuras cobranças no caso de nem
tudo ocorrer como o esperado. Afinal, o Estado começa a
desfazer-se de um patrimônio que, principalmente no caso
das empresas rentáveis e potencialmente viáveis, não é um
peso morto, ou poderia não ser se fosse bem administrado.
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Para justificar o processo, seus entusiastas defensores afirmam
que a cessão do terreno à iniciativa privada tem enriquecido
muitos países, o que é apenas meia verdade. Os Estados Uni
dos, a França e a Alemanha mantêm sob o controle estatal
setores estratégicos da economia, o que se transforma em
fator de riqueza para eles.

A política de privatização no Brasil terá de apresentar
resultados tão palpáveis, a médio prazo, que tornem coisa
do passado o atual momento crítico. O fato de a alienação
da empresa mineira, da maneira como foi feita, não apontar
diretamente para a temida desnacionalização, é uma espécie
de consolo que não exime o processo de dar sua contribuição
visível e sensível para a reversão do presente quadro de dificul
dades. O montante de dinheiro auferido com venda não será
dado significativo se o benefício a ser gerado pela operação
não for convincente para a sociedade.

O saudável debate em torno da polêmica questão teve
entre outras vantagens a de criar novas expectativas e aumen
tar o nível da exigência quanto aos dividendos sociais do pro
grama agora iniciado. Cansados de presenciar gestões perdu
lárias e irresponsáveis no setor público, que aliás se inscrevem
entre as causas mais próximas da crise, os brasileiros não
aceitam mais decisões dessa magnitude que não tragam respos
tas positivas e mais ou menos imediatas.

Se o Estado não depende apenas da desestatização de
algumas de suas empresas para se reabilitar, nem por isto
às autoridades devem deixar de ser cobradas ações que assegu
rem maior proveito para essa decisão. A idéia de abrir mão
de um patrimônio desse valor sem contrapartida a altura é
tão absurda quanto seria criminosa a permissão para que esta
possibilidade realmente acontecesse.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. ÁLVARO VALLE (PL - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, deixei que se
passasse algum tempo, antes de dizer nesta Casa a dor que
sentimos com a morte de Padre Ítalo, pároco de Santa Cruz
de Copacabana, minha cidade.

Há mortes sobre as quais temos de refletir, testemunhos
de vida sobre os quais devemos fixar a memória, amadurecer
sentimentos, e até a tristeza, antes de falar.

O Padre José Ítalo Augusto Coelho acompanhou nossa
geração, foi nosso assistente nos belos tempos da Juventude
Universitária, e sobretudo amigo. Tenho-o na memória, ainda
jovem, alimentando-se apressado de sanduiches, envolvido
no que era a sua maior alegria, a Juventude Operária Católica.
Enciumados, nós, da JUC, exigíamos-lhe as noites, que passá
vamos a ouvi-lo, aos seus conselhos, a sua orientação, sempre
envoltos pela magia que existe quando ~e fundem a fé, o·
conhecimento e o enorme amor que Padre Halo sabia irradiar.

Já na juventude e início de seu ministério se podia obser
var o caráter abrangente e dinâmico de uma personalidade
que ligava naturalmente o homem de fé ao intelectual e asso
ciava o evangelizador ao dirigente das comunidades às quais
serviu nas diversas etapas de sua vida eclesiástica.

Nascido em Mauriti, interior do Estado do Ceará, termi
nou seus estudos teológicos no Seminário de São Leopoldo,
Rio Grande do Sul, e antes de nosso tempo já exercera a
cura espiritual em paróquias urbanas de Buenos Aires, para
depois incardinar-se definitivamente na Arquidiocese do Rio
de Janeiro.

Mais tarde, esse sacerdote exemplar, nunca esquecendo
seus operários, iria dedicar-se também às favelas de nossa

cidade~ à sua paróquia e à direção espiritual dos que nele
buscavam a palavra santa, aquele suplemento da fé, de que
nos fala Santo Tomás, no Tantum Ergo.

Meu confessor e orientador em horas difíceis, vejo-o em
seu pequeno apartamento, onde recebia com discrição suas
ovelhas e também dizia do mundo que o cercava, talvez sem
saber, sempre ensinando. Cercado de livros, à volta de uma
mesa, como na Ceia, passava a sua fé madura, resoluta e,
sobretudo, a sua imensa bondade e a sua vontade permanente
de aproximjlr os homens de Deus. Assim é um sacerdote.

Padre !talo soube resolver - como de preceito evangélico
- o dilema com que constantemente se defronta o cristão
militante, e mais particularmente o sacerdote consagrado:
Marta ou Maria, ação ou contemplação, o espiritual ou o
material, a evangelização ou o serviço social. Embora esco
lhendo a "melhor parte", não descurou das demais. Inteira
mente envolvido no trabalho social, mas ignorando as discus
sões estéreis e a arrogância intelectual daqueles que se julgam
reformadores da Igreja e juízes de sua legítima hierarquia.
Foi sensível aos conselhos de João Paulo II, prevenindo-se
dos que, no afã de laicizar a vida sacerdotal, tentam substituir
o sace~dócio por outras funções, de caráter sócio-político.
Padre !talo escolheu ser sacerdote.

Homem simples e alegre, muito bom orador, envolvente,
era de uma energia incomum para um homem franzino e
que pagara tributo a algumas doenças graves. Seu espírito
de liderança era temperado pela vocação associativa; foi sem
pre modelo do trabalho em equipe. Dedicava-se a cada pausa
ou tarefa que abraçava, com obstinação e perseverança, do
que lhe resultava sempre maior conhecimento dos homens
e do seu tempo. Como denominador de todo o seu trabalho,
o espírito sacerdotal autêntico, de oração, recolhimento, sacri
fício e penitência.
. Mas havia algo mais: o vôo poético da fantasia. Padre
Halo sabia sonhar os bons sonhos. Esperança, aliás, é o nome
certo desta virtude cristã, que decorre da fé.

Era, também, humilde; daqueles que, como nos lembra
Lebret, sabem "apagar-se diante da obra que vai ser empreen
dida e que tem o bem como objetivo", e que sabem "perceber
Deus naquele que nos aborda".

Sensibiliza-me, Sr. Presidente, Srs. Deputados, falar do
servo fiel que foi chamado à presença do Pai, "ao gozo do
seu Senhor", em meio a tantas crises, mormente à das voca
ções sarcedotais e religiosas, seja no mundo em geral, seja
no Brasil em particular.

Lembra-nos Léo J. Trese, na sua obra "Fé Explicada",
que desde o começo da raça humana sempre houve sacerdotes.
Na antiga e na Nova Alianças também foi assim. Cristo insti
tuiu sacerdotes seus Apóstolos e, como não veio apenas salvar
os homens de seu tempo, mas todos os homens através dos
tempos, o poder sacerdotal vem sendo legitimamente transmi
tido, em sucessão direta e ininterrupta, há quase 2000 anos.
O sacerdote - diz-nos o Papa João Paulo II - é um "dom"
de Cristo para a Comunidade.

E um "dom" à comunidade carioca foi o Padre José
Ítalo Coelho, que, seguramente, como Cristo, "contemplando
as multidões, encheu-se de compaixão por elas, pois estavam
cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor". (São Mateus).

po.r que a analogia na visão entre o padre moderno e
seu modelo divino? Porque no Brasil, nos últimos vinte anos,
tem sido contínua a deterioração estatística da relação entre
sacerdotes e fiés, e mesmo agora, quando já se notam sinai~
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concretos de recuperação, a situação ainda é desfavorável.
Verifiquem V. Exª5 em rápido passar, os números inquie
tantes: em 1950, havia 1 sacerdote para cada 5.700 brasileiros;
em 1970, 1 para cada 7.000; ultrapassamos a década de 80
com a relação 1 para 10 mil! Como pode um sacerdote cuidar
de 10 mil pess~as?

Falar sobre este ,tema nesta casa, talvez seja a melhor
homenagem a Padre Halo, ao sacerdote que um dia recebeu
do Papa o seu papel, o anel do pescador.

Algumas regiões de nosso País encontra-se hoje particu
larmente sujeitas a um forte proselitismo de seitas entranhas
e muitas vezes avessas aos credos e cultos tradicionais do
mundo cristão, quase sempre fazendo-se acompanhar de uma
invasão de dólares oriundos de outros países, ou que tomam
o destino deles. Temos verificado seguidamente o ônus espiri
tual e religioso, o preço político, as conseqüências dessas inva
sões. Mais que nunca, são necessários os verdadeiros sacer
dotes.

Angustiado, de um lado, com a rebeldia e as distorções
doutrinárias, e de outro, com a miséria e a injustiça social,
o Padre José Ítalo Coelho lutou bravamente - e, estamos
certos, vitoriosamente - para harmonizar a consciência e
a práxis social, com a ortodoxia e a fidelidade à hierarquia
e ao Magistério legítimo. Não porque encontrasse nessas duas
facetas qualquer contradição ou mesmo leve incompatibili
dade, mas porque a absorvente missão do serviço social 
e dou à palavra uma dimensão política - jamais deveria afetar
a tarefa primordial, porque divina, da libertação plena do
Homem, que começa pelo Evangelho e pela vida sacramental.
Não podem existir estruturas sócio-políticas justas e eficientes,
se as manipulam homens egoístas. A reforma básica é a do
Homem. Embora a luta por ela não possa ser desculpa para
que se esqueçam as injustiças sociais e o dever da revolta
contra as estruturas iníquas que as promovem.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um dado de fé: Deus
quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da Ver
dade e sejam salvos.

"Mas como hão de ouvir, se não houver quem anuncie?
"(Rom 10,14).

Padre Halo era um homem que anunciava com a grandilo
qüência dos santos. Sofreu, às vezes, e talvez porisso, algumas
invejas e incompreensões, até dentro da Igreja. Ao longo
da História, há outros santos que também foram nem sempre
compreendidos pelos burocratas da fé. A assistência do Espí
rito Santo não assegura a todos a infalibilidade e a santidade.
Mas esses pequenos momentos não diminuem a Igreja; apenas
lembram sua condição humana. E servem para realçar os
santos, a sua humildade, a sua obediência e até tantas vezes,
a virtude do seu silêncio, quando ele é necessário.

A Igreja, como nos lembra o Santo Padre, é um dom
de Deus para a salvação da Humanidade e está permanen
temente constituída em estado de missão. O amor de Deus
e o Seu Serviço suplanta sacrifícios, renúncias e injustiças.
E na medida em que a Igreja der "testemunho de santidade",
ela atrairá os fiéis à conversão.

Assim tem ocorrido com inúmeros bispos, sacerdotes,
religiosos e leigos, ao longo da História.

A boa árvore se conhece pelos frutos, é o qu~ nos diz
a Sagrada Escritura. Assim o foi com o Padre José Italo Au
gusto Coelho, cuja ausência sentimos, mas cujas virtudes agra
decemos a Deus. Os seus contemporâneos têm o dever de
dar o seu testemunho.

V - ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apre
sentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições os Senhores:
NELSON MARQUEZELLI - Requerimento de infor

mações ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária sobre
a emissão e situação dos TDA - Títulos da Dívida Agrária.

JOSÉ LUIZ CLEROT - Projeto de lei que dispõe sobre
o arquivamento e eliminação de processos judiciais.

- Projeto de lei que denomina "Rodovia José Francisco
de Sousa" o trecho federal da BR-230, que liga as cidades
de Sousa e Cajazeiras, no Estado da Paraíba.

MAURICI MARIANO E OUTROS - Proposta de
Emenda à Constituição que altera a alínea b, inciso XLVII,
art. 59, da Constituição Federal.

DELCINO TAVARES - Requerimento de informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
destinação dos recursos do Finsocial, nos anos de 1990 e 1991.

- Requerimento de informações ao Ministério do Traba
lho e Previdência Social sobre repasse ao órgão dos recursos
do Finsocial nos anos de 1990 e 1991.

- Projeto de lei que dispõe sobre a finalidade educativa
do tempo de transmissão dos serviços de radiodifusão.

JAMIL HADDAD - Projeto de lei que define o crime
de abandono de gestante.

ROBERTO FREIRE - Projeto de lei que dispõe sobre
a coordenação do programa nacional destinado às comemo
rações do centenário de nascimento do escritor Graciliano
Ramos.

ADROALDO STRECK - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
acerca dos débitos de particulares para com a União referentes
ao pagamento do Imposto Territorial Rural - ITR.

COSTA FERREIRA - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de consignação nos Anais da Casa
de voto de congratulações com o povo e autoridades de Buriti
Bravo, Estado do Maranhão, pelo transcurso do aniversário
da cidade, com comunicação ao Prefeito Municipal e ao Presi
dente da Câmara de Vereadores.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de consignação nos Anais da Casa da passagem da eman
cipação política do Município de Sambaiba, Estado do Mara
nhão, com comunicação ao Prefeito Municipal e ao Presidente
da Câmara de Vereadores.

NILSON GIBSON - Projeto de lei que acrescenta §
79 ao art. 46 da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964,
que dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá outras providências.

- Projeto de lei que dispõe sobre o Grupo a que se
refere o art. 29 da Lei n9 5.654, de 10 de dezembro de 1970.

- Projeto de lei que dispõe sobre o acesso inicial ao
cargo de despachante aduaneiro.
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PAULO RAMOS E OUTROS -Proposta de Emenda
à Constituição que dá nova redação ao inciso IV do art. 79,

que dispõe sobre o salário minimo, a fim de permitir a sua
vinculação para a fixação do valor dos proventos da aposen
tadoria e da pensão por morte.

EDÉSIO FRIAS - Requerimento ao Presidente da Câ
mara dos Deputados de inserção nos Anais da Casa de voto
de congratulações com o povo e autoridades de Rezende,
no Estado do Rio de Janeiro, pelo transcurso do aniversário
da cidade, com comunicação ao Prefeito e ao Presidente da
Câmara de Vereadores.

CARLOS ALBERTO CAMPISTA E OUTROS - Re
querimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de urgên
cia para tramitação do projeto de decreto legislativo que sus~a

a aplicação do disposto no inciso I do art. 19 da Portana
n9 3.485, de 16 de setembro de 1991, expedida pelo Ministério
do Trabalho e Previdência Social.

JACKSON PEREIRA - Projeto de lei que fixa prazo
para liquidação, pelo Banco Central do Brasil, de instituição
financeira.

- Projeto de lei que dispõe sobre a aceitação obrigatória
dos títulos públicos federais pelos órgãos públicos e autarquias
federais.

LUIZ CARLOS HAULY - Projeto de lei que autoriza
a doação do imóvel que menciona.

ODELMO LEÃO - Projeto de lei que institui o Dia
Nacional do Aposentado Rural.

PAULO PAIM - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre a exclu
são do Grupo lU da antecipação bimestral para o mês de
novembro, determinada pela Portaria n9 1.030, de 31 de outu
bro de 1991.

- Projeto de decreto legislativo que susta a aplicação
da Portaria n9 1.030, de 19 de novembro de 1991, do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, que interpreta o art.
39 da Lei n9 8.222, de 5 de setembro de 1991.

OSVALDO MELO - Requerimento de informações ao
Ministério da Saúde sobre recursos destinados pelo órgão ao
Estado do Pará e repassados aos Municípios no exercício de
1991.

TIDEI DE LIMA - Projeto de lei que altera dispositivo
da Lei n9 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelecendo que.
o pagamento de benefícios previdenciários deverá ser efetuado
até o 59 dia útil do mês seguinte ao de sua competência.

RUBEM MEDINA - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de inserção nos Anais da Casa de
voto de louvor pelo transcurso do aniversário do Município
de Miguel Pereira, Estado do Rio de Janeiro, com comuni
cação ao Prefeito Municipal à Câmara de Vereadores.

ANTÓNIO CARLOS MENDES THAME - Projeto
de lei que dispõe sobre a destinação das primeiras filas de
cinemas e teatros aos deficientes auditivos.

JOSÉ SERRA E OUTROS - Proposta de Emenda à
Constituição que dispõe sobre o direito ao alistamento eleito
ral e ao voto do estrangeiro que resida no País há mais de
5 anos, mantida sua inelegibilidade.

JOSÉ DIRCEU - Requerimento de informações à Se
cretaria-Geral da Presidência da República sobre a manu
tenção do Palácio Jaburu.

- Requerimento de informações ao Ministério da Ação
Social sobre o Centro de Promoção Social Abrigo do Cristo
Redentor - CPSACR.

BENEDITA DA SILVA-Projeto de lei que dispõe
sobre o controle e comercialização de cola de sapateiro cuja
composição química contenha solvente à base do elemento
químico Tolueno e do composto Fenólico.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Requerimento ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados de consignação nos Anais
da Casa de voto de congratulações com o povo e autoridade
de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro, pela passagem do
aniversário da cidade, com comunicação ao Presidente da
Câmara de Vereadores e ao Prefeito Municipal.

LUIZ CARLOS SANTOS - Projeto de lei que proíbe
contratos entre a Administração Federal e empresas cujos
sócios tenham ocupado cargos no primeiro escalão adminis
trativo do Governo Federal nos dois últimos anos e dá outras
providências.

- Projeto de lei que dá nova redação ao art. 474 da
CLT, que trata da suspensão disciplinar.

ÁLVARO VALLE - Projeto de lei que interpreta a Lei
n9 7.748, de 1989.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa convoca
os Srs. Deputados à presença no plenário.

A lista de presença acusa o comparecimento de 242 Srs.
Deputados. Ainda não há quorum para deliberação. Por esta
razão, a Mesa faz uma convocação especialmente dirigida
aos Srs. Deputados que se encontrem nos gabinetes dos Ane
xos IH e IV, nas Comissões, nas Lideranças e demais depen
dências da Casa, no sentido de acorrerem ao plenário especial
mente considerando que o primeiro item da Ordem do Dia
começa por uma votação, uma vez que está encerrada a discus
são da proposta da Emenda à Constituição n9 45-A, constante
do item n9 1 da pauta.

A lista de presença acusa o comparecimento de 249 Srs.
Deputados. Conseqüentemente, ainda não se verifica o quo
rum para deliberação.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Presentes
os seguintes Srs. Deputados:

Roraima

Alceste Almeida - PTB; Francisco Rodrigues - PTB;
Je>ao Fagundes - PMDB; Júlio Cabral- PTH; Marcelo Luz
- PTR; Ruben Bento - 8Ioco; Teresa Jucá - PDS.

Amapá

Aroldo Góes - PDT; Rraldo Trindade - Bloco; Fáti
ma Pelaes - Bloco; Gilvan Borges -; I.ourival Freitas - PT;
Murilo Pinheiro - Bloco; Sérgio Harcellos - Bloco; Valde
nor Guedes - PTR.

Pará

Alacid Nunes - Bloco; Carlos Kayath - PTB; Domin
gos Juvenil - PMDB; Eliel Rodrigues - PMDU; Gerson Pe
res - PDS; Giovanni Queiroz - PUT; Hermfnio C.alvinho 
PMDB; José Diogo - PUS; Mário Chermont - PTH; Mário
Martins - PMDB; Nicias Ribeiro - PMDU; Osvaldo Melo -
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Mato GrOllO

WeJlington Fagundes - PL; Wilmar Peres - PL.

S8oPaulo

Irma Passoni - PT; José Serra - PSDB; Jurandyr Pai
xão - PMDB; Koyu lha - PSDB; Liberato Caboclo - I)DT;
Luiz ('.arlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; MagalMes
Teixeira - PSDB; Maluly Netto - Bloco; Manocl Moreira 
PMDH; Marcelino Romano Machado - PDS; Maurici Maria
no - Bloco; Mendes Botelho - p'm; Nelson Marquezelli 
PTB; Osvaldo Stecca - PSDB; Pedro Pavão - PUS; Rober
to Rollemberg - PMDB; Robson Tuma - PL; Sólon Borges
dos Reis - PTB; Tadashi Kuriki - Bloco; 11dei de Lima 
PMDB; Tuga Angerami - PSDB; Ulysses Guimarães 
PMDB; Valdemar Costa - PI..; Walter Nory - PMDB.

Rio de Janeiro

Junot Abi-Ramia - PD1'; Laerte Bastos - PD1'; T..apro
vita Vieira - PMDB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Marino
Clinger - PDT; Miro Teixeira - PDT; Nelson Bornier - PL;
Paulo de Almeida - PTB; Paulo Portugal - PDT; Paulo Ra
mos - PDT; Regina Gordilho - PD1'; Roberto Campos 
PDS; Roberto Jefferson - PTB; Rubem Medina - Hloco; San
dra ('.avalcanti - Bloco; Sérgio Arouca - PCB; Sérgio c..'ury
- PDT; Sidney de Miguel - ; Simão Sessim - Bloco; Vivaldo
Barbosa - PD1'; Vladimir Palmeira - PT; Wanda Reis - PMDB.

Manoel Castro - Bloco; Marcos Medrado - PDC; Nestor
Duarte - PMDB; Pedro Irujo - Bloco; Prisco Viana - PDS;
Ribeiro Tavares - PL; Sebastião Ferreira - PMDB; Sérgio
Gaudenzi - PDT; Uldurico Pinto - PSB; Waldir Pires - PDT.

Minas Gerais

Genésio Bernardino - PMDB; José Santana de Vascon
cellos - Bloco; José UU:'lSeS de Oliveira - PRS; Leopoldo
Bessone - PMDB; Luiz Tadeu Leite - PMDB; Mário de Oli
veira - PTR; Maurício Campos - 1'1.; Ncif Jabur - PMDB;
Nilmário Miranda - PT; Odelmo Leão - Bloco; Osmânio Pe-

. reira - PSDB; Paulino Cícero de Vasconcellos - PSDB; Pau
lo Afonso Romano - PFL; PaulO Delgado - PT; Paulo Hes
lander - PTB; Pedro Tassis - PMDB; Raul Belém - Bloco;
Romel Anísio - Bloco; Ronaldo Perim - PMDH; Samir Tan
nús - PDC; sandra Starling - PT; Saulo Coelho - PSDB;
Sérgio Naya - PMDB; Tilden Santiago - P1'; Vittorio Media
li - PSDB; Wagner do Nascimento - Bloco; Wilson Cunha
- PTB; 7..aire Rezende - PMDB.

Espfrito Santo

Nilton Baiano - PMDB; Paulo Hartung - PSDB; Rita
('.amata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB; Rose de Frei
tas - PSDB.

Distrito Federal
Sergipe Maria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco; Sigmarin-

José Teles - PDS; Messias Góis - Bloco; Pedro Valada- ga Seixas - !'SDB.
res - Bloco.

Amazonas
Átila Lins - Bloco; Euler Ribeiro - PMDB; F.zio Fer

reira- Bloco; Pauderncy Avclino-PD(~; Ricardo Moraes-PT.

RondOnia

('.arlos ('amurça - PTR; Edison Fidelis - PTB; Maurí
cio ('.alixto - Bloco; Nobcl Moura - PTB; Raquel Cândido
- PDT; Reditário CassaI - PTR.

Acre
Célia Mendes - PDS; Francisco Diógenes - PDS.

Tocantins

Leomar Quintanilha - PDC; Osvaldo Reis - PTR.

MaranbAo

José Reinaldo - Bloco; Nan Souza - Bloco; Paulo Ma
rinho - Bloco; Pcdro Novais - PDC; Ricardo Murad - Blo
co; Sarney Filho - Bloco.

PDS; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB; Valdir Gan
zer - PT.

Alagoas

José Thomaz Nonô - PMDB; Luiz Danta.c; - Rloco;
Mendonça Neto - PDT; Olavo Calhciros - ; Roberto Tor
res - PTB; Vitória Malta - Bloco.

Ceará

Luiz Girão - PD1'; Tui7 Pontes - PSDB; Marco Pena
forte - PSDB; Maria I.uíza Fontenele - PSB; Mauro Sam
paio - PSDB; Moroni Torgan - PSDB; Orlando Bezerra 
Bloco; Pinheiro Landim - PMDB; Sérgio Machado - l'SDB;
Ubiratan Aguiar - PMDB; Vicente Fialho - Bloco.

Piauí

Murilo Rezende - PMDB; Paulo Silva - PSDB.

Rio Grande do Norte

Laíre Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco.

Parafba

Lúcia Braga - PD1'; Rivaldo Medeiros - Bloco.

Pernambuco

Inocêncio Oliveira - Bloco; José Mendonça Bezerra 
Bloco; José Moura - Bloco; José Mucio MOnIciro - Hloco;
Luiz Piauhylino - PSH; Maurílio Ferreira Lima - PMDB;
MavIael Cavalcanti - Bloco; Nilson Gibson - PMUH; Pedro
Corrêa - Bloco; Ricardo FilU.a - Bloco; Roberto }'ranca 
PSH; Roberto Freire - PCB; Roberto Magalhães - Bloco;
S3latiel carvalho - PTR; Sérgio Guerra - PSll; Tony Gel 
BlocO; Wilson Campos - PMDB.

Goiás
Bahia Lúcia Vânia - PMDB; Luiz Soyer - PMDB; MarIa Va·

Jairo Azi - PDC; Jutahy Júnior - PSDB; I.u~ Eduar- ladão - PDS; Mauro Borges - POC; Mauro Miranda 
Jlo - Bloco; Luiz Moreira - PTB; Luiz Viana Neto - PMDB; PMDB; Osório Santa Cruz - PDC; Paulo Mandarino - poq
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Pedro Abrao - PMDBj Roberto Balestra - PDC; Ronaldo
Caiado -. ; Virmondes Cruvinel- PMDB.

Mato Grosso do Sul

Marilu Guimarães - PTB; Nelson Trad - PTB; Valter
Pereira - PMDB; Waldir Guerra - Bloco.

ParanA

Luciano Pizzàtto - Bloco; Luiz Carlos Hauly - PMDB;
Matheus Iensen - PTB; Max Rosenmann - Bloco; Munhoz
da Rocha - PSDB; Otto Cunha - Bloco; Paulo Bernardo 
PT; Pedro Tonelli - PT; Pinga Fogo de Oliveira - Bloco;
Reinhold Stephanes - Bloco; Renato Johnsson - Bloco; Ro
mero Filho - PMDB; Said Ferreira - PMDB; Werner Wan
derer - Bloco; Wilson Moreira - PSDB.

Santa catarina

Luci Choinacki - PT; Luiz Henrique - PMDB; Nelson
Morro - Bloco; Neuto de Conto - PMDB; Orlando Pache
co - Bloco; Paulo Duarte - Bloco; Renato Vianna - PMDB;
Ruberval Pilotto - PDS; Vasco Furlan - PDS.

Rio Grande do Sul

Eden Pedroso - PDT; Fernando Carrion - PDS; Fet
ter Júnior - PDS; Germano Rigotto - PMDB; Ibsen Pinhei
ro - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; João de Deus Antunes
- PDS; Jorge Uequed - PSDB; José Fortunati - PT; Luís
Roberto Ponte - PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson
Jobim - PMDB; Nelson Proença - PMDB; Odacir Klein 
PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Paulo Paim - PT; Raul
Pont - PT; Telmo Kirst - PDS; Valdomiro Uma - PDT; Wil
son Müller - PDT.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Neste momento
completou-se o quorum para a deliberação, com a presença
de 253 Srs. Deputados.

O Sr. João Almeida - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PMDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na sessão passada foi suscitada
uma questão relativa à interpretação do Regimento Interno.
Em se votando a matéria que se encontra agora na Ordem
do Dia e não se atingindo o quorum de deliberação exigido
para essa matéria, gostaria de saber se ela voltará à pauta
em outra votação ou se ficará prejudicada a proposição. Tínha
mos o entendimento de que o quorum exigido para a apro
vação é também o exigido para a deliberação dessa matéria.
No entanto, parece-me que V. Ex~ interpretou de outra forma
ou ainda que V. Ex~ não se tenha pronunciado. Achamos
conveniente verificar o quorum, uma vez que a matéria é
consensual e não havia necessidade dessa confrontação no
Plenário. Pergunto.a V. Ex~ se já examinou essa questão mais
profundamente, se solicitou a opinião da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, enfim, se V. Ex~ já tem posição
firmada em relação a essa questão para nos orientar sobre
o que fazer neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deputado João
Almeida, a Presidência encaminhou, conforme anúncio, a ma-

téria como consulta à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação e eventualmente a matéria estará à decisão do
Plenário, especialmente pelas emendas talvez polêmicas que
virão à deliberação do Plenário. Não é o caso desta emenda
sobre a qual existe um acordo entre todos os partidos, mas
é importante que se estabeleça o rito definitivo em jurispru
dência.

A Mesa mantém o entendimento, até porque o alvitre
da Comissão de Justiça não produz o efeito suspensivo. A
Mesa mantém o entendimento de que o quorum para delibe
ração é de 252 Deputados e, se o número de votos favoráveis
for inferior a 302, a emenda estará rejeitada.

Considerando a presença que houve na sessão de hoje
no Congresso Nacional e a presença dos Srs. Parlamentares
na Casa, parece, Deputado João Almeida - salvo engano
muito grave - que haverá, hoje, um elevado quorum para
deliberação, talvez da ordem de 400 ou mais Srs. Deputados.

De tal maneira que poderemos atravessar esta emenda,
que é consensual, e, a seguir, firmarmos uma jurisprudência
para as emendas talvez pol~micas que virão pela frente.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Agradeço a V. Ex~

O Sr. Tony Gel - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ibsen Pinheiro) - Con
cedo a palavra pela ordem.

O SR. TONY GEL (Bloco - PE. Sem revisão do orador.)
- Gostaria de felicitar o Ministro da Economia, Sr. Marcílio
Marques Moreira, pela sua exposição, ontem, nesta Casa,
pela tranqüilidade com que demonstrou os números da econo
mia e pela segurança que transmitiu as fazê-lo.

Entendemos que, na última semana, houve uma agitação
muito grande nos mercados, mas o Ministro, com sua tranqüi
lidade e conhecimento mostrou à sociedade brasileira que
tudo não passava de especulação, como ocorreu com o dólar,
que ultrapassou os mil cruzeiros e hoje vemos que o mercado
negro ao contrário das expectativas, acalmou-se; o dólar está

, d'caindo e as acomodações começam a acontecer. Isto nos a
segurança, a nós e a todo o povo brasileiro, pois.o Ministro,
com firmeza, expôs números e traçou perspectivas de um
futuro melhor, de estabilidade econômica.

Mais uma vez, felicito o Ministro Marcílio Marques Mo
reira pela tranqüilidade que transmitiu ao País em sua expo
sição nesta Casa ontem.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, foi entre
gue à·Mesa, há poucos instantes, projeto de decreto legislativo
de autoria do Deputado Carlos Alberto Campista objetivando
a sustação de portaria baixada pelo Ministro do Trabalho
e da Previdência Social que veio castigar os aposentados deste
País, fixando para o reajuste da aposentadoria um valor infe
rior ao que a lei prevê. Contém este documento assinaturas
mais do que suficientes para se lhe dar um tratamento de
urgência urgentíssima, na forma do art. 155 do Regimento
Interno. Como V. Ex~ ainda vai determinar a conferência
das assinaturas, compreendembs que levará tempo para a ma-
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téria entrar na Ordem do Dia para votação, mas, desde já,
queremos fixar, com V. Ex" a data para essa votação de
tamanha importância para os trabalhadores e aposentados
deste País.

Portanto, o que queremos é fixar o período em que será
feita a conferência das assinaturas ea votação em Plenário,
de maneira a que possamos ter, previamente, o conhecimento
dessa data.

Encareço a V. Ex" nesta questão de ordem, que, feita
a conferência das assinaturas e havendo o número regimental
necessário, na forma do art. 155 do Regimento Interno, na
próxima quarta-feira venha à deliberação em plenário este
requerimento de urgência urgentíssima.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Presidência
ainda não tem conhecimento dessa matéria, que deve estar
na Secretaria-Geral. Como de rotina, a Mesa determinará
a verificação do número de assinaturas e a conferência dos
autógrafos, e a matéria estará em condições de ser apreciada
na primeira sessão deliberativa da próxima semana.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, queremos
definir exatamente o dia em que a matéria entrará em votação
para podermos ter condições de mobilizar os Parlamentares
interessados nessa luta em defesa dos aposentados deste País.

Verificando-se o número suficiente de assinaturas, pode
ria ser fixada a data da próxima quarta-feira para essa votação?
Se V. Ex~ nos pudesse definir, desde já, essa data, auxiliaria
muito a mobilização dos Deputados interessados na defesa
dos aposentados deste País.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, pessoalmente, não vejo inconveniente algum, mas gosta
ria de decidir à vista do requerimento, que ainda não me
chegou às mãos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se passar
à apreciação da matéria que está sobre a Mesa e da constante
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 

-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45-B, DE 1991

(Do Sr. Genebaldo Correia)

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 45-A, de 1991, que dá nova
redação ao art. 16 da Constituição Federal; tendo pare
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela admissibilidade. (Relator: Sr. Jurandyr Pai
xão); e da Comissão Especial, pela aprovação, com
substitutivo. (Relator: Sr. Jurandyr Paixão.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A matéria teve
sua votação adiada na sessão do dia 30 de outubro de 1991.

A Mesa esclarece, antes de se iniciar o processo de vota
ção, que, nos termos do art. 202, § 79 , do Regimento Interno,
para ser aprovada, a emenda necessitará do voto favorável
de três quintos dos membros da Casa, o que corresponde
a 302 votos, em votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Comissão
Especial ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou

~ submeter a votos o seguinte

SUBSTITUTIVO

A Proposta de Emenda à Constituição n9 45, de 1991,
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral
só entrará em vigor se promulgada até um ano antes
da eleição."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço aos Srs.
Deputados que ocupem seus lugares e ofereço oportunidade
aos Líderes para orientarem suas bancadas.

Peço a atenção do Plenário, sublinhando que se trata
da votação de uma emenda constitucional, a primeira emenda
à Constituição de 1988 que se aprecia na Câmara dos Depu
tados.

Solicito aos Srs. Deputados que tomem seus lugares, a
fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Peço um pouco mais de paciência aos Líderes, para tentar
obter maior atenção do Plenário.

O Sr. Carlos Lupi - Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota favoravelmente à emenda
do Deputado Genebaldo Correia, tendo em vista ser de grande
utilidade para as eleições para Prefeito no ano que vem que
a legislação recém-aprovada pelos companheiros Congressis
tas tenha validade, e a intenção do nobre Deputado Gene
baldo Correia é justamente de que essa legislação, que recen
temente aprovamos possa ser válida já na próxima eleição.
Por isso, o PDT vota "sim" ao projeto.

O Sr. Pedro ToneIli - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. EX'
a palavra.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores reco
menda o voto favorável ao substitutivo do nobre Relator,
Deputado Jurandir Paixão, que estabelece que a legislação
eleitoral só entrará em vigor se promulgada até um ano antes
da eleição.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra, para falar em nome do Bloco, ao nobre Deputado Messias
Góis.

O SR. MESSIAS GÓIS (Bloco - SE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo a todos os colegas
do Bloco no sentido de que se dirijam de imediato a este
plenário a fim de que possamos vaiar a emenda constitucional
apresentada pelo Deputado Jurandir Paixão, substitutiva à
emenda apresentada pelo Deputado Genebaldo Correia, que
permite a vigência da lei eleitoral no mesmo ano da eleição.

Portanto, faço um apelo a todos os colegas do Bloco
para que venham ao plenário e votem "sim" à emenda, porque
precisamos de 272 votos favoráveis.

O Sr: Jurandyr Paixão - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.
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o SR. JURANDIR PAIXÃO (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex! que solicite
ao Sr. Secretário um esclarecimento ao Plenário, porque a
emenda que se está votando apenas modifica o art. 16 da
Constituição Federal. Portanto, não tem nada a ver com a
prorrogação do mandato, mandato tampão ou outro. Há uma
certa dúvida no Plenário.

Por isso, Sr. Presidente, solicito a V. Ex' que explique
melhor ao Plenário a matéria que está sendo votada.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa aten
derá V. Ex', mas determinará, primeiro, que se ultime a orien
tação dos Srs. Líderes. A seguir, a Mesa dará oportunidade
a quem pretende melhor esclarecer a deliberação, inclusive
procedento à releitura do texto em votação.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB, atendendo
ao acordo de Lideranças feito sobre esta emenda, recomenda
à sua bancada que vote "sim".

A Sr~ Maria Luiza Fontenele - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

A SRA. MARIA LUIZA FONTENELE (PSB - CE. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido Socialista
Brasileiro é favorável ao substitutivo do Deputado Jurandyr
Paixão.

O Sr. Prisco Viana - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. PRISCO VIANA (PDS - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, não vou recomendar votos à banca
da. Se tivéssemos Que fazê-lo, seria no sentido do voto contrá
rio, porque a eme"nda, da maneira como está redigida, não
atende aos objetivos que inspiraram a sua apresentação. O
texto, sob esse aspecto, está incorreto. Fiz essas ponderações
na sessão anterior e verifiquei que não foram levadas em
consideração. Vamos votar uma emenda que, em função do
regime, da pressa que passou a prevalecer nos trabalhos da
Casa, do atropelamento das decisões, não vai corresponder
absolutamente ao que se pretende. No meu modestíssimo
entendimento essa emenda não salva, não covalida a Lei nq

8.214, que regula as eleições municipais de 1992. Há, entre
tanto, uma vontade soberana que não admite o menor questio
namento sobre a opinião do Colégio de Líderes, que prevalece
acima de qualquer outra.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex~ ter me permitido, talvez
sem consentimento regimental, fixar uma posição pessoal e,
ao mesmo tempo, uma advertência aos que vão votar a primei
ra emenda constitucional na Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Srs. Líderes,
querendo, orientem suas bancadas.

O Sr. Salatiel Carvalho - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. SALATIEL CARVALHO (PTR - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em nome da liderança do PTR,
pedimos o voto "sim".

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votarei favoravelmente, mas
gostaria de fazer uma pequena restrição ao próprio objetivo
da lei, que queremos esteja em vigência no processo eleitoral.
Foi a pressa - algo que o Constituinte não queria que ocor
resse - que levou a que todos os anos modificássemos a
legislação eleitoral, ao contrário de termos um código perma
nente, até para que a cidadania se acostumasse com as dispo
sições reguladoras do processo eleitoral. Temos a m,ania de
em toda eleição modificar a sistemática. o PCB votou contra
esta lei no mérito, embora reconheça que, como a maioria
quis, para evitar discussões no Judiciário que poderiam atrapa
lhar o processo, votará "sim" à emenda constitucional.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, não obstante possa haver alguma
imperfeição na proposta do Relator, o PSDB compreende
que a aprovação desta emenda, respeitando um acordo de
todos os partidos, é fundamental para que a Lei Eleitoral,
aprovada por esta Casa, possa entrar em vigor para as eleições
do ano que vem.

O PSDB vota a favor da proposta do Relator.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. JOÃO ALMEIDA (PMDB - BA. Sem revisão
do orador.) - SI". Presidente, gostaria de esclarecer que esta
emenda não é de autoria do Deputado Genebaldo Correia.
S. Ex~ é primeiro signatário. A emenda é, a rigor, de autoria
do Colégio de Líderes, é objeto de acordo, de entendimento
entre o Colégio de Líderes. E visa garantir a vigência a partir
da promulgação da Lei Eleitoral aprovada por esta Casa no
semestre passado. A redação inadequada dada a esse artigo
da Constituição Federal obriga a que a lei, por nós aprovada
para regular as eleições de 1992, só entre em vigor em 25
de março do ano que vem. A aprovação dessa emenda garante
o seu vigor imediato a partir da sua promulgação e com a
vantagem de preservar a vontade e o espírito da Constituição,
segundo o qual não pode haver alteração na lei eleitoral um
ano antes da realização de eleição.

Então, preserva-se a vontade do Constituinte, adequa-se
a redação e atende-se ao objetivo pretendido pelo Colégio
de Líderes. O entendimento divergente do Deputado Prisco
Viana tem um caráter pessoal; não se trata do entendimento
da larga maioria desta Casa, nem o de muitos juristas consul
tados sobre a questão. É verdade que a emenda poderia ter
uma redação mais feliz, mas o objetivo a que se propõe atende
perfeitamente.

Daí por que solicito o apoio de todos os Srs. Deputados
pertencentes aos partidos para garantir a manutenção deste
acordo e, em especial, solicito aos Deputados do PMDB que
votem "sim".
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Por fim, quero esclarecer que esta emenda nada tem
a ver com a ampliação de mandato de prefeitos, com reeleição
ou qualquer outra coisa parecida; trata-se apenas da adequa
ção do art. 16 da Constituição Federal para garantir a vigência
da lei eleitoral que regulará as próximas eleições a partir da
promulgação desta emenda que deveremos aprovar nesta Casa
hoje.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vamos passar
à votação da matéria.

O Sr. Secretário procederá à leitura do substitutivo adota
do pela Comissão Especial, que será votado a seguir.

O SR. SECRETÁRIO (Inocêncio Oliveira) - Substitu
tivo adotado pela Comissão Especial. A proposta de emenda
à Constituição n9 45/91 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral
s6 entrará em vigor se promulgada até um ano antes
da eleição.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 1991. 
Roberto Magalhães, Presidente; Deputado Jurandyr
Paixão, Relator."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PC do B - RJ. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PC do B vota "sim"
a essa emenda constitucional.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDS vota "sim" à emenda.

O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim" à emenda.

O Sr. Marcelino Romano Machado - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a emenda
do nobre Deputado Genebaldo Correia foi apresentada recen
temente. Existem emendas à Constituição que versam inclu
sive sobre o mesmo tema. Uma, se não me engano, de autoria
do Deputado Aécio Neves, diz respeito aos mandatos dos
prefeitos e vereadores. Vejo que essa emenda agora apresen
tada passou à frente de todas, o que praticamente não coincide
com o Regimento Interno da Casa.

Gostaria de saber de V. Ex' - pois há pouco, comedtando
com o Deputado Amaral Netto, S. Ex' me disse que também
tem uma emenda em tramitação nas comissões há mais de
um ano e que até agora não teve o privilégio de vir a Plenário
para ser discutida e votada.
• Quais foram os motivos ou os critérios que determinaram
que este emenda do nobre Deputado Genebaldo Correia vies
se na frente de todas as outras para ser apreciada e votada
nesta sessão? Não podemos nos conformar com isso. Ela deve
ria ter o mesmo trâmite que as outras e deveria estar sendo
colocada depois das outras que estão na sua frente. Esta a
questão de ordem que levanto a V. Ex', para depois tomar
uma posição com relação à nossa bancada.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa tem
condições de esclarecer a V. Ex' de imediato, porque estudou

o problema à luz dos fatos, como eles vinham ocorrendo.
Deve V. Ex' considerar, antes de tudo, Deputado Marcelino
Romano, que a tramitação das emendas constitucionais, após
admitidas, ocorre em regime de simultaneidade, porque a
cada emenda constitucional, salvo caso de apensação, corres
ponde uma Comissão Especial, ao contrário do projeto legisla
tivo ordinário, em que os projetos se enfileiram por número
nas Comissões, que são as mesmas. O processo de tramitação
de emendas constitucionais ocorre em regime de simultanei
dade. Ao mesmo tempo, tramitam as emendas nas respectivas
Comissões de mérito. A regra de preferência, que aponto
a V. Ex', pela antiguidade incidirá entre emendas que estejam
na mesma condição regimental. E a Mesa exemplificaria: se
houvesse mais de uma emenda com pareceres concluídos pelas
Comissões Especiais, teriam preferência as mais antigas sobre
as mais modernas. No entanto, esta é a única emenda em
condições de integrar a Ordem do Dia. Não há nenhuma
outra que tenha condições de integrar a Ordem do Dia. Hou
vesse uma outra e fosse mais antiga, seria uma regra de prefe
rência; ou, se houvesse uma outra e viesse do Senado Federal,
seria uma outra regra de prioridade. Mas essa Emenda n9

45 é a única que está em condições de integrar a Ordem
do Dia, porque as demais ainda tramitam ou na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação para exame de admissi
bilidade, ou nas respectivas Comissões Especiais para exame
de mérito.

Assim, a Mesa entende que responde a V. Ex', assegu
rando que a prioridade por antiguidade incidirá quando o
momento regimental seja identificado entre mais de uma
emenda.

O Sr. Marcelino Romano Machado - Pela ordem, Sr.
Presidente.

'0 SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (POS 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendo as
ponderações de V. Ex' e a justificativa, mas, na verdade,
da mesma forma que V. Ex', no desempenho das atribuições
da Presidência desta Casa, tomou essas deliberações com rela
ção às emendas constitucionais, parece que as Comissões assim
não agiram, porque o princípio que V. Ex' acabou de anunciar,
na realidade, entra em conflito com as matérias sujeitas às
disposições especiais, inclusive com as emendas à Constitui
ção. E veja V. Ex' que mais uma vez as Comissões Técnicas
desta Casa falharam, porque também não levaram em conside
ração o princípio da antigüidade da apresentação das emendas.
A emenda do Deputado Genebaldo Correia foi passada na
frente pelos companheiros, que a analisaram em primeiro
lugar e não analisaram as emendas apresentadas anterior
mente. É um contra-senso, mesmo porque esta emenda é
importante. Esta Casa está votando esta matéria da mesma
forma como votou, há alguns dias, um projeto de lei que
veio do Executivo e que teve um lobby muito grande. Isso
fez com que os Estados do Sul entrassem em conflito com
o Estado do Amazonas.

Peço aos Srs. Deputados para prestarem atenção no que
estão votando exatamente porque a matéria é complexa. Se
votarmos de afogadilho esta emenda, amanhã teremos de nos
socorrer do Senado Federal para poder consertar o erro que
venhamos a cometer. Solicito aos Srs. Líderes que tomem
conhecimento mais detalhado até mesmo com relação ao sub",-
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titutivo porque, na verdade, a matéria é complexa e nova
mente esta Casa poderá, a exemplo do que aconteceu com
aquele projeto do Executivo, tomar u.m puxão de orelha,
pois apreciou a matéria a toque de caixa, e os Deputados
votaram praticamente sem saber o que estavam votando. _

É importante que V. Ex~ analise isso e chame a atençao
dos Srs. Líderes, para que cada um possa e~amin~r mais deta
lhadamente a matéria, deixando a sua dehberaçao para uma
sessão posterior. Com esta sessão tumultuada e coI? o~tro

assunto a ser tratado, provavelmente esta Cas~ po?era dc:hb~
rar açodadamente sobre uma matéria de mUlta Importl;ill~Ia

e que poderá prejudicar até mesmo o andamento das elelçoes
do ano que vem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa retoma
o fundamento da questão de ordeI? formu!ada por V. Ex~

e assegurará, sempre que ocorra a slm~lt~neldade de o~or~u
nidade, a observância das regras de pnondade e preferencIa.

O Sr. Roberto Jefferson - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Roberto Jefferson.

oSR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem
para dizer que não se trata de nenhum tema ligado à presente
votação. Gostaria de relatar a V. Ex' a situação difícil pela
qual passamos na Comissão de Seguridade Social e Fa~ília.

Ao iniciarmos este ano legislativo, tínhamos onze funcIOná
rios, e conseguimos liderar um movimento que reivindica~a

que as Comissões Permanentes pudessem ter também comis
sões de gratificações. Hoje, estamos reduzidos, na Comissão
de Seguridade Social e Família, a seis funcionários. Todo
o nosso esforço está resultando num brutal congestionamento
administrativo dentro da Comissão, SI. Presidente. Nós, que
trabalhávamos apertados com um quadro de onze funcioná
rios, hoje estamos reduzidos a seis, e o Ato da Mesa ng 19/91
ainda nos leva mais dois. A partir de sexta-feira, a Comissão
de Seguridade Social e Família passa a ficar com apenas quatro
funcionários.

Sr. Presidente, gostaria de registrar esta nossa preocu
pação, porque vamos parar as Comissões. Quer dizer, o pul
mão desta Casa, o pulmão da Câmara dos Deputados, que
são as Comissões, está parando. Ainda hoje, perdi uma funcio
nária, técnica legislativa, que foi receber DAS - o que é
muito justo -, a convite de uma liderança. Reitero este apelo
ao Presidente Ibsen Pinheiro e ao nosso Secretário: temos
que resolver o problema das Comissões Permanentes. Vamos
parar, pois não temos mais como prosseguir com os nossos
trabalhos. Pediria a V. Ex' atenção especial para esse nosso
problema.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa acom
panha o diligente trabalho das Comissões e muito de perto
aquele que V. Ex~ realiza. Ela está atenta â necessidade de
superar as dificuldades, reconhecidas, que enfrentam as nossas
Cemissões Técnicas. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Passa-se à vota
ção.

(Processo de Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
OI Srs. Líderes?

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PTB recomenda
o voto "sim".

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, recomendamos o voto "sim" e solicita
mos a toda a nossa bancada que se dirija ao plenário, porque
na Ordem do Dia temos matéria da maior importância.

O Sr. José Carlos Sabóia-Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex~ tem
a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, queria deixar registrada,
pela Liderança do PSB, a ausência do Deputado Miguel Ar
raes por motivo de saúde, já comunicada à Mesa da Câmara.

O Sr. José Felinto - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ FELINTO (PMDB - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex~ um esclareci
mento. O Jornal do Brasil de hoje diz que a "bancada evangé
lica" desta Casa tomaria uma posição com relação à cassação
do mandato do Deputado Jabes Rabelo. Desde que cheguei /
a este Parlamento e durante toda a minha vida não·conheci
e não conheço nesta Casa nenhuma "bancada evangélica".
Não conheço dentro desta Casa nenhuma bancada espírita,
católica, umbandista ou de outro credo ou religião. Sou um
homem cristão evangélico, porém jamais fiz ou farei parte
de uma bancada evangélica, mesmo porque a tradição, quando
se fala nesse assunto, com relação à bancada evangélica, é
no sentido de denegrir a imagem de algumas pessoas que
têm usado o nome de Deus em vão - coisa que não se aplica
a este Parlamentar, em seus dez anos de vida públicâ.

Por isso, gostaria de deixar registrado - e o farei por
escrito ao Jornal do Brasil- que jamais tomei parte de qual
quer bancada evangélica, espírita, ou qualquer outra de cunho
religioso.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
encerrar o processo de votação. Encerrada a votação.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A mesa vai
proclamar o resultado:

VOTARAM:

SIM 407
NÃO 8
ABSTRNÇAO 5

TOTAl. 420

Foi aprovada a Emenda Constitucional n° 45, na for
ma do substitutivo oferecido pela Comissào Fspecial. estan
do, portanto, prejudicada a Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 45/91, na forma inicial.

A matéria retornará à Comis.'lao para ser elaborada a
redaçao para o segundo turno.
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VOTARAM OS SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Sim
Francisco Rodrigues - Sim
João F~gundes - Sim
Júlio Cabral - Sim
Marcelo Luz - Sim
Ruben Bento - Sim
Teresa Juca - Sim.

Amapá

Aroldo Góes - Sim
Eraldo Trindade - Sim
Fátima Pelaes - Sim
Gilvan Borges - Sim
Lourival Freitas - Sim
Murilo Pmheiro - Sim
Sérgio Barcellos - Sim
Valdenor Guedes - Sim.

Pará

Alacid Nunes - Sim
Carlos Kayath - Abstenção
Domingos Juvenil- Sim
Eliel Rodrigues - Sim
Gerson Peres - Sim
Giovanni Queiroz - Sim
Hermfnio Calvinho - Sim
José Diogo - Sim
Mário Chermont - Sim
Mario Martins - Sim

. Nfcia'l Ribeiro - Sim
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Sim
Paulo Titan - Sim
Valdir Ganzer - Sim.

Amazonas

Átila I.ins - Sim
Euler Ribeiro - Sim
í~zio Ferreira - Sim
Ricardo Moraes - Sim.

RondOnia

C.arlos Camurça - Sim
Edison Fidéhs - Sim
Maurício C.alixto - Sim
Nobel Moura - Não
Raquel Cândido - Sim
Reditário Cassol - Sim.

Acre

Célia Mendes - Sim
Francisco Diógenes - Sim.

Tocantins

Derval de Paiva - Sim
J-i..umundo Galdino - Sim
Freire Júnior - Sim
Hagahús Araújo - Sim

Leomar QuintaJ1i1ha - Sim
Osvaldo Reis - Sim.

Maranhão

Cid Carvalho - Sim
Costa Ferreira - Sim
Daniel Silva - Sim
Eduardo Matias - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
João Rodolfo - Sim
José Rurnett - Sim
José Carlos Sabóia - Sim
José Reinaldo - Sim
Pedro Novais - Sim
Ricardo Murad - Sim
Sarney Filho - Sim.

ceará

Aécio de Borba - Sim
AntOnio dos Santos - Sim
Ariosto Holanda - Sim
C.arlos Benevides - Sim
Carlos Vlrgilio - Sim
Edson Silva - Sim
Ernani Viana - Sim
Gonzaga Mata - Sim
Jackson Pereira - Sim
José Unhares - Sim
Luiz Pontes - Sim
Marco Penaforte - Sim
Maria Luiza Fontenele - Sim
Mauro Sampaio - Abstenção
Moroni Torgan - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Pinhero Landim - Sim
Sérgio Machado - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim
Vicente Fialho - Sim.

Piauí

B. Sá -Sim
C.aldas Rodrigues - Sim
Ciro Nogueira - Sim
Felipe Mendes - Sim
Jesus Tajra - Sim
João Henrique - Sim
José Luiz Maia - Sim
Murilo Rezende - Sim
Paula Silva - Sim.

Rio Grande do Norte

AluÍZio Alves - Sim
Fernando Freire - Sim
Henrique Eduardo Alves - Sim
Iberê Ferreira - Sim
João Faustino - Sim
Lafre Rosado - Sim
Ney Lopes - Sim.

Paralba

Adauto Pereira - Sim
Edivaldo Motta - Sim

Efraim Morais - Sim
EVjlldo Gonçalves - Sim
Francisco Evangelista - Sim
Ivandro Cunha üma - Sim'
José Luiz Clerot - Sim
José Maranhão ... Sim
Lúcia Braga - Sim
Rivaldo Medeiros - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Sim
Gilson Machado - Sim
Inocencio Oliveira - Sim
José Carlos VasconcelloS ...; Sim
José Moura - Sim
José Múcio Monteiro - Sim
Luiz Piauhylino - Sim
Maurllio Ferreira Lima - Sim
Maviael Cavalcanti - Sim
Nilson Gibson - Sim
Pedro Correa - Sim
Ricardo Fiúza - Sim
Roberto Franca - Sim
Roberto Freire - Sim
RobertQ, Magalhães - Sim
salatiel Carvalho - Sim
Sérgio Guerra - Sim
Tony Gel - Sim.

Alajoaa

Cleto Falcão - Nlo
José Thomaz NonO - Sim
Luiz Dantas - Sim
Mendonça Neto - Sim
Olavo Calheiros 
Roberto Torres - Sim
Vitória Malta - Sim.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Sim
Cleonâncio Fonseca - Sim
Djenal Gonçalves - Sim
Everaldo de Oliveira - Sim
JerOnimo Reis - Sim
José Teles - Sim
Messias Góis - Sim
Pedro Valadares - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - Sim
Ângelo Magalhães - Sim
Aroldo Ccdraz - Sim
Benito Gama - Sim
Heraldo Boaventura - Sim
Clóvis Assis - Sim
Eraldo Tinoco - Sim
Félix Mendonça - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Jabes Ribeiro - Sim
Jairo Azi - Sim
Jaques Wagner - Sim
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Joáo Almeida - Sim
João Alves - Sim
Jonival Lucas - Sim
Jorge Khoury - ~im

José Falta0 - Sim
José Lourenço - Sim
Jutahy Júnior - Sim
Luís Eduardo - Sim
Luiz Moreira - Sim
Luiz Viana Neto - Sim
Manoel Castro - Sim
Marcos Medrado - Sim
Nestor Duarte - Sim
Pedro Irujo - Sim, .
Prisco Viana - NElo
Ribeiro Tavares - Sim
SebastiElo Ferreira - Sim
Sérgio Gaudenzi - Sim
Uldurico Pinto - Sim
Waldir Pires - Sim.

Minas Gerais

Aécio Neves:.. Sim.
Agostinho Valente - Sim
Annibal Teixeira - NElo
Aracely de llaula - Sim
Armando Costa - Sim
Avelino Costa - Sim
camilo Machado - Sim
Célio de Castro - Sim
Edmar Moreira - Sim
Elias Murad - Sim
Felipe Neri - Sim '
Fernando Diniz - Sim
Genésio Bernardino - Sim
Getúlio Neiva - Sim
Humberto Souto - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - Sim
Israel Pinheiro - Sim
João Paulo - Sim
João Rosa - Sim
José Belato - Sim
José Santana de Vasconcellos - Sim
José Ulisses de Oliveira - Sim
Leopoldo Bessone - AbltençEio
Luiz Tadeu Leite - Sim
Mário de Oliveira - Sim
Maurício campos - Sim
Neif Jabur - Sim
Nilmário Miranda - Sim
Odelmo Leao - Sim
Osmânio Pereira - Sim
Paulino Cícero de Vasconcellos - Sim
Paulo Afonso Romano - Sim
Paulo Delgado - Sim
Paulo Heslander - Sim
Pedro Tassis - Sim
Romel Anísio - Sim
Ronaldo Perim - Sim
Samir Tannús - Sim
sandra Starling - Sim
Saulo Coelho - Sim

Sérgio Naya - Sim
Tilden Santiago - Sim
Vittorio Medioli - Sim
Wagner do N_ ' 0_ Mm
Wilson Cunha - Sim
bire Rezende - Sim.

Eapfrito Santo

Aloizio Santos - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Sim
João Baptista Motta - Sim
J6rio de Barros - Sin.
Nilton Baiano - Sim
Roberto Valadao - Sim
Rose de Freitas - Sim.

Rio de Janeiro

Aldir cabral - Sim
Amaral Netto - Sim
Arolde de Oliveira - Sim
Artur da Távola - Sim
Benedita da Silva - Sim
carlos Alberto Campista - Sim
carlos Lupi - Sim
César Maia - Sim
adinha campos - Sim
Edésio Frias - Sim
Eduardo Mascarenhas - Sim
Fábio Raunheitti - Sim
Flávio Palmier da Veiga - Sim
Francisco Dornelles - Sim
Francisco Silva - Sim
Jair Bolsonaro - Sim
Jamil HaddMd - Sim
Jandira Feghali - Sim
João Mendes - Sim
José carlos Coutinho - Sim
José Egydio - Sim
Junot Abi-Ramia - Sim
Laerte Bastos - Sim
Laprovita Vieira - Sim
Márcia abilis Viana - Sim
Marino Clinger - Sim
Miro Teixeira - Sim
Nelson Bornier - Sim
Paulo de Almeida - Sim
Paulo Portugal - Sim
Paulo Ramos - Sim
Regina Gordilho - Sim
Roberto campos - Sim
Roberto Jefferson - Sim
Rubem Medina - Sim
Sandra cavalcanti - Sim
Sérgio Arouca - Sim
Sérgio Cury - Sim
Sidney de Miguel - N!o
SimElo Sessim - Sim
Vivaldo Barbosa - Sim
Vladimir Palmeira - Sim
Wanda Reis - Sim.

Silo Paulo

Alberto Goldman - Sim
Alberto Haddad - Sim
Aldo Rebelo - Sim
André Benassi - Sim
Antônio carlos Mendes Thame - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Sim
Ary Kara - Sim
cardoso Alves - Sim
Delfim Netto - Sim
Diogo Nomura - Sim
Edevaldo Alves da Silva - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Ernesto Gradella - Sim
Euclydes Mello - Sim
Fábio Feldmann - Sim
Fabio Meirelles - Sim
Fausto Rocha - Sim
Florestan Fernandes - Sim
Gastone Righi - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Heitor Franco - Sim
Hélio Bicudo - Sim
Hélio Rosas - Sim
Irma Passoni - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Sim
José Cicote - Sim
José Dirceu - Sim
José Genoíno - Sim
José Serra - Sim
Jurandyr Paixao - Sim
Koyu lha - Sim
Liberato caboclo - Sim
Luiz carlos Santos - Sim
Luiz Gushiken - Sim
Magalhães Teixeira - Sim
Maluly Netto - Sim
Manoel Moreira - Sim
Marcelino Romano Machado - Sim
Marcelo Barbieri - Sim
Maurici Mariano - Sim
Mendes Botelho - Sim
Nelson Marquezelli - Sim
Osvaldo Stecca - Sim
Pedro Pavão - Sim
.Roberto Rollemberg - Sim
Robson Tuma - Sim
Sólon Borges dos Reis - Sim
TadashfKüriki - Sim
Tidei de Lima - Sim
Tuga Angerami - Sim
Valdemar Costa - Sim
Walter Nory - Sim.

Mato Gr0880

Augustinho Freitas - Sim
João Teixeira - Sim
Joaquim Sucena - Sim
Jonas Pinheiro - Sim
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Josê Augusto Curvo - Sim
Wellington Fagundes - Sim
Wilmar Peres - Sim.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Sim
Benedito Domingos - Sim
Chico Vigilante - Sim
Eurides Brito - Sim
Maria Laura - Sim
Osório Adriano - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim.

Goiás

AntOnio de Jesus - Sim
Antonio Faleiros - Sim
Délio Braz - Sim
Lúcia Vânia - Sim
Luiz Soyer - Sim
Maria Valadão - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Miranda - Sim
Osório Santa cruz - Sim
Paulo Mandarino - Sim
Pedro Abrão - Sim
Roberto Balestra - Sim
Ronaldo Caiado - Sim
Virmondes cruvinel - Sim.

Mato. Grosso do Sul

.. Elísio Curvo - Sim
Flávio Derzi - Sim
George Takimoto - Sim
José Elias - Sim
Marilu Guimarães - Sim
Nelson Trad - Sim

Valter Pereira - Sim
Waldir Guerra - Sim.

Paraná

AntOnio Barbara - Sim
Antonio Ueno - Sim
Carlos Scarpelini - Sim
Delcino Tavares - Não
Edésio Passos - Sim
Edi Siliprandi - Sim
:êlio Dalla-Vecchia - Sim
Flávio Arns - Sim
Ivânio Guerra - Sim
Joni Varisco - Sim
José Felinto - Sim
Luciano Pizzatto - Sim
Munhoz da Rocha - Sim
alto Cunha - Sim
Paulo Bernardo - Sim
Pedro Tonelli - Sim
Pinga Fogo de Oliveira - Sim
Reinhold Stephanes - Sim
Renato Johnsson - Sim
Said Ferreira - Sim
Wilson Moreira - Sim;

santa catarina

Ângela Amin - Sim
César Souza - Sim
Dejandir Dalpasquale - Sim
Dércio Knop - Sim
Eduardo Moreira - Sim
Jarvis Gaidzinski - Sim
Luci Choinacki - Sim
Luiz Henrique - Sim

Nelson Morro - Sim
Neuto de Conto - Sim
Orlando Pacheco - Não
Paulo Duarte - Sim
Renato Vianna - Sim
Ruberval Pilotto - Sim
Vasco Furlan - Sim.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Sim
Adroaldo Stteck - Sim
Adylson Motta - Sim
Amaury Müller - Sim
AntOnio Britto - Sim
Arno Magarinos - Sim
Carlos Azambuja - Sim
Carlos Cardinal - Sim
Carrion Júnior - Abstenção
celso Bernardi - Sim
Eden Pedroso - Sim
Fernando earrion - Sim
Fetter Júnior - Sim
Germano Rigotto - Sim
Ibsen Pinheiro - AbstençAo
Ivo Mainardi - Sim
Joâo de Deus Antunes - Sim
Jorge Uequed - Sim
José Fortunati - Sim
Luís Roberto Ponte - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Proença - Sim
Odacir Klein - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Paulo Paim - Sim
Raul Pont - Sim
Telmo Kirst - Sim
Valdomiro Lima - Sim
Wilson Müller - Sim

o Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra pela ordem.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, estou vendo com surpresa que
meu nome não constou do painel, embora tenha votado. Gos
taria que V. Ex' r~istrasse meu voto "sim".

O Sr. José Aldo - Sr. Presidente, peço a palavra pela.
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ ALDO (PRS - MG. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, quero declarar meu voto "sim".

O Sr. Fernando Bezerra Coelho - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra pela ordem.

O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria registrar
meu voto "sim" na votação anterior.

O Sr. Cleto Falcão - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra pela ordem.

O SR. CLETO FALCÃO (Bloco - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço que registre o meu voto
"sim".

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR: PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de apresentar uma
justificativa por não haver protestado contra a votação da
emenda, na ocasião. Respeito muito o Deputado Genebaldo
Correia, como, de resto, todas as Lideranças, mas esta emenda
tem o objetivo de permitir que a eleição do ano que vem
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seja disputada dentro da lei. Por isso; nada disse antes. Entre
tanto, desejo deixar claro nesta Casa que a minha emenda
é a de n~ 1, de 1988, e já está .pronta para vir a plenário
há dez meses. Não posso deixar de fazer este registro.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado Amaral Netto, no momento em que a emenda de V.
Ex' ver à Mesa, liberada pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, a Mesa dará tramitação normal a ela.

O Sr. Marcelino Romano Machado - SI. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. MARCELINO ROMANO MACHADO (PDS 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com a apro
vação da emenda do nobre Deputado Genebaldo Correia,
fica praticamente aberta, nesta Casa, a discussão com relação
aos mandatos dos prefeitos e vereadores que forem eleitos
no próximo ano e também a discussão sobre a tese da coinci
dência de mandatos. Existem outras emendas paralelas que
estão tramitando pela Comissão, cuja admissibilidade ou não
está sendo analisada.

Então, apelo a V. EX' para que, de acordo com consulta
às Lideranças, dê prioridade - e peça isso também às Comis
sões - às emendas que estão tramitando referentes ã tese
da coincidência de mandatos e ao prazo dos mandatos dos
prefeitos e vereadores que serão eleitos no próximo ano.

Era o que tinha a levantar nesta questão de ordem, pedin
do a atenção de V. Ex' e desta Casa com relação ao assunto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 

-2-
Discussão e Votação

Discussão e votação do Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação ao Ofício n~ SGMlP
- 559/91, que "oferece representação contra o Depu
tado Jabes Rabelo, nos termos do art. 55, 11 e seu
§ 29 , da Constituição Federal, em combinação com art.
240, 11 e seu § V, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados"; parecer pelo acolhimento nos termos
do voto do Relator.

O Sr. Fausto Rocha - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra a V. Ex' pela ordem.

O SR. FAUSTO ROCHA (Bloco - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, para evitar que esta manifestação
seja feita em sessão secreta, pediria permissão a V. Ex' para
fazê-la agora, em apenas dois minutos.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. deputados, alguns jornais têm
publicado que os Deputados evangélitos iriam votar contra
a cassação do Deputado Jabes Rabelo.

Fiquei indignado, Sr. Presidente. Os evangélicos se carac
terizam por uma postura rígida quanto à moral, bons costumes
e aspectos comportamentais, chegando ao ponto de geral
mente não ingerir bebida alcoólica, não fumar nem jogar.

O Deputado José Elias Murad, Vice-Presidente da Co
missão do Narcotráfico, declarou que os deputados evangé
licos são os que mais o têm auxiliado na luta contra o narco
tráfico.

O voto será secreto na questão da cassação ou não do
Deputado Jabes Rabelo; porém, consultei a ampla maioria
dos Deputados evangélicos e todos, sem exceção, votam "sim"
ã cassação do Deputado Jabes Rabelo, por entenderem que
não seria aceitável a idéia de que o deputado não sabia que
seus parentes próximos estavam envolvidos em enormes e
fantásticas operações de narcotráfico e, portanto, assinar car
teira falsa da Câmara demonstra o iniludível desejo de aco
bertar o ilícito.

Os evangélicos nunca se acumpliciariam com tal procedi
mento, que é, antes de tudo, contrário aos princípios da Pala
vra de Deus, a Bíblia Sagrada.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos - SI. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PDC - TO.
Sem revisão do orador.) - SI. Presidente, Sr' e Srs. Depu
tados, em nome da Liderança do meu partido, quero prestar
a V. Ex' e a toda a Mesa Diretora da Câmara dos Deputado~

a nossa solidariedade, em função de algumas denúncias sobre
a atuação de V. .ex' na condução desse processo. Quero dar
um testemunho, em nome da nossa Liderança, do empenho
de V. Ex! para que esta Casa delibere sobre todas as matérias.
Julgo, portanto, infundadas as declarações relativas ao fato
de que V. Ex! teria passado telegramas a todos os Parlamen
tares. V. Ex' o fez, sim, como faz costumeiramente, mas na
defesa e no interesse desta instituição. Quero também registrar
que recebi, esta manhã, telegramas pedindo a absolvição do
Deputado Jabes Rabelo. Este é um fato comum e normal.

Por isto, quero deixar, em nome do PDC, o nosso apoio
ao trabalho que V. Ex' tem exercido na Presidência desta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Srs. Deputados.
a partir deste momento a ses~ão da Câmara dos Deputados
passa a ter caráter secreto. A vista disto e do que dispõe
o art. 93 do Regimento Interno, determino que se retirem
do plenário todas as pessoas que não sejam Deputados Fede
rais desta Legislatura, inclusive funcionários.

Convido os Srs. Titulares da Mesa a ocuparem os seus
lugares à esquerda e ã direita da Presidência.

O Sr. José Genoíno - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOINO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, antes de V. Ex' declarar secreta a
sessão, quero, em nome da minha bancada, me somar às
manifestações de respaldo à atuação da Mesa nesse episódio.
que está chegando ao fim na sessão de hoje.

Em segundo lugar, quero manifestar publicamente que
o meu partido vai votar de acordo com o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça, e de Redação, que prevê a cassação
do mandato.

O Sr. Vital do Rêgo - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) .::..... Tem V. Ex'
a palavra.
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o SR. VITAL DO RÊGO (PDT - PB. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na qualidade de RelatÇlr da matéria
que V. Ex' acaba de apregoar e considerando que V. Exº
vem também de definir, à luz da letra do Regimento Interno,
o caráter secreto desta sessão, impetro permissão a V. Ex~

para, nos termos do requerimento que dirigi à Presidência
desde ontem, introduzir no plenário os peritos de apoiamento
ao parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' está
autorizado pela Mesa a fazê-lo, nobre Deputado Vital do
Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO - Agradeço a V. Ex~

A SI"" Cidinha Campos - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

A SRA. CIDINHA CAMPOS (PDT - RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, antes que a votação se torne
secreta, quero deixar público para todo o Brasil o meu voto
pela cassação do Deputado Jabes Rabelo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede
aos Srs. Deputados e Líderes que colaborem com a adminis
tração da sessão para que ela se torne secreta, mediante a
retirada de pessoas que não estejam autorizadas a permanecer
no plenário.

A Mesa determina a retirada de todas as pessoas que
não sejam Deputados desta Legislatura, inclusive dos Srs.
funcionários.

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, V. Ex~ declarou a sessão secreta
e, nos termos regimentais, pediu a evacuação do plenário.
Mas o insigne Sr. Relator solicitou a V. Ex~ que permita
a presença dos dignos peritos que colaboraram na elaboração
de um laudo que será objeto de análise pelo Plenário.

Entendo, Sr. Presidente, que a presença dos Srs. peritos
pode se tornar essencial, necessária. Quando isso ac-~ntecer,

caberá ao Sr. Relator solicitar a V. Ex~ que permita o ingresso'
deles no recinto da sessão, para que prestem algum esclareci
mento ou dêem algum depoimento que o Plenário requeira.
Entretanto, a sua permanência ao longo de toda a sessão
é injustificável, não faz qualquer sentido.

Os Srs. peritos têm a ver com o instante da produção
da prova ou da sua elucidação, mas não com o processo todo,
com a discussão ou votação. Isso se aplica tanto aos peritos
d!i parte do ilustre Relator quanto aos da parte do Deputado
cuja cassação está sendo sugerida.

O Sr. Nelson Jobim - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~
a palavra.

O SR. NELSON JOBIM (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a matéria, por força do Regi-

mento, tem que ser decidida em sessão absolutamente secreta,
e já está havendo debates numa sessão que não é ainda secreta.
V. Ex~ tem que suspender a sessão e determinar a retirada
de pessoas estranhas para, depois, iniciarmos os debates. inclu-
sive da questão suscitada. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa prestará
os esclarecimentos devidos sobre o andamento da sessão assim
que ela se torne secreta e determina, uma vez mais, e definiti
vamente, a retirada, sem exceção, de todas as pessoas estra
nhas ao Plenário.

Os Srs. peritos e advogados de defesa serão. na oportu
nidade devida, convidados a ter acesso ao plenário. Mas agora
a Mesa determina a retirada de todas as pessoas que não
sejam Deputados da presente Legislatura. Determina também
que Srs. Agentes de Segurança auxiliem na retirada das pes
soas estranhas ao Plenário e depois também se retirem.

(Sessão Secreta.)

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Público) - Na,da mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

o Sr. Presidente (Ibsen Pinheiro)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Tocantins

Derval de Paiva - PMDB; Edmundo Galdino - PSDB;
Freire Júnior - Bloco; Hagahus Araújo - PMDR .

Maranbao

Cesar Bandeira - Bloco; Cid Carvalho - PMDB; Cos
ta Ferreira - BLoco; Daniel Silva - Bloco; Eduardo Matias
- PDC; Haroldo Sabóia - PDT; Jayme Santana - PSDB;
João Rodolfo - PDS; José Burnett - Bloco; José ('.arlas Sa
bóia- PSB.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; AntOnio dos Santos - Bloco;
Ariosto Holanda - PSB; ('.arlos BeneVides - PMDB; Carlos
Virgllio - PDS; Edson Silva - PDT; Ernani Viana - PSDB;
Gonzaga Mata - PMDB; Jackson Pereira - PSDB; José Li
nhares - PSDB.

Piau!

B. Sá - ; Caldas Rodrigues - Bloco; Ciro Nogueira
- Bloco; Felipe Mendes - PDS; Jesus Tajra - Bloco; João
Henrique - PMDB; José Luiz Maia - PDS.

Rio Grande do Norte
Aluizio Alves - PMDB; Fernando Freire - Bloco; Hen

rique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco; João·
Faustino - PSDR

Parafba

Adauto Pereira - Bloco; Edivaldo Motta - PMDB;
Efraim MoraiS - Bloco; Evaldo Gonçalves - Bloco: Francis
co Evangelista - PDT; Ivandro Cunha Lima - PMDH; Jasé
Luiz Clerot - PMDB; José Maranhao-··PMDB.
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Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Fernando Bezerra Coelho 
PMDB; Gilson Machado - Bloco; José Carlos Vasconcellos
- Bloco.

Alagoas

Cleto Falcão - Bloco.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Bloco; Cleonâncio Fonseca
- Bloco; Djenal Gonçalves - PDS; Everaldo de Oliveira 
Bloco; Jerônimo Reis - Bloco.

Bahia

Alcides Modesto - 1'1'; Ângelo Magaihâes - Bloco;
Aroldo Cedraz - Bloco; Bemto Gama - Bloco; Beraldo Bo
aventura - 1'DT; Clóvis Assis - 1'D1'; Eraldo Tinoco - Blo
co; Félix Mendonça - Pll!; Geddel Vieira LIma - PMDB;
Genebaldo Correia - PMDB; Haroldo Lima - PC do B; Ja
bes Ribeiro - PSDB; Jairo Azi - PDC; JaIro CarneIro - Blo
co; Jaques Wagner - 1''1'; Joao Almeida.,.. PMDB; João Al
ves - Bloco; Joao C..arlos Bacelar - PMDB; JOnIval Lucas 
PDC; Jorge Khoury - Bloco; José Falcão - Bloco; José Lou
renço- PDS.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Agostinho Valente - PT; Aloisio
Vasconcelos - PMDB; Annibal Teixeira - P1'B; Aracely de
Paula - Bloco; Armando Costa - PMDR; Avelmo Costa 
PL; Camilo Machado - Bloco; Célio de Castro - IlSB; Ed
mar Moreira - Bloco; Elias Murad - PSDH; Felipe Nen 
PMDB; Fernando Diniz - PMDB; Getúlio Nciva - Bloco;
Humberto Souto - Bloco; Ibrahim Abi-Ackel - PDS; Irani
Barbosa - 1'1.; Israel Pinheiro - PRS; João Paulo - 1''1'; João
Rosa - PMDB; José Aldo - PRS; José Belato - PMDB.

Espli'ito Santo

Aloizio Santos - PMDB; Rtevalda Grassi de Menezes
_ PMDB; João Baptista Motta - PSDB; Jório de Barros 
PMDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PTB; Álvaro Valle - PL; Amaral Net
to - PDS' Arolde de Oliveira - Bloco; Artur da Távola 
PSDB; B~nedita da Silva - PT; Carlos Alberto Campista 
PDT; C...arlos Lupi - PD'1'; César Maia PMDB; Cidinha Cam
pos - PD1'; Edésio Frias - PDT; Eduardo Mascarenhas 
PD1'; Fábio Raunheitti - PTB; Flávio Palmier da Veiga 
Bloco; Francisco Dornelles - Bloco; Francisco Silva - PDC;
Jair Bolsonaro - PDC; Jamil Haddad - P8B; Jandira Fegha
li - PC do B; João Mendes - PTB; José Carlos Coutinho
PDT; José Egydio - Bloco.

Slo Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Alberto Haddad - PTR;
Aldo Rebelo - PC do B; André Benassi - pSDH; Antônio
carlos Mendes lbame - PSDB; Arnaldo Faria de Sá - Blo
co; Ary Kara - pMDB; C.srdoso Alves - PTH; Delfim Netto
_ PDS; Diogo Nomura - PL; Edevaldo Alves da Silva 
PDS; Eduardo Jorge - PT; Ernesto Gradella - 1''1'; Euclydes

Mello - Bloco; Fábio Feldmann - PSDB; Fabio Meirelles 
PDS; Fausto Rocha- Bloco; Florestan Fernandes - PT; Gas
tone Righi - PTB; Geraldo Alckmm Filho - PSDB; Heitor
Franco - Bloco; .Hélio Bicudo - P'1'; Hélio Rosas - PMDB;
Irma Passoni - p;r; João Mel1âo Neto - PL; Jorge Tadeu
Mudalen - PMDB; José Cicote - 1'1'; José Dirceu - 1''1'; Jo
sé a'enofno - 1''1'.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PTB; João Teixeira - PL; Joa
quim Sucena - .PTB; Jonas Pinheiro - Bloco; José Augusto
Curvo- PL.

Distrito Federal

Augusto C..arvalho - PCB; Benedito Domingos - PTR;
Chico Vigilante - 1'1'; Euclides Brito - PTR

Goiás

Antonio de Jesus - PMDB; Antonio Falciros - PSDB;
Délio Braz - pMDB.

Mato Grosso do Sul

Elísio Curvo - Bloco; Flávio Derzi - Bloco; George
Takimoto - Bloco; José Elias - pTB.

Paraná

Antônio Rarbara - Bloco; Antonio Deno - Bloco; Ra
silio Villani - Bloco; Carlos Roberto Massa - Bloco; Carlos
Scarpelini - pMDB; Delcino Tav~res - pMDB; Bdesio Pas
sos - P'1'; Edi Siliprandi - PDT; Elio Dalla-Vecchia - pDT;
Flávio Arns - PSDB; Ivanio Guerra - Bloco; Joni Varisco 
pMDB; José Felinto - PMDB.

Santa Catarina

Ângela Amin - PDS; César Souza - Bloco; Dejandir
Dalpasquale - pMDB; Dércio Knop - PDT; Eduardo Morei
ra - PMDB; Hugo Biehl - pDS; Jarvis GaidzmsKI - PL.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Adylson
Motta - PDS; Amaury Müller - PD1'; AntÔniO Britto 
PMDB; Amo Magarinos - Bloco; Carlos Azambuja - pDS;
Carlos Cardinal- PD'1'; Carrion Júnior - PDT; Celso Bernar
di- PDS.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Avenir Rosa - PDC.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Avenir Rosa - PDC.

Pará

Hilário C'.oimbra - PTB; Socorro Gomes - PC do B.

Amazonas

Beth Azize - PDt; Eduardo Braga - pnc; José Dutra
-PMDB.
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Jabes Rabelo --p'fn; Pascoal NoVáes- PTR.

Acre

Adelaide Neri - PMDB; Je>ao Maia - Bloco; João To
ta - PDS; Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon ~antiago - Blo
co; Zila Bezerra - PMUB.

-TocaDtina

Eduardo Siqueira C..ampos- PDC; P~ulo Mourào:- PDS.

Maranhão

Francisco C.oemo - PDC; Roseana Sarney - Bloco.

Cearâ

Etevaldo Nogueira - Bloco.

Piau!

Paes Landim - Blóco.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha PL.

Paraíba

Ivan Burity - Blpço; Vital do Rego - PDT.

Pernambuco

Gustavo Krause - Bloco; Miguel Arraes - PSB; Osval
do C..oelho - moco; Renildu Calheiros - PC do B.

Alagoas

Antonio Holanda - Bloco; Augusto Faria.. - Hloco.

Bahia

Haroldo Uma - PC do B; José C..arlos Aleluia - Blo
co; Leur Lomanto - Bloco; SérgiO Brito - J)DC.

Minas Gerais

Aloisio Va...concellos - PMDB; José Aldo - PRS; Jo
sé Geraldo - PMDB; Lael Varella - Bloco; Marcos Lima
PMDB.

Espafrito Santo

Jones Santos Neves - PL.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Carlos Santana - PT; José Vicen
te Brizola - PUTo

Aloizio'Mercandante·- PT;' Beto Mansur,.., PDT; Cu
nha Bueno .;,.]JJ)S; João Mcllao Neto - 1'1.; Jos€:- Maria I~y

mael- PDC; Marcelo' Barbieri - PMDB; Ricardo Izar - PL;
Vadâo Gomes - Bloco:

Mato Grosso

Rodrigues Palma - PTB.

Distrito Federal

Paulo OCtávio - Bloco.

GaiAs
João Nl:lt~1 :.. PMDB; Lázaro Batbósa ,:.. 'PMDB; 7~

Gomes da Silva - Bloco. '

ParaDâ

Onaireves Moura - PTB; Rubens Bueno - PSDB.

Santa catarina

Hugo Biehl - PDS.

Rio Grande do Sul

Vietor Faccioni - PDS.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerro a Ses
são, designando' para amanhã quinta-feira. dia 7. às 14 horas,
asegmnte .

ORDEM DO DIA

(15h às 18hlOmin)
URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)
Discussão
-1-

PROJETO DE LEI N9 5.380-A, DE 1990
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9 5.380,
de 1990, que dispõe sobre o exercício dos direitos culturais,
os incentivos à cultura brasileira e dá outras providências;
tendo parecer dos Relatores designados pela Mesa em substi
tuição às Comissões de Educação, Cultura e Desporto (Rela
tor: Sr. Ubiratan Aguiar); de Finanças e Tributação (Relator:
Sr. Germando Rigotto); e de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela aprovação, com Substitutivo, dos de n9S 1.448/91,
2.913/89, 5.513/90, 6.065/90', 681/91, 869/91, 1.186/91 e
1.722/91, apensados;pelo desapensação dos de n9s 5.380/90,
658/91, 3.075/84 e 1.355/88 (Relator: SI. José Luiz Clerot).

URGÊNCIA
(Art. 151, I, j, do Regimento Interno)

Discussão
-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 62-A, de 1991

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n9 62, de 1991, que aprova o texto do Acordo sobre
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Cooperação Cultural celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da
Bulgária, em Brasília, em 25 de- julho de 1990; tendo parecer:
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade etécnica legislativa (Relator:
Sr. Jutahy Júnior); e da Comissão de ,Educação, Cultura e
Desporto, pela aprovação (Relator: Sr. Samir Tannús).

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N9 63-A, DE 1991
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n9 63, de 1991, que aprova o texto' do Convênio de
Cooperação Bilateral entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo aà Itepública Federat~va da Bolívia
na Área de Produçao Animal; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. José
Burnett); e da Comissão de Agricultura e Política Rural, pela
aprovação (Relator: ~r. ~euto de Conto).

, ..,.. 4- ,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N9 64-A, DE 1991
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lati~() n964, de 1991, 9ue aprova o texto do Acordo de Coope
raçao para o AproveItamento dos Recursos Naturais e o De
senvolvimento da Bacia do Rio Guaraí, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Oriental do Uruguai, em Artigas, em 11 de março
de 1991; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Re,dação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Cleonâncio Fonseca); e da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino
rias, pela aprovação (Relator: Sr. João Almeida).

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N9 67-A, DE 1991
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n9 67, de 1991, que aprova o texto do Acordo sobre
C?operação ~ultural, ce~ebrado entre o Governo da Repú
bhca FederatIva do BrasIl e o Governo da Romênia, em 13
de março de 1991; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Roberto Mag~lhães);
e d~ Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela apro
vaçao (Relator: Sr. Valter Pereira).

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N9 69-A, DE 1991
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n969, de 1991, que aprova o texto do Acordo de Coope
ração para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Inde

.vido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpe
centes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República

do Equador, em Brasília, em 7 de novembro de 1990; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Magalh'ães Teixeira); e da Comissão de Seguri
dade Social e Família, pela aprovação (Relator: Sr. Elias Mu
rad)

PRIORIDADE
(Art. 151, lI, a, do Regimento Interno)

-7-
PROJETO DE LEI N9 5.996-A, DE 1990

(Do Senado Federal)

Discussão, em tl)rno único, do Projeto de Lei n" 5.969,
de i990, que dispÕe 'sobre a exploração dos serviços de teleco
municações; tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa (Relator: Sr. Ibrahim Abi-Ackel); e da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica, pela aprovação, com substitutivo, contra os votos dos
Srs. Afonso Vasconcelos, Cidinha Campos, Edi Siliprandi,
Paulo Silva, Lourival Freitas, Sandra Starling, Tilden Santia
go, Ariosto Holanda, José Felinto, Florestan Fernandes, Irani
Barbosa e, em separado, do Sr. Paulo Heslander (Relator:
Sr. Arolde de Oliveira).

ORDINÁRIA
Discussão
-8-

PROJETO DE Lei n9 1.877-A, de 1983
(Do Sr. Victor Faccioni)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n91.877,
de 1983, que altera dispositivos da Lei n9 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por veículos Autómotores de Vias Terres
tres - DPVAT; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa. (Relator: Sr. Costa Ferreira); e
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, pela aprova
ção, com emenda: (Relator: Sr. Vladimir Palmeira.)

-9-
PROJETO DE LEI N91.991-A, DE 1989

(Do Sr. Edmundo Galdino)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n" 1.991,

de 1989, que autoriza o Poder Executivo a criar uma escola
agrotécnica federal no Município de Araguaína; Estado do
Tocantins e dá outras providências; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. (Relator: Sr.
Nilson Gibson); da Comissão de Educação, .Cultura e Des
porto, pela aprovação. (Relator: Sr. Hermes Zanetti); e da
Comissão de Finanças e Tributação, pela admissibilidade e,
no mérito, pela aprovação, contra os votos dos Srs. Benito
Gama, Luís Eduardo, Manoel Castro, José Belato, Luiz Car
los Hauly, Roberto Campos, Aloízio Mercadante, Paulo Ber
nardo, Pedro Novaes e Ézio Ferreira. (Relator: Sr. Paulo
Mandarino.)

-10-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 240-A, DE 1990

(Do Sr. Mozarildo Cavalcanti)

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'
240, de 1990, que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Guiana;
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tendo parecer: da Mesa, pela aprovação. (Relator: Sr. Inocên
cio Oliveira.)

-AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS

OU RECURSOS

I-EMENDAS

PROPOSIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO
DE EMENDAS EM PLENÁRIO

1

PROJETO DE LEI N9 2.092, DE 1991

(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a remuneração dos servidores públicos fede
rais e dá outras providências.

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados (art. 64,
§ r da Constituição Federal): até 12-12-91.

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas - Ato
da Mesa n9177/89.

Prazo: 49dia: 7-11-91
Último dia: 12-11-91

2

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N9 73 DE 1991

(Do Poder Executivo)

Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União,
e dá outras providências.

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados (art. 64,
§ 19da Constituição Federal): até 14-12-91.

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas - Ato
da Mesa n9177/89.

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91

ll- RECURSOS
PROPOSIÇÕES APRECIADAS PELAS COMISSÕES

(Art. 132, § 29, do Regimento Interno - prazo 5 sessões)

Projeto de Lei n9 9/91 - Autoriza a Companhia Vale
do Rio Doce - CVRD a participar, minoritáriamente, do
capital social de sociedade anônima a ser constituída sob a
denominação de Celmar S.A. - Indústria de Celulose.

Prazo: 4 9dia: 7-11-91
último dia: 12-11-91
Proposições sujeitas a arquivamento nos termos do art.

54, § 29• Prazo para recursos art. 54, § 19do RI (5 sessões).
Projetos de Lei

N9 3.854/84 (Victor Faccioni) - Dispõe sobre a arreca
dação e distribuição de bens vagos na zona rural.

Último dia: 7-11-91

N9 3.439/89 (Carlos Cardinal) - Acrescenta § 49do art.
176 da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União.

Último dia: 7-11-91
N9 5.404/90 (Senado Federal) - Altera o art. 25 da Lei

n97.492, de 16 de junho de 1986.
. Último dia: 7-11-91

N9 172/91 (Jamil Haddad) - Altera o Decreto-Lei n9
158, de 10 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre aposen-
tadoria do aêronauta. .

Último dia: 7-11-91
N9 283i91 (Gilvan Borges) - Cria o Porto Franco de

Macapá.
Ultimo dia: 7-11-91
Proposições sujeitas a arquivamento nos termos do art.

133 do RI. Prazo para recurso art. 132, § 29(5 sessões).
Projetos de Lei

N9 2.046/89 (José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre a
emissão de contas por empresas concessionárias de serviços
públi90s.

Ultimo dia: 7-11-91
N9 2.085/89 (Paulo Mourão) - Dá nova redação ao §

29 do art. 19 da Lei n9 3.692, de 15 de dezembro de 1959,
que instituiu a Superintendência do Desenvolvimento do Nor
deste - SUDENE.

Último dia: 7-11-91
N9 2.273/89 (Henrique Eduardo Alves) - Regula a co

brança das tarifas de serviços públicos por estabelecimentos
de crédito.

Último dia: 7-11-91
N9 2.388/89 (Uldurico Pinto) - Dispõe sobre a proibição

de cobrança de juros de mora, multas, adicionais ou acréscimo
de qualquer natureza em contas de serviços públicos pagas
com atraso, nas condições que menciona, e determina outras
proviçIências.

Ultimo dia: 7-11-91
N9 2.588/89 (José Camargo) - Disciplina a cobrança das

contas de empresas concessionárias de serviços públicos por
estabelecimentos bancários.

Último dia: 7-11-91
N9 3.433/89 (paulo Paim) - Dispõe sobre os adiantamentos

salariais, e dá outras providências.
Último dia: 7-11-91
N9 4.577/90 (Senado Federal) - Dispõe sobre O venci

mento das contas dos serviços públicos.
Último dia: 7-11-91
N9 4.800/90 (Harlan Gadelha) - Dispõe sobre a cobrança

de contas de serviços de luz, água e telefone até o último
dia do mês subseqüente, sem acréscimo.

Último dia: 7-11-91
N9 851/91 (José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre a emis

são de contas por empresas concessionárias de serviços pú
blicos.

Último dia: 7-11-91
N9 1.318/91 (Marino Clinger) - Dispõe sobre pagamento

das t~rifas públicas, e dá outras providências.
Ultimo dia: 7-11-91

Projeto de Decreto Legislativo
N9 40191 (Paulo Paim) - Altera o Decreto Legislativo

n964, de 1990, que dispõe sobre a remuneração dos membros
do Congresso Nacional para a legislatura de 1991 a 1995.

Último dia: 7-11-91
Proposições sujeitas a arquivamento nos termos do art.

163 do RI. Prazo para recurso art. 164, § 29(5 sessões).
(Em face das Leis n9" 8.212 e 8.213/91.)

Projetos de Lei
N9 1.004191 (Paulo Ramos) - Dispõe sobre o direito

de o trabalhador permanecer no emprego até cinco anos após
a aposentadoria.

Último dia: 7-11-91
N9 1.206/91 (Gilvan Borges) - Dispõe sobre o abono

de permanência no serviço público.
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Último dia: 7-11-91
Nº 1.656/91 (José Carkis Coutinho) - Dispõe sobre a

aposentadoria especial dos trabalhadores que exercem ativida
des em curtumes.

Último dia: 7-11-91
Proposições sujeitas a arquivamento· nos termos do art.

164, § Iº, do RI. Prazo para recursos art. 164, § 2º (5 sessões).
Projetos de Lei

Nº 310/88 (Poder Executivo) - Cria o Imposto sobre
a Fortuna.

Prazo: 4º dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Nº 3.940/89 (Senado Federal) - Assegura ao marido o

direito à percepção de pensão por morte da mulher funcionáíía
nos casos que menciona.

Prazo: 4º dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Nº 4.057/89 (Solon Borges dos Reis) - Isenta do IPI

e do ICM os veículos vendidos a deficientes físicos, na forma
que especifica.

Prazo: 4º dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Nº 1.394/88 (Carlos Cardinal) - Inclui as moléstiascar

diovasculares entre as doenças profissionais de que trata a
legislação ,de acidentes do trabalho.

Prazo: 4º dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Nº 1.863/89 (Nilson Gibson) Autoriza abrir crédito espe

cial em nome do Ministério da Agricultura - entidades super
visionadas, Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - Incra, e dá outras providências.

Prazo: 4º dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Nº 2.087/89 (Paulo Mourão) - Dispões sobre a criação

de escola agrícola federal em Cristalândia Estado do Tocan
tins.

Prazo: 4º dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Nº 2.088/89 (Paulo Mourão) - Dispõe sobre a criação

de Escola Técnica Agrícola Federal com sede no Município
de Paranã, Estado do Tocantins.

Prazo: 4º dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Nº 3.131/89 (José Santana de Vasconcelos) - Autoriza

o Poder Executivo a instituir a Escola Técnico-Agrícola e
Pecuária de Caratinga, no Estado de Minas Gerais.

Prazo: 4' dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Nº 3.940/89 (Senado Fedt;ral) - Assegura ao marido o

direito à percepção de pensão por morte da mulher funcionária
nos casos que menciona.

Prazo: 4' dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Nº 4.057/89 (Sólon Borges dos Reis) - Isenta do IPI e

do ICM os veículos vendidos a deficientes físicos, na forma
que especifica.

Prazo: 4' dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Nº 4.182/89 (Vivaldo Barbosa) - Declara de utilidade

pública a Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula.
Prazo: 4' dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91

Nº 5.261/90 (Geraldo Alckmin Filho) - Declara de utili
dade pública o Lar Emmanuel de Caçapava, no Estado de
São Paulo.

Prazo: 4º dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91

Projetos de Resolução
Nº 103/89 (Mesa) - Nega licença para a instauração de

processo criminal contra o Deputado Carrel Benevides.
Prazo: 4º dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Nº 108/89 (Mesa) - Nega licença para a instauração de

processo criminal contra o Deputado Robson Marinho.
Prazo: 4º dia: 7-11--91
'Último dia: 8-11-91
.Nº 109/89 (Mesa) - Nega licença para prosseguimento

criminal contra o Deputado Francisco Küster.
Prazo: 4º dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Nº 110/89 (Mesa) - Nega licença para prosseguimento

de processo criminal contra o Deputado João Hermann Neto.
Prazo: 4º dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Nº 113/89 (Mesa) - Nega licença para prosseguimento

de processo criminal contra o Deputado Luiz Carlos Borges
da Silveira.

Prazo: 4º dia: 7-11-91
Último dia: 8-11-91
Proposições sujeitas a arquivamento nos termos do art.

54, § 2º do RI, Prazo para recursos art. 54, § 2º (5 Sessões).
Projeto de Lei

Nº 3.913/89 (Carlos Cardinal) - Disposição sobre a regu-
lamentação da profissão de Piloto Agricola.

Prazo: 4º dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
Nº 4.993/90 (Jonas Santos Neves) - Dispõe sobre os

aspectos trabalhistas, previdenciário e tributário das quantias
espontaneamente pagas pelas empresas a empregados seus
a título de participação nos lucros ou resultados.

Prazo: 2º dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
Nº 5.273/90 (José Maria Eymael) - Cria o Dia Nacional

do Administrador de Recursos Humanos.
Prazo: 2º·dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
Nº 6.015/90 (Arnaldo Faria de Sá) - Introduz alteração

na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o
exercício das profissões de engenheiro agrônomo e dá outras
providências.

Prazo: 2º dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91

Proposta de Emenda à Constituição
Nº 5/91 (Jackson Pereira) - Dispõe sobre crimes enafian·

çáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.

Prazo: 2º dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
Proposições sujeitas arquivamento nos termos do art. 164,

§ l' do RI. Prazo para recursos art. 164, § 2' (5 Sessões).
Projetos de Lei

Nº 8.529/86 (Senado Federal) - Acrescenta artigo ao
Decreto-Lei n9 1.9i3, de 20 de janeiro de 1982, que modifica
a legislação que dispõe sobre o Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS.



22164 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Novembro de 1991

Prazo: 29dia: 7-.11·;91
Último dia: .14"11r91

N9 671/91 (Tony Gel) - AutOl;izà o Poder Executivo
a criar escolas técnicas e agrotécnicas em municípios com
mais de 100.000 (cem mil) habitantes. '

Prazo: 2~ dia: 1-11'-91
Último dia: 14-ii-91
N9 807/91 (Uldurico Pinto) - Autoriza o Poder Executivo

a instituir a Fundação Universidade,Federal do Mar, Muni
ciípio de Porto Seguro, no Estado da Bahia, e dá outras provi-
dências. '

Prazo: 2g dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91

N9 1.019/91 (Paulo Titan) - Dispõe sobre a criação da
Escola Agrícola Federal de Brasil Novo, no Município de
Altamira, Estado do Pará.

Prazo: 2~ dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91

N9 1.073/91 (Alacid Nunes) - Autoriza o Poder Execu
tivo a instituir a Escola Agrícola do Marajó, com sede na
Cidade de Soure, no Estado'do Pará.

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.227/91 (Paulo Marinho) - Dispõe sobre a criação

de Escola Agrotécnica Federal no Município de Caxias, Esta·
do do Maranhão.

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.469/91 (Avenir Rosa) - Dispõe sobre a criação

da Escola Agrotécnica Federal de São Luiz do Anauá, no
Estado de Roraima.

Prazo: 2~ dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
W 1.052/91 (Avenir Rosa) - Dispõe sobre a criação

da Escola Agrotécnica Federal de Normândia, no Estado de
Roraima.

Prazo: 2~ dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.527/91 (Gilvan Borges) - Dispõe sobre a Escola

Agrícola Federal no Município de Calçoene, Estado do Ama
pá.

Prazo: 2g dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.541/91 (Antonio de Jesus) - Dispõe sobre a criação

da Escola Agrotécnica Federal de Forangatu, no Estado de
Goiás.

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.622/91 (Ary Kara) - Dispõe sobre a criação da

Escola Técnica Agropecuária de Taubaté, no Estado de São
Paulo.

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.657/91 (Gilvam Borges) - Dispõe sobre a criação

da Escola Agrícola Federal no Município do Laranjal do Jari,
no Estado do Amapá.

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.693/91 (Aloizio Santos) - Dispõe sobre a criação,

em Cariacica, no Estado do Espírito Santo, de Escola Técnica
Federal, na forma que especifica.

Prazo: 2~ dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91 . ,

. N9 1.707/91 (Osvaldo Melo) - Dispõe sobre a criação
da Escol.a Agrícola Federal de Capanema, no Município de
Capanema, Estado do Pará.

Prazo: 2g dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.732/91 (Reditário Cassol) - Dispõe sobre acriação

de Escola Agrotécnica Federal no Município de Santa Luzia
D'Oeste, Estado de Rondônia.

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.752/91 (Gilvam Borg!'ls) ~ Dispõe sobre a criação

, pe Escoia Agrícola Federal no Município de Oiapoque, no
Estado do Amapá. ,

Prazo: 29 dia: 7-11-91 '
Último dia: 14-li-91
N9 1.783/91 (Irani Barbosa) - Autoriza o Poder Execu

tivo a instituir a Escola Técnica Federal de São Benedito,
Município de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais.

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.784/91 (Irani Barbosa) - Autoriza o Poder Execu

tivo a instituir a Escola Técnica Federal no distrito de ,Justinó
polis, Município de Ribeirão das Neves, Estado de Minas
Gerais.

Prazo: 2~ dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.785/91 (Irani Barbosa) - Autoriza o Poder Execu

tivo a instituir a Escola Técnica Federal no distrito de Venda
Nova, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14"11-91
N9 1.786/91 (Irani Barbosa) - Autoriza o Poder Execu

tivo a instituir a EscolaTécnica Federal no Barreiro, Município
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Prazo: 2g dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N~ 1.935/91 (Gilvam Borges) - Dispõe sobre a Escola

Agrícola Federal no Município de Mazagão, Estado do Ama
pá.

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N91.945/91 (Gilvam Borges) - Dispõe sobre a criação

da Escola Agrícola Federal, no Município de Ferreira Gomes,
no Estado do Amapá.

Prazo: 2~ dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91

Projetos de Lei
N9 5.414/85 (Do Sr. Victor Faccioni) - Que "Autoriza

o Poder Executivo a federalizar a Fundação Universidade
de Caxias do Sul".

Prazo: 2" dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 8.423/86 (Do Senado Federal - PLS n" 224/82) 

Que "Autoriza o Poder Executivo a instalar os cursos supe
riores que menciona, no Município do Cruzeiro do Sul, Estado
do Acre, e dá outras providências".

Prazo: 2~ dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 2.086/89 (Do Sr. Paulo Mourão) - Que "Dispõe sobre

a criação de escola técnica federal com sede na Capital do
Estado do Tocantins".
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Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 3.157/89 (Do Sr. Edmundo Galdino) - Que"Autoriza

o Poder ÉxectÍtivo a 'criar uma escola' agrotéchica fédéral no
Município de Tocantinópolis, Estadó do Tocantins"

Prazo: 29 dia: 7-11-91 '
Último dia: 14-11-91
N9 3'.391189 (Do Sr. Edmundo Galdino) - Que"Autoriza

o Poder Executivo a criar uma escola agrotécnica federal no
Município de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91

. l , N9 4.076/89 (Do Sr. Uldurico Pinto) - Que "Dispõe
, soore a criação de uma Junta de Conciliação e Julgàrilerito
da Justiça do Trabalho, no Município de Teixeira de Freitas,
no Estado da Bahia, e determina outras providências".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 6.020/90 (Do Sr. Telmo Kirst) - Que "Autoriza a

.criação de uma escola técnica federal, com habilitação em
agropecuária, no Município de Santa Cruz do Sul, no Estado
do Rio Grande do Sul".

l Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91. .
N9 6.022/90 (Do Sr. Telmo Kirst) - Que "Dispõe sobre

a criação de uma escola técnica federal, no Município de
Camaquã, no Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências".

·Prazo: 29 dia: 7-11-91
, Último dia: 14-11~91

N9 124/91 (Do Sr. Costa Ferreira) ->.-' Que "Autoriza o
Poder Executivo a instituir escola agrícola em. Imperatriz,
no Estado do Maranhão".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 165/91 (Do Sr. Merval Pimenta) - Que "Dispõe sobre

a criação da escola agrotécnica federal, no Município de Porto
Nacional, no Estado de Tocantins".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 166/91 (Do Sr. Merval Pimenta) -Que "Dispõe sobre

a criação da escola agrotécnica federal, no Município de Ara
guaína, Estado do Tocantins".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 190/91 (Do Senado Federal - PLS n9280/89) - Que

"Autoriza a Universidade Federal de Rondônia a estender
suas unidades de ensino superior aos municípios de maior
densidade populacional",

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 194/91 (Do Senado Federal- PLS n9348/89) - Que

"Dispõe sobre a transformação da Escola Técnica Federal
de Pernambuco em Centro Federal de Educação Tecnológica.

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91

N9 197/91 (Do Senado Federal- PLS n9364/89) - Que
"Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica
de Peçanha, Estado de Minas Gerais".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91

N9 219/91 (Do Sr. Costa Ferreira) ~Que "Autoriza o
Poder Executivo a instituir a Escora' Agrícola de Bacabal,
no Estado do Maranhão" .

. , p'razo: 29 dia: 7:1;t~91
Ultimo dia: 14-11-91
N9 220/91 (Do Sr. Costa Ferreira) :...:.. Que "Autoriza o

Poder Executivo a instituir a Escola Agrí~9la Federal de Santa
Inês, no Estado do Maranhão".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Últimodia: 14-11~91
N9 223/91 (Do 'Sr. Costa Ferreirá)~ Que "Autoriza o

Poder Executivo a instituir a Escola Agrícola de Lago da
Pedra, no Estado do Maranhão".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91 ,
N9247/91 (Do,Sr. Inocêncio Oliveira) - Que "Dispõe

sobre a criação da Faculdade de Agronoinia de Serra Talhada,
no Estado de Pernambuco". .

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9254/91 (Do St.Nilson Gibson) - Que "Dispõe sobre

'a criação da Escohi Agrícola Federal de Jataúba, no Estado
de Pernambuco".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 262/91 (Do Sr. Nilson Gibson) - Que "Dispõe sobre

a criação da Escola Federal de Capoeiras, no Estado de Per
nambuco",

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9293/91 (Do Sr. Virmondes Cruvinel) ...;... Que"Autoriza

o Poder Executivo 'a criar a Faculdade de Ciências Humanas
e Letras de Trindade, no Estado de Goiás".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 412/91 (Do Sr. Costa Ferreira) - Que "Autoriza o

Poder Executivo a instituir a Escola Agrícola de Caxias no
Estado do Maranhão".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 431/91 (Do Nilson Gibson) - Que "Dispõe sobre

a criação da Escola Técnica Federal no Município de' João
Alfredo, no Estado de Pernambuco".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 451/91 (Da S~ Eurides Brito) - Que "Cria a Escola

Técnica Federal do Distrito Federal e dá outras providências".
Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 463/91 (Do Sr. Eraldo Trindade) - Que "Dispõe

sobre a criação da Escola Agrotécnica Federal de Macapá,
no Estado do Amapá".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
'N9 491191 (Do Sr. Costa Ferreira) - Que "Autoriza o

Poder Executivo a instituir a Escola Agrícola de Balsas, no
Estado do Maranhão".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 492/91 (Do Sr. Costa Ferreira) - Que "Autoriza o

Poder Executivo a instituir a Escola Técnica Federal de Baca
bal, no Estado do Maranhão".
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Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14"11-91
N9 571/91 (Do Sr. Nilson Gib.son)--':'- Que "Dispõe sobre

a criação da Escola Agrícola Federal do Município de Floresta,
no Estado de Pernambuco".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 585191 (Do Sr. Francisco Diógeries) - Que "Autoriza

o Poder Executivo a instituir a Escola· Técnica Federal de
Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 597/91 (Do Sr. Nilson Gibson) - Que "Dispõe sobre

criação de uma Escola Técnica Federal, no Município de Sertâ
ma, no Estado de Pernambuco, e dá outras orovidências".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 735/91 (Do Sr. Pascoal Novaes) - Que "Autoriza

a Universidade Federal de Rondônia'a estender suas unidades
de ensino superior aos Municípios de Ariquemes, li-Paraná
e Vilhena".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 745/91 (Do Sr. Antônio Britto) - Que "Autoriza

o Poder Executivo a criar a Escola Âgrotécnica Federal, no
Município de São Gabriel, no Estado do Rio Grande do Sul,
e dá outras providências" .

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 759/91 (Do Sr. Romel Anísio) - Que "Cria Escola

Agrotécnica Federal, no Município de Iturama, no Estado
de Minas Gerais".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9899/91 (Do Sr. José Moura) - Que "Autoriza o Poder

Executivo a criar uma Escola Industrial Federal no Município
do Cabo, Estado de Pernambuco"

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 978/91 (Do Sr. Paulo Titan) - Que"Autoriza o Poder

Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal de
Castanhal, no Estado do Pará".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 979/91 (Do Sr. Paulo Titan) - Que "Dispõe sobre

a criação da Escola Agrícola Federal de Belterra, Município
de Santarém, no Estado do Pará".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 980/91 (Do Sr. Paulo Titan) - Que "Autoriza o Poder

Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal de
Santarém, no Estado do Pará".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 981/91 (apensado o PL n9 1.110/91 - Do Sr. Paulo

Titan) - Que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Técnica Federal de Capanema, no Estado do Pará".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.075/91 (Do Sr. Paulo Titan) - Que "Autoriza o

Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal
.de Marabá, no Estado do Pará".

Prazo: 29dia:'7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.078/91 (Do Sr. Alacid Nunes) - Que "Autoriza

o Poder Executivo a instituir a Escola Federal de Pesca da
Região do Salgado, com sede no Município de Salinópolis,
no Estado do Pará".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.108/91 (Do Sr. Mário Martins) - Que "Autoriza

o Poder Executivo a instituir a Universidade Federal de Ponta
de Pedras, no Estado do Pará, e dá outras providências".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91

, N9 1.109/91 (Do Sr. Mário Martins) - Que "Autoriza
o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Viseu,
no Estado do Pará, e dá outras providências".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.111/91 (Do Sr. Mário Martins) - Que "Autoriza

o Poder Executivo a criar a Escola Técnica de Tucuruí, no
Estado do Pará, e dá outras providências".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91

Projetos de Lei
N9 1.112/91 (Do Sr. Mário Martins) - Que "Autoriza

o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Barca
rena, no Estado do Pará, e dá outras providências".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.113/91 (Do Sr. Mário Martins) - Que "Autoriza

o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal
de Campanema, no Estado do Pará".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91

.N9 1.115/91 (Do Sr. Getúlio Neiva) - Que "Autoriza
o Poder Executivo a criar uma Escola Agrotécnica Federal
no Município de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.138/91 (Do Sr. Getúlio Neiva) - Que "Autoriza

o Poder Executivo a criar uma Escola Agrotécnica Federal,
no Município de Medina, Estado de Minas Gerais".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.139/91 (Do Sr. Getúlio Neiva) - Que "Autoriza

o Poder Executivo a criar uma Escola Agrotécnica Federal
no Município de Almenara, Estado de Minas Gerais".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.151191 (Do Sr. Ronaldo Caiado) - Que :'Dispõe

sobre a criação de Escola Técnica Federal em Anápolis, Esta
do de Goías".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.190/91 (Do Sr. Ronaldo Perim) - Que "Autoriza

o Poder Executivo a criar uma Escola Agrotécnica Federal
no Município de Governador Valadares, Estado de Minas
Gerais".

Prazo: 29 dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N91.214/91 (Do Sr. Romel Anísio) - Que "Dispõe sobre

a criação da Escola Agrotécnica Federal de Ituiutaba, no Mu
nic~pio de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais".
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Prazo: 2~ dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.228/91 (Do Sr.' Uldurico Pinto) - Que "Autoriza

o Poder Execútivo a instituir a Fundação Universidade de
Santa Cruz, no Município ce Itabuna, Estado da Bahia, e
dá outras providências" .

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.273/91 (Do Sr. Fernando Diniz) - Que "Dispõe

sobre a criação da Escola Agrotécnica Federal de Curvelo,
no Estado de Minas Gerais".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.274/91 (Do Sr. Fernando Diniz) - Que "Dispõe

sobre a criação da Escola Agrotécnica Federal de João Pinhei
ro, no Estado de Minas Gerais".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N~ 1.275191 (Do Sr. Fernando Diniz) - Que "Dispõe

sobre a criação da Escola Agrotécnica Federal de Itaobim,
no Estado de Minas Gerais".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.276/91 (Do Sr. Fernando Diniz) - Que "Dispõe

sobre a criação da Escola Agrotécnica Federal de Açucena,
no Estado de Minas Gerais".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.277/91 (Do Sr. Fernando Diniz) - Que "Dispõe

sobre a criação da Escola Agrotécnica Federal de São João
da Ponte, no Estado de Minas Gerais".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
·N9 1.283/91 (Do Sr. Ronaldo Caiado) - Que "Dispõe

sobre a criação da Escola Técnica Federal de Quirin6polis,
no Estado de Goiás".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.284/91 (Do Sr. Ronaldo Caiado) - Que "Dispõe

sobre a criação da Escola Técnica Federal de Luziânia no
Estado de Goiás".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N91.311/91 (Do Sr. Avenir Rosa) - Que "Dispõe sobre

a criação da Escola Agrotécnica Federal de Boa Vista, no
Estado de Roraima".

Prazo: 2' dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N91.327/91 (Do Sr. Avenir Rosa) - Que "Dispõe sobre

a criação da Escola Agrotécnica Federal de Caracaraí, no
Estado de Roraima" .

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91 •
N91.341/91 (Do Sr. Avenir Rosa) - Que "Dispõe sobre

a criação da Escola Agrotécnica Federal de Mucajaí, no Esta
do de Roraima" .

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91

N91.367/91 (Do Sr. Avenir Rosa) - Que "Dispõe sobre
a criação da Escola Agrotécnica Federal de Alto Alegre, no
Estado de Roraima".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N91.386/91 (Do Sr. Avenir Rosa) - Que "Dispõe sobre

a criação da Escola Agrotécnica Federal de Bonfim, no Estado
de Roraima".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 1.410/91 (Do Sr: Avenir Rosa) - Que "Dispõe sobre

a criação da Escola Agrotécnica Federal de São João da Baliza,
no Estado de Roraima". .

Prazo: 2' dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 541/91 (Do Sr. Max Rosenmann) - "Dá a denomi-

nação a viaduto na BR-376, km 110,2".
Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
N9 761/91 (Do Sr. Nilson Gibson) - "Autoriza o Poder

Executivo a ceder para o Estado de Pernambuco terrenos
situados nos Municípios de Paulista e Olinda".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91. - ..' .

N9 1.034/91 (Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen) - "Autoriza
a criação, em Guarulhos, no Estado de São Paulo, de Escola
Técnica Federal".

Prazo: 2' dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91

N91.397/91 (Do Sr. Antonio Deno) -"Autoriza0 Poder
Executivo a promover a construção de passarelas para pedes
tres em vias públicas".

Prazo: 29dia: 7-11-91
Último dia: 14-11-91
Arquivem-se, uos termos do art. 54, § 29do RI, as seguintes

proposições, que nos dias 2a 10-10-91, constaram da publicação
do aviso da Ordem do Dia (art. 54, § 19, do RI, prazo para
recur~o).

Projetos de Lei
N9 8.320/86 (Senado Federal) - Acrescenta dispositivo

à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n95.452, de 19de maio de 1943.

N9 8.603/86 (Senado Federal) - Denomina Aeroporto
Internacional Senador Adalberto Sena, o Aeroporto Interna
cional de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre.

N9 3.873/89 (Uldurico Pinto) - Dispõe sobre revogação
de dispositivos da CLT e determina outras providências.

N9 4.292/89 (Rose de Freitas) - Assegura a venda exclu
siva no País de toda a produção de gasolina azul, para consumo
exclusivo dos veículos movidos a álcool.

N9 4.641/90 (Vivaldo Barbosa) - Dispõe sobre aplicação
da BTN Fiscal no reajustamento dos vencimentos, pensões,
proventos e salários e dá outras providências.

N9 5.025/90 (Augusto Carvalho) - Dispõe sobre a realiza
ção de Auditoria Ambiental em todo o territ6rio nacional
nas condições que especifica.

N9 5.231190 (Senado Federal) - Dispõe sobre a obrigato
riedade das empresas construtoras que contratarem com o
serviço público a admitirem estagiários, e dá outras provi
dências.

N9 5.277/90 (Leopoldo Souza) - Autóriza o Poder Execu
tivo a conceder incentivos fiscais às empresas que especifica.

N9 5.718/90 (César Maia) - Dispõe sobre a vinculação
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, ao Congresso
Nacional.
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Maria Laura
Eduardo Braga

Waldir Pires •
Benedita da Silva •

Mauro Borges •
Chico Vigilante •

Vladimir Palmeira
AntOnio carlos Mendes Tbame

Edmundo Galdino •
Annibal Teixeira •
8alatiel carvalbo •
Luiz Piaubylino
José Falcâo •
Luiz Henrique
Felipe Neri •
Joao Mendes •
Alacid Nunes·

N9 5.983/85 (Senado Federal) - Introduz modificações N9 5.032/90 (Victor Faccioni) - Altera a forma de cobran-
na Lei n97.232, de 29 de outubro de 1984, que dispõe sobre ça do Imposto de Renda.
a Política Nacional de Informática, e dá outras providências. Ng 5.657/90 (Poder Executivo) - Ratifica a legislação

Ng 56/91 (Nilson Gibson) - Regula a requisição de servi-. referente ao Fundo Especial para Calamidades Públicas 
dores públicos pela Justiça do Trabalho e dá outras provi- FUNCAP.
dências. Ng 5.699/90 (Benedita da Silva) - Proíbe a venda de

Ng 122/91 (Edson Silva) - Dá nova redação ao art. 15 substâncias comprovadamente tóxicas a menores de 18 anos.
da Lei ng1.079, de 10 de abril de 1950, que define os processos Brasília, 18 de outubro de 1991. - Deputado Ibsen Pio
de responsabilidade e regula o respectivo processo de julga- nheiro, Presidente.
mento. Arquivem·se, nos termos do art. 163 do Regimento Inter-

N9 131191 (Nilson Gibson) - Dispõe sobre os prazos no, as seguintes proposições. (Face aprovação do PL n9

de que trata o art. 34, inciso V, alínea b, da Constituição 1.446/91).
Federal e dá outras providências. Projetos de Lei
Projeto de Decreto Legislativo N9 4.649/90 (Nilson Gibson) - Dispõe sobre ressarci-

N9 7/91 (Amaury Müller) - Regulamenta o inciso V mento ao erário de prejuízos decorrentes da improbidade ad
do art. 49 da Constituição Federal e dá outras providências. ministrativa, a que se refere o art. 37, inciso XXI, § 49 da

Brasília, 18 de outubro de 1991. - Deputado Ibsen Pi- Constituição Federal.
nheiro, Presidente. Ng 4.656/90 (Cristina Tavares) - Regulamenta o art.

Arquivem-se, nos termos do art. 164, § 49 do Regimento 37, § 49 da Constituição Federal, que trata da improbidade
Interno, as seguintes proposições: administrativa.
Projetos de Lei N9 4.667/90 (Darcy Deitos) - Regulamenta o art. 37,

N9 6.093/85 (Poder Executivo) - Altera os limites do inciso XXI, § 49da Constituição Federal de 1988.
benefício fiscal instituído pelo Decreto-Lei n9 1.358, de 12 N9 5.639/90 (Senado Federal) - Define os atos de impro-
de novembro de 1974, e dá outras providências. bidade administrativa de que trata o § 49do art. 37 da Consti-

N9 8.004/86 (Senado Federal) - Determina a criação tuição, e dá outras providências.
de Coordenações de Educação Ecológica no ensino de 19 e Brasília, 30 de outubro de 1991. - Deputado Ibsen Pi-
29graus e dá outras providências. nheiro, Presidente.

N9 8.593/86 (Senado Federal) - Altera a redação do
art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, para que a RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
prescrição bienal seja contada a partir da cessação do contrato NO GRANDE EXPEDmNTE
de trabalho. - NOVEMBRO DE 1991 -

N9 1.624/89 (Geovani Borges) - Estabelece isenção do -::D=-a--ta-----'::D:-:ja......;.-...H~or-a.;..;.;..;..;...=.;;~N~o...m;..;e.;..;...-----
pagamento de pedágio para os táxis e transporte de cargas.

N9 2.119/89 (Ney Lopes) - Estende os incentivos da 7 58 -feira 18:10 Mendonça Neto
Lei n97.505, de 2 de julho de 1986, que dispõe sobre benefícios 18:35 Wilson campos
fiscais na área do imposto de renda concedidos a operações 8 6"-feira 10:00 Costa Ferreira
de caráter cultural ou artístico.

N9 2.199/89 (Ivo Mainardi) - Acrescenta dispositivo ao ~~~ ~~:b~~riki
art. 29 da Lei n9 7.712, de 22 de dezembro de 1988, para 11:15 Aloízio Santos
conceder isenção da cobrança de pedágio aos usuários de 11:40 Nicias Ribeiro
rodovias federais que trafeguem em táxis, e determina outras 12:05
providências. 12:30

N9 2.879/89 (José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre isen· 12:55
ção do pagamento de pedágio para os caminhoneiros e trans- 13:20
portadores de carga pesada.

N9 3.846/89 (Edivaldo Motta) - Isenta da cqbrança de 11 2"-feira 15:00
selo-pedágio veículos de serviço de táxis nos limites que espe- ~~~~
cifica. 16:15

N9 4.339/89 (Telmo Kirst) - Inclui inciso no art. 18 da 16:40
Lei n9 7.839, de 12 de outubro de 1989, que dispõe sobre 1705
o FGTS, permitindo a movimentação da conta vinculada em 17~30
caso de rescisão de contrato por prazo determinado. 17:55

N9 4.347/89 (Senado Federal) - Dispõe sobre o uso obri- 18:20
gatório da marca alusiva ao Centen~rio da República na cor- 3"-feira
'respondência oficialdos órgãos e entidades dos Poderes Legis- 12 18:10
lativo, Executivo e Judiciário, União, Estados e Municípios. 18:35

N9 4.348/89 (Senado Federal) - Isenta do pagamento 13 48 -feira 18:10
de pedágio os veículos automotores licenciados como táxi. 18:35

N9 4.663/90 (Paulo Paim) - Acrescenta dispositivo ao 14 58 -feira 18:10
art. 18 da Lei n97.839, de 12 de outubro de 1989, que dispõe 18:35
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras 18 2"-feira 15:00
providências. 15:25
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15:50 Nilmário Miranda 16:15 Sérgio Barcellos
16:15 José Genoíno • 16:40 AroldoCedraz
16:40 Roberto Franca 17:05 Fábio Meirelles
17:05 Haroldo Uma * '17:30 Celso Bernardi
17:30 Gérson Peres 17:55 Adroaldo Streck
17:55 Maria Luiza Fontenele * 18:20 Agostinho Valente
18:20 Laerte Bastos

3 3"-feira . , 18:10 B. Sá
19 3"-feira 18:10 Murilo Rezende 18:35 EtevaIdaGrassi de Menezes

18:35 Sérgio Arouca '4 4a-feira 18:10 Sérgio Gaudenzi
20 4"-feira 18:10 111den Santiago * 18:35 Maviael Cavalcanti

18:35 EUo Dalla-Vecchia * 5 5a-feira 18:10 Amaury Müller
21 51l-feira 18:10 Clóvis Assis 18:35 Magalhães Teixeira

18:35 Ariosto Holanda 6 6"-feira 10:00 Roberto Rollemberg
22 &l-feira 10:00 Beraldo Boaventura 10:25 Edi Siliprandi

10:25 Paulo Bernardo 10:50 Paulo Rocha
10:50 José Fortunati 11:15 H~lio Rosas
11:15 Evaldo Gonçalves 11:40 Neuto de Conto
11:40 Ernesto Gradella 12:05 Luiz Tadeu Leite
12:05 Renildo Calheiros 12:30 Paulo Romano
12:30 Délio Braz. 12:55
12:55 Rubens Bueno 13:20
13:20 Nilson Gibson 9 2"-feira 15:00 Alacid Nunes

25 2"-teira 15:00 Jório de Barros 15:25 Edson Silva
15:25 Nilton Baiano 15:50 Adylson Motta
15:50 Paulo Mandarino 16:15 Odacir Klein
16:15 Pedro Novais * 16:40 Haroldo Uma
16:40 Augusto Carvalho 17:05
17:05 Max Rosenmann 17:30
17:30 Freire Júnior 17:55
11:55 Beta Mansur 18:20
18:20 Fernando ('.arrion 10 3"-feíra 18:10 Pedro Tassis

26 38 ·feira 18:10 Osvaldo Melo 18:35 JoAo Rosa
18:35 Munhoz da Rocha 11 4a·feira 18:10 José Dutra

27 41l·feira 18:10 Ernani Viana 18:35 Lurs Roberto Ponte
18:35 Oswaldo Stecca 12 58 -feira 18:10 Haroldo Sabóia

28 5a-feira 18:10 Delcino làvares 18:35 Euclydes Mello
18:35 l1dei de Uma 13 6"-fcira 10:00 Chico Vigilante

29 ()'1-feíra 10:00 Nelson Trad 10:25 José Falcão

10:25 Paulino Cícero de Vasconcellos 10:50 André Benassí

10:50 Armando Costa 11:15 Pedro Novais

11:15 Efraim Morais 11:40 Benedito de Figueiredo

11:40 Jurandyr'Paixâo 12:05 Alcides Modesto

12:05 Socorro Gomes 12:30 Elísio Curvo

12:30 Maria Valadão 12:55 José Carlos Aleluia

12:55 Jesus Tajra 13:20 Giovanni Queiroz
13:20 Valdomiro Uma

Oba.: (*) Inscrições transferidas para o mês de novembro ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
de 1991.

I - COMISSÃO DE AGRICULTURA DE

RBLAçAo DOS DEPUTADOS INSCRITOS POLÍTICA RURAL

NO GRANDE EXPEDffiNTE Local: Sala 27, Anexo II - Horário: 10 horas
- DEZEMBRO 1991 - Reunião de audiência pública

. Data Dia Hora Nome
Tema: Atual política de defesa para a pesca no litoral

brasileiro e as atividades do órgão em todas as áreas que
2 2;&-feira 15:00 AntOnio Faleiros lhe são afetas.

15:25 José Vicente Brizola Expositores: Dr. Eduardo de Souza Martins, Presidente
15:50 Jose Cicote do Ibama.
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II - COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUN"ICÃO E INFORMÁTICA

AVISO N9 3/91 .

Prazo para recebimento de emendas,

Local: Sala 8, Anexo II - Horário: 9h às 12h e 14h
às 18h

Início: 6-11-91
Término: 13-11-91
1) Projeto de Lei n9 126/91 - do Sr. Nilson Gibson 

que "altera a alínea "e" do art. 38 da Lei n9 4.117, de 27
de agosto de 1962 - Código Brasileiro de Telecomunicações".

Relator: Deputado Magalhães Teixeira
2) Projeto de Lei n9 139/91 - do Sr. Carlos Cardinal

- que "regulamenta o art. 139, inciso 1I1, da Constituição
Federal, que restringe a inviolabilidade da correspondência".

Relator: Deputado Fausto Rocha
3) Projeto de Lei n9 169/91 - do Sr. Nilson Gibson 

que "dispõe sobre programa de televisão para divulgar as
atividades dos Poderes da União".

Relator: Deputado Luiz Tadeu Leite
4) Projeto de Lei n9 226/91 - do Sr. Nilson Gibson 

que "dispõe sobre informativos para deficientes auditivos,
nas emissoras de televisão".

Relator: Deputado Eraldo Trindade
5) Projeto de Lei n9 388/91 -do Sr. Mendonça Neto

- que "dispõe sobre benefícios fiscais nas áreas dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza, sobre produtos
industrializados e sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas a títulos ou valores mobiliários, concedidos a
empresas por doações às produções teatrais e cinematográ
ficas, e dá outras providências".

Relator: Deputado Edson Silva
6) Projeto de Lei n9 445/91 - do Sr. Marcelo Barbieri

- que "dispõe sobre a criação do Centro de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico de Araraguara, no Estado de São
Paulo".

Relatora: Deputada Sandra Starling
7) Projeto de Lei n9618/91 - do Sr. Basílio Villani 

que "dispõe sobre divulgação de discos fonográficos".
Relator: Deputado Luiz "filndeu Leite
8) Projeto de Lei n9 1.031/91 - do Sr. Renato Vianna

- que "isenta os serviços de radioamadores da incidência
das taxas de fiscalização criadas pela Lei n9 5.070, de 7 de
julho de 1966".

Relator: Deputado Luiz Moreira
9) Projeto de Lei n91.268/91 - do Sr. Oscar Travassos

- que "dispõe sobre a publicidade do valor da mercadoria
entorpecente apreendida em poder de traficantes".

Relatora: Deputada Cidinha Campos
10) Projeto de Lei n94.579-A/90 - do Senado Federal

- que "dispõe sobre a propaganda comercial de agrotóxicos,
pesticidas e produtos congêneres".

Relator: Deputado Sergio Arouca
11) Projeto de Lei n91.315/88 - do Sr. Vivaldo Barbosa

- que "dispõe sobre o uso de Bio-Gás como combustível
alternativo nas frotas de táxis".

Apensos: PL 82/91, 730/91, 1.234/91, 1.478/90, 1.843/91,
1.634/91 e 1.429/91.

Relator: Deputado Eduardo Mascarenhas

III - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAçÃO

AVISO N9 38/91

Prazo para recebimento de emendas:
Local: Sala 1, Anexo II - Horário: 9h às 12h e 14h

às 18h30min
Início: 7-11-91
Término: 13-11-91
De Admissibilidade e Mérito
1) Projeto de Lei n9 1.703/91 - do Sr. Nilson Gibson

- que "re'VO!aa Lei. n98.Q43, de 15 de junho de 1990, que
dispõe sobre a desapropriação de imóvel no Município de
Jaboatão, Estado de Pernambuco, para o deslocamento de
famílias residentes na área do Parque Nacional Histórico dos
Guararapes" .

Relator: Deputado Benedito de Figueiredo
2) Projeto de Lei n9 1.841191 - do Sr. Laerte Barros

- que "altera o art. 929 do Código de Processo Civil".
Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel
3) Projeto de Lei n9 1.846/91 - do Sr. João Mellão 

que "altera dispositivos da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, dispondo
sobre a forma dos atos processuais e a prova documental".

Relator: Deputado Hélio Bicudo
4) Projeto de Lei 119 1.848/91 - do Sr. José Luiz Maia

que "altera o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
e dá outras providências" .

Relator: Deputado Vital do Rêgo
5) Projeto de Lei n9 1.850/91 - do Sr. Paulo Portugal

- que "introduz parágrafo no art. 185 do Código Penal".
Relator: Deputado Sigmaringa Seixas
6) Projeto de Lei n9 1.876/91 - do Sr. Jackson Pereira

- que "acrescenta parágrafo único ao art. 167 da Lei n9

6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei de Registros Públi
cos".

Relator: Deputado Adylson Motta
7) Projeto de Lei n91.877/91 - do Sr. César Bandeira

- que "determina a divulgação e publicação de estudos de
viabilidade municipal como base para a criação, .a incorpo
ração, a fusão e o desmembramento de municípios e dá outras
providências".

Relator: Deputado Éden Pedroso
8) Projeto de Lei n9 1.879/91 - do Sr. Paulo Ramos

- que "dispõe sobre o acesso das entidades que menciona
aos arquivos públicos relativos a desaparecidos políticos".

Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel
9) Projeto de Lei n9 1.938/91- do Sr. Maviel Cavalcanti

- que "dispõe sobre a eleição do Presidente e Vice-Presidente
da República, no caso de vacância dos dois cargos, regulamen
tando o art. 81, § 19, da Constituição Federal".

Relator: Deputado Éden Pedroso

IV - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Local: Anexo lI, Sala n925 - Horário: 9h30min

PAUTA N9 12/91

A) Discussão e Votação de Requerimentos:
1) Requerimento da Deputada Regina Gordilho propon

do a convocação, para expor sobre a fraude do leite, dos
senhores: Ministro de Estado da Agricultura; Diretor do Ser
viço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura; Presi~
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dente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas
Gerais - OCEMG; Presidente da Confederação Brasileira
das Cooperativas de Laticínios - CBCL; Diretores dos Sindi
catos Rurais de Ubá, Leopoldina e Juiz de Fora; Professor
do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Univer
sidade Federal de Viçosa-MG, Sebastião Cardoso Brandão;
Procon do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais; Departa
mento Nacional de Defesa do Consumidor, além de diretores
de empresas do setor com sede no Rio de Janeiro e Minas
Gerais.

2) Requerimento do Deputado Fábio.Feldmann propon
do a realização de Reunião de Audiênciil Pública com a partici
pação de entidades não governamentais ligadas à defesa do
consumidor, sobre: a) o fortalecimento do movimento social
à luz do Código de Defesa do Consumidor e a identificação
mais precisa de sua tipologia em nosso País; b) troca de expe
riências entre as entidades; e c) formação de um sistema de
troca de informações.

3) Requerimento do Deputado Fábio Feldmann propon
do que a Comissão faça uma Viagem de Inspeção e Reunião
de Audiência Pública na área indígena Yanomami, em rezão
da invasão de garimpeiros e do grande risco de surtos de
doenças a que está exposta aquela comunidade.

4) Requerimento do Deputado Fábio Feldmann propon
do a realização de Reunião de Audiência Pública no Litoral
dos Estados Unidos de São Paulo e Paraná para discussão
e proposta de soluções para os graves problemas ambientais
que afetam as comunidades caiçaras e os pescadores arte
sanais.

5) Requerimento do Deputado Fábio Feldmann propon
do a realização de Reunião de Audiência Pública em Xapuri,
Estado do Acre, para có1l:heeimento e discussão do atual está
gio da implantação de reservas extrativistas da Amazônia.

6) Requerimento do Deputado Fábio Feldmann propon
do a realização de Reunião de Audiência Pública em Monte
Santo e Canudos, para definição de providência visando sanar
os graves problemas ambientais decorrentes de extração de
granito.

7) Requerimento da Deputada Marilu Guimarães pro
pondo a realização de Reunião de Audiência Pública destinada
a tratar da esterilização feminina e outras questões relativas
aos direitos da mulher.

8) Requerimento do Deputado Luciano Pizzatto propon
do a realização de Reunião de Audiência Pública do Secretário
Nacional de Energia para expor sobre: a) a qualidade dos
combustíveis oferecidos ao consumidor brasileiro; b)o consu
mo/dia no País; e c) a capacidade de produção de combustíveis
das refinarias e destilarias do País.

9) Requerimento da Deputada Socorro Gomes propon
do a realização de Reunião de Audiência Pública em Belém,
Estado do Pará, sobre: Meio ambiente, o desenvolvimento
e suas conseqüências na região.

10) Requerimento da Deputada Beth Azize propondo
a realização de Reunião de Audiência Pública do Secretário
de Meio Ambiente e Mineração do Estado do Amazonas,
para expor sobre a proposta do Governo Estadual de liberação
da caça aos jacarés, conforme desencontro de informações
entre aquele Governo e a Presidência do Instituto Brasileiro

-de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA.

11) Requerimento da Deputada Etevalda de Menezes.
.propondo a realização de Reunião de Audiência Pública do

Dr. Luis Soresini, Diretor Executivo da Aracruz Florestal
S/A, para expor sobr~:.,"Os problemas ambientais e desequi
líbrios ecológicos causados pelas vastas plantações de euca
liptos mantidas no Estado do Espírito Santo pela empresa".

12) Requerimento do Deputado Jackson Pereira propon
do a realização de Reunião de Audiência Pública dos Diri
gentes da Esso Brasileiro para fazer exposição sobre: "O Pro
jeto da Esso Brasileira para a Preservação Ambiental, que

_assegurou à empresa o prêmio "Preservação Ambiental", pa
trocinado pela Câmara Americana do Comércio para o Bra
sil" .

-13) Requerimento do Deputado José Felinto propondo
a realização de Reunião de Audiência Pública do Presidente
da Companhia Parariaense de Energia Elétrica para expor
sobre: "Os custos da construção da Usina de Salto Segredo
em relação aos da de Xingá, com 65% a maior".

14) Requerimento da Deputada Marilu Guimarães pro
pondo a realização .de Reunião de Audiência Pública, desti
nada a instruir matérias referentes a consórcios, em tramitação
na Casa.

B) Proposições Sujeitas a Deliberação pelo Plenário da
Casa:

Urgência

15) Projeto de Decreto Legislativo n9 77, de 1991 
Da Comissão de Relações Exteriores (Mensagem n9 855/90)
- que "aprova o texto do Convênio para Preservaç~o,Con
servação e Fiscalização dos Recursos Naturais nas Areas de
Fronteira, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República da Bolívia, em 15
de agosto de 1990".

Relator: Deputado João Maia
Parecer: Favorável

Tramitação Ordinária

16) Projeto de Lei n9 2.287, de 1989 (apensado o Projeto
de Lei n9 700/91) - Do Sr. Carlos Cardinal - que "veda
o corte do fornecimento de água por falta de pagamento".

Relator: Deputado João Teixeira
Parecer: Favorável ao Projeto de Lei n9 2.287/89 e ao

de n9700/91, apensado, com substitutivo.

c) Proposições Sujeitas a Apreciação Conclusiva dils Co
missões:

Tramitação Ordinária

17) Projeto de Lei n9 4.386-A, de 1989 - Do Sr. Geraldo
Alckimin Filho - que "Inclui o MU!l-icípio de São Bento
do Sapucaí, Estado de São Paulo, na Area de Proteção Am
biental da Serra da Mantiqueira".

Relator: Deputado José Felinto
Parecer: Favorável

AVISO N9 6/91

Prazo para recebimento de Emendas
Local: Sala 25, Anexo II - Horário: 9 às 12hs e 14

às 18hs
Início: 4-11-91
Término: 8-11-91
1) Projeto de Lei n9 504/91- do Sr. Inocêncio Oliveira

- que "Disciplina a publicação e distribuição de fascículos
impressos". .

Relator: Deputado U1durico Pinto
2) Projeto de Lei n9 928/91 - do Sr. Werner Wanderer
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- que "Estabelece como "zona de uso intensivo área do
Parque Nacional do Iguaçu atravessada pela Estrada do Colo
no".

Relator: Deputado Nan Souza
3) Projeto de Lei n9 1.221191 - do Sr. Rubens Bueno

- que "Disciplina o processamento de reajustes durante pe
ríodos de controle de preços".

Relator: Deputado Adroaldo Streck
4) Projeto de Lei n9 1.288/91 - do Sr. José Felinto 

que "Estabelece normas e procedimentos gerais para a cons
trução de barragens, com vistas à conservação da ictiofauna".

Relator: Deputado Valdir Ganzer
5) Projeto de Lei n9 1.299/91 -' do Sr. Laire Rosado

- que "Acrescenta inciso ao art. 39 da Lei n98.078, de 11
de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consu
midor".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
6) Projeto de Lei n9 1.391191 - do Sr. Hugo Biehl 

que "Acrescenta parágrafo único ao art. 31 da Lei n98.078,
de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consu
midor".

Relator: Deputado José Carlos Coutinho
7) Projeto de Lei n9 1.412/91- do Sr. José Carlos Couti

nho que "Dispõe sobre exigências obrigatórias da Lei n98.078,
de 11 de setembro de 1990, Código do Consumidor".

Relator: Deputado João Tota
8) Projeto de Lei n9 1.433/91 - da Sr' Socorro Gomes

- que "Altera dispositivos da Lei n96.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Am
biente, seus fins e mecanismos de formulação, e dá outras
providências".

Relator: Deputado Sidney de Miguel
9) Projeto de Lei n9 1.498/91- dp Sr. Antonio de Jesus

- que "Dispõe sobre a criação da Area de Proteção Am
biental (APA) da Ilha do Bananal, no Estado do Tocantins".

Relator: Deputado João Teixeira
10) Projeto de Lei n9 1.504/91 - do Sr. Ivan Burity 

que "Proíbe a captura de sirênios, pinêpedes, cetáceos, muste
Iídeo e quelônios, em território brasileiro, e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado Luciano Pizzatto
11) Projeto de Lei n9 1.505/91 - do Sr. Ivan Burity 

que "Proíbe a captura do peixe-boi, em território nacional,
e dá outras providências".

Relator: Deputado Luciano Pizzatto
12) Projeto de Lei n9 1.509/91 - do Sr. Fausto Rocha

- que "Dispõe sobre a forma de defesa do consumidor quan
do ocorrer atraso na entrega do bem ou do serviço".

Relator: Deputado Everaldo de Oliveira

V - COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
AVISO N9 7/91

Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 19, Anexo II - Horário: 9 às 12h e 14 às

18h
Início: 4-11-91
Término: 8-11-91
1) Projeto de Lei n9823/91- do Poder Executivo (Men

sagem n9 190191) - que "altera dispositivo da Lei n9 7.289,
de 18 de dezembro de 1984".

Relator: Deputado Mauro .Borges
2) Projeto de Lei n9 1.862/91 - do Poder Executivo

(Mensagem n9 504/91) - que "Dispõe sobre a atividade de

inteligência, sua fiscalização e seu controle, e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado Marcelo Barbieri
3) Projeto de Lei n9 5.809/90 - do Sr. Antônio de Jesus

- que "Modifica a redação do art. 29 da Lei n9 5.698, de
31 de agosto de 1971, e do § 39 do art. 19 da Lei n9 5.315,
de 12 de setembro de 1967".

Relator: Deputado Hélio Bicudo
4) Projeto de Lei n9 1.376/91 - do Sr. Jair Bolsonaro

- que "Dispõe sobre o uso de imóveis militares na forma
que menciona e dá outras providências".

Relator: Deputado Francisco Rodrigues
5) Projeto de Lei n9 1.401191 - do Sr. César Maia 

que "Altera o caput do art. 39da Lei n93.765, de 4 de maio
de 1960, alterado pelo Decreto-Lei n91.748, de 28 de dezem
bro de 1979, dispondo sobre a contribuição militar".

Relator: Deputado Marcelo Barbieri
6) Projeto de Lei n9 1.414/91 - do Sr. Nelson Bornier

- que "Dispõe sobre isenção de serviço militar a doadores
de órgãos",

Relator: Deputado Heitor Franco
7) Projeto de Lei n9 1.570/91 - do Sr. Jackson Pereira

- que "Estabelece norma geral para a organização da polícia
civil nos Estados".

Relator: Deputado Wilson Müller

AVISO N9 8/91

Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 19, Anexo II - Horário: 9 às 12h e 14 às

18h
Início: 7-11-91
Término: 13.11-91
Projeto de Lei n9 358/91 - do Sr. Laprovita Vieira 

que "Dispõe sobre o funcionamento das guardas municipais,
regulamentando o § 89 do art. 144 da Constituição Federal".

(Apenso o Projeto de Lei n91.416/91)
Relator: Deputado Wilson Müller

VI - COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

AVISO N9 7/91

Para recebimento de emendas
Local: Sala 18, Anexo II - Horário: 9h às 12h e 14h

às 18h30min.
Início: 4-11-91
Término: 8-11-91
1) Projeto de Lei n9204/91-do Poder Executivo (Mensa

gem n9 90/91) - que "Revoga o art. 49da Lei n9 2.410, de
29 de janeiro de 1955".

Relator: Deputado Romero Filho
2) Projeto .de Lei n9 633/91 - do Sr. Tadashi Kuriki

- "Que concede isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados - IPI, na aquisição de veículos de carga por trans
portadores autônomos".

Relator: Deputado Flávio Rocha
3) Projeto de Lei n9 1.302/91- do Sr. José Carlos Couti

nho - que "Regula o art. 79, inciso XXVI, da Constituição
Federal".

Relator: Deputado Joáo Mendes
4) Projeto de Lei n9 1.308/91-do Sr. Pauderney Avelino

- que "Da nova redação a dispositivo da Lei n9 7.965, de
22 de dezembro de 1989, que cria Área de Livre Comércio
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no Município de Tabatinga, no Estado do Amazonas, e dá
outras providências.

Relator: Deputado Waldir Guerra
5) Projeto de Lei n9 1.330/91 - do Sr. José Felinto 

que "Cria área de livre comércio no Município de Foz do
Iguaçu, no Estado do Paraná".

Relator: Deputado Fetter Júnior
6) Projeto de Lei n9 1.399/91 - do Sr. Jório de Barros

- que "Acrescenta parágrafo 3g ao art. 40 da Lei ng 8.177,
de 1g de março de 1991, para limitar a 10% o valor de depósitos
recursais de microempresas".

Relator: Deputado Pedro Pavão
7) Projeto de Lei n9 1.519/91 - do Sr. Fausto Rocha

- que "Dispõe sobre bebidas alcoólicas e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado Marino Clinger
8) Projeto de Lei ng 1.520/91 - do Sr. Nelson Bornier

- que "Dispõe sobre taxas de juros reais" .
Relator: Deputado Sérgio Machado
9) Projeto de Lei n9 1.801191 - dos Srs. Said Ferreira

e Antonio Barbara - que "Cria uma Zona Franca no sul
do País, em Maringá, no Estado do Paraná, preparatória para
o Mercosul e 'dá outras providências".

Relator: Deputado Fetter Júnior
10) Projeto de Lei n91.833/91 - do Sr. José Fortunati

- que "Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de "bico anti
jato" em recipientes plásticos para a comercialização de álcool
e outros combustíveis líquidos de uso doméstico e dá outras
providências".

Relatora: Deputada Márcia Cibilis Viana
11) Projeto de Lei ng 1.886/91 - do Sr. Flávio Rocha

- que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de explicitação do
valor dos impostos incidentes sobre os preços das mercadorias
e serviços".

Relator: Deputado Vittorio Medioli

VII - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

AVISO N9 11/91

Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 15, Anexo II - Horário: 9h às 12h e 14h

às 18h
Início: 5·11-91
Término: 11-11-91
1) Projeto de Lei n94.617/90 - do Poder Executivo (Men

sagem n9 104/90) que "Dispõe sobre a criação de Escolas
Agrotécnicas Federais e dá outras providências". (PLS apen
sos: NgI 2.659/89, 4.081/89, 5.027/90, 5.028/90, 5.181/90 e
5.219/90)

Relator: Deputado Samir Tannús
2) Projeto de Lei n9 253/91 - do Sr. Francisco Silva

- que "Dispõe sobre o ensino ambiental nas escolas de pri
meiro, segundo e terceiro grlÍUs". (PLS apensos: NI'" 757/91,
765/91, 1.440/91 e 1.839191)

Relator: Deputado Alvaro Valle
3) Projeto de Lei n9 573/91 - do Sr. Aldir Cabral 

que "Dispõe sobre a dispensa da prática de Educação Física
nas escolas rurais para os casos que menciona".

Relator: Deputado Onaireves Moura
4) Projeto de Lei n' 577/91 - do Sr. Costa Ferreira 

que "Institui o "Dia Nacional de Fé Cristã" e determina outras
pro~ncias".

Relator: Deputado Carlos Lupi
5) Projeto de Lei ng 637/91-do Poder Executivo (Mensa

gem ng 152/91) - que "Dá nova redação ao art. 27 da Lei
n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixa normas de
organização e funcionamento do ensino superior".

Relator: Deputado· Sólon Borges dos Reis
6) Projeto de Lei n9 1.202/91 - do Sr. Amido Góes

- que "Inclui, em caráter obrigatório, nos currículos escolares
de 1g e 2g graus, o estudo de "Legislação Brasileira" e dá
outras providências".

Relator: Deputado Alvaro Valle
7) Projeto de Lei n9 1.203/91 - do Sr. Laire Rosado

- que "Denomina Luiz Fausto de Medeiros, o Porto-Ilha
de Areia Branca, situado no município do mesmo nome, Esta
do do Rio Grande do Norte".

Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá
8) Projeto de Lei n9 1.259/91 - do Sr. Gilvam Borges

- que "Denomina Pompeu Sousa a Faculdade de Comuni
cação da Universidade de Brasília - UnB".

Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá
9) Projeto de Lei n9 1.420/91 - do Sr. Vasco Furlan

- que "Institui o "Dia Nacional do Coralista" e dá outras
providências".

Relator: Deputado Carlos Lupi
10) Projeto de Lei n9 1.508/91 - do Sr. Fausto Rocha

- que "Reconhece, com o nível superior, os cursos minis
trados pelas Faculdades Teológicas e afins e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado Florestan Fernandes
11) Projeto de Lei n9 1.532/91 - do Sr. Rubens Bueno

- que "Regulamenta o disposto no artigo 208, parágrafo
2g, da Constituição Federal e dá outras providências".

Relatora: Deputada Eurides Brito
12) Projeto de Lei ng 1.563/91 - do Sr. Victor Faccioni

-que "Toma obrigatóna a integração de idosos aos conselhos
das escolas públicas eparticulares e dá outras providências".

Relator: Deputado. Paulo Octávio
13) Projeto de Lei n9 1.612/91 - do Sr. João de Deus

Antunes - que "Dispõe sobre a concessão de bolsas de estu
dos para o ensino fundamental e médio, prevista no § 19 do
art. 213 da Constituição Federal".

Relator: Deputado Hermínio Calvinho
14) Projeto de Lei n9 1.704/91 - do Sr. Marcelo Luz

- que "Institui o Dia Nacional do Saneamento".
Relator: Deputado Carlos Lupi

AVISO N9 12/91

Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 15, Anexo II - Horário: 9h às 12h e 14h

às 18h
Início: 6-11-91
Término: 12-1l-~1

1) Projeto de Lei n9 152/91 - do Sr. Carlos Cardinal
- que "Dispõe sobre a inclusão, ilõs cursos de graduação
em Ciências Jurídicas, da disciplina "Direito Agrário".

Relator: Deputado Alvaro Valle
2) Projeto de Lei n9215/91 - do Sr. Roberto Jefferson

- que "Declara de utílídade pública a Sociedade Pestalozzi
de Petrópolis".

Relator: Deputado Ricardo Murad
3) Projeto de Lei n9 452/91 - do Sr. Mendonça Neto

- que "Estende os benefícios do Crédito Educativo ao ensino
profissionalizante do 29grau".
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Relatora: Deputada Sandra Cavalcanti
4) Projeto de Lei n" 453/91 - do SI. Mendonça Neto

- que "Dispõe sobre a instituição da disciplina "Comunicação
e Expressão Oral", nos currículos plenos dos cursos supe
riores".

Relator: Deputado Alvaro Valle
5) Projeto de Lei n" 498/91 - do Sr. Mendonça Neto

- que "Estabelece gratuidade de vagas no ensino de 1" e
2" graus e escolas superiores para sindicatos de trabalhadores
do Brasil".

Relator: Deputado Eraldo Tinoco
6) Projeto de Lei n" 499/91 - do Sr. Mendonça Neto

- que "Proíbe aos estabelecimentos de ensino de qualquer
nível, a adoção de livros didáticos que atribuam a Domingos
Fernandes Calabar a pecha de "traidor".

Relator: Deputado Celso Bernardi

7) Projeto de Lei n" 502/91 - do Sr. Maurici Mariano
- que "Institui a Cadeira de Família e Bons Costumes, no
ensino de I" e 2" graus e dá outras providências".

Relator: Deputado Alvaro Valle.
8) Projeto de Lei n" 503/91 - do SI. Inocêncio Oliveira

- que "Estabelece prazo para a substituição dos livros didá
ticos nos estabelecimentos de ensino de 1" e 2" graus e dá
outras providências".

Relator: Deputado Celso Bernardi.
9) Projeto de Lei n" 559/91 - da S~ Marilu Guimarães

- que "Estabelece normas sobre a adoção do livro didático
nas escolas de I" e 2" graus e dá outras providências".

Relàtor: Deputado Celso Bernardi.
10) Projeto de Lei n" 1.343/91 - do Sr. José Felinto

- que "Institui o Dia Nacional das Assembléias de Deus".
Relator: Deputado José Vicente Brizola.
11) Projeto de Lei n" 1.348/91- do Sr. Maun1io Ferreira

Lima - que "Regula a execução de músicas nas emissoras
de rádio e televisão, "boites", bares e estabelecimentos congê
neres em todo o País e dá outras providências".

Relator: Deputado Artur da Távola.
12) Projeto de Lei n" 1.571/91- do Sr. Jackson Pereira

- que "Dispõe sobre a vinculação de 10% (dez por cento)
das verbas públicas destinadas à educação, para o ensino pro
fissionalizante" .

Relator: Deputado Délio Braz.

VIII - COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Local: Plenário da Comissão, Sala 5, Anexo II - Horá
rio: lOh

Reunião de Audiência Pública

Convidada: Sr; Margarida Procópio, Ministra da Ação
Social

Tema: Denúncias de irregularidades na Legião Brasileira
de Assistência - LBA.

AVISO N97/91

Prazo para recebimento de emeridas:
Local: Sala 7, Anexo II - Horário: 9h às 12h e 14h

às 18h
Início: 31-10-91
Término: 6-11-91
Projeto de Lei n" 235/91, do Sr. Inocêncio Oliveira, que

"Proíbe aos Executivos Municipais contraírem empréstimos
para seus municípios, cujo parcelamento ultrapasse o período
de sua administração".

Relator: Deputado José Guerra.
OB8.: As emendas só serão aceitas em formulários pró

prios, a disposição na Secretaria da Comissão.

AVISO N" 8/91

Prazo para recebimento de emendas:
Local: Sala 7, Anexo 11' - HorárIo' 9h às ilh e Uii

bl~ .
Início: 7-11-91
Término: 13-11-91.
A) De Adequação Financeira e Orçamentária
1) Projeto de Lei n" 5.706-A/90 - do Senado Federal

(PLS n" 31188) - que "Concede isenção do imposto de impor
tação para cordas destinadas a instrumentos de utilização sin
fónica".

Relator: Deputado Francisco Diógenes.
2) Projeto de Lei n" 340-A/91 - do Sr. Carlos Cardinal

- que "Pennite ao optante pelo FGTS que realizar trinta
anos de contribuições previdênciárias, sacar cinqüenta por
cento do saldo de fundo,? determina outras providências".

Relator: Deputado Elio DalIa Vecchia.

B) De Mérito

3) Projeto de Lei n" 170191 - do Sr. Paulo Paim 
que"Altera a legislação do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza" .

Relator: Deputado Paulo Hartung.
4) Projeto de Lei n" 248/91- do SI. Inocêncio Oliveira

- que "Veda às instituiçóes financeiras a exigência do aval
nos contratos de, empréstimos contraídos por pessoas físicas
e determina outras providências".

Relator: Deputado Luiz Moreira.
5) Projeto de Lei n" 268/91 - do SI. Aloizio Santos

que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de seguro em estaciona
mentos pagos em todo o território nacional".

Relator: Deputado Gonzaga Mota.
6) Projeto de Lei n9 286/91 - do Sr. Roberto Torres

- que "Cria o Fundo Especial de Recuperação da Lavoura
Algodoeira - FERLA, e dá outras providências".

Relator: Deputado Gustavo Krause.
7) Projeto de Lei n9 348/91 - do Sr. Carlos Cardinal

- que "Autoriza o parcelamento de débitos das empresas
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço".

Relator: Deputado Élio Dalla Vecchia.
8) Projeto de Lei n" 421/91-do Sr. José Carlos Coutinho

- que "Dispõe sobre a padronização dos formulários de decla
ração do Imposto de Renda".

Relator: Deputado Paulo Harturig.
9) Projeto de Lei n9 533/91-do Sr. José Carlos Coutinho

- que "Dispõe sobre abatimento no Imposto de Renda das
empresas industriais ou rurais, mantenedoras de creches para
os filhos trabalhadores".

Relator: Deputado Paulo Hartung.
10) Projeto de Lei n" 555/91 - do Sr. Paulo Portugal

- que "Permite o desconto, do Imposto de Renda a pagar,
de despesas com manutenção de excepcionais".

Relator: Deputado Paulo -Hartung.
11) Projeto de Lei n9 562/91 - do Sr. Hélio Rosas 

que "dá nova redação ao art. 11 do Decreto-Lei n9 1.968,
de 23 de novembro de 1982, que "Altera a legislação do
Imposto de Renda de pessoa física residente ou domiciliada
no Brasil e dá outras providências".
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Relator: Deputado Paulo Hanung.
12) Projeto de Lei n~ 592/91 - do Sr. Jabes Rabelo 

que "Estabelece critérios para a conversão da dívida externa
em créditos em cruzeiros para a aplicação específica nos planos
de prevenção e repressão ao narcotráfico".

Relator: Deputado José Genoíno.
13) Projeto de Lei n9 621/91 - do Sr. Mendonça Neto

- que "Institui o Fundo Especial de Fomento e Defesa da
Economia Fumageira e dá outras providências".

Relator: Deputado Gustavo Krause.
14) Projeto de Lei n~ 650/91- do Sr. Osório Santa Cruz

- que "Dispõe sobre a retenção, pelos Municípios, da parcela
que lhes pertencer do ITR - Imposto Territorial Rural".

Relator: Deputado Pedro Novais.
15) Projeto de Lei n~ 691/91 - do Sr. Osório Santa Cruz

- que "Estabelece critério para a devolução do· empréstimo
compulsório de que trata o inciso II do art. 11 do Decreto-Lei
n9 2.288, de 23 de julho de 1986".

Relator: Deputado Paulo Mandarino.
16) Projeto de Lei n~ 795/91 - do Sr. Freire Júnior 

que "Altera o inciso XIV do art. 6~ da Lei n9 7.713, de 22
de dezembro de 1988, que "Altera a legislação do imposto
de renda e dá outras providências".

Relator: Deputado Paulo Hartung.
17) Projeto de Lei n~ 813/91- do Sr. Cesar Souza que

"reduz a alíquota ad vaIarem do Imposto de Importação das
mercadorias que menciona".

Relator: Deputado Francisco Diógenes.
18) Projeto de Lei n9 941/91 do Sr. Pedro Pavão que

"dá nova redação ao artigo 51 da Lei n9 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que "altera a legislação do imposto de
renda e dá outras providências".

Relator: Deputado Paulo Hartung:
19) Projeto de Lei n~ 1.087/91- do Sr. Luiz Soyer que

"estabece critério para a devolução do empréstimo compul
sório instituído pelo Decreto-Lei n9 2.288, de 23 de julho
de 1986, que criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento".

Relator: Deputado Paulo Mandarino.
20) Projeto de Lei n9 1.218/91 do Sr. José Carlos Couti

nho - que "permite ao proprietário de imóvel rural abater
do imposto de renda os gastos com produtos farmacêuticos
adquiridos para seus trabalhos".

Relator: Deputado Paulo Hartung.
21) Projeto de Lei n~ 1.243/91-do Sr. Benedito Domin

gos - que "acrescenta alínea c" ao parágrafo 19 do artigo
59 da Lei n~ 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que dispõe
sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, causados por
veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga a
pessoas transportadas ou não".

Relator: Deputado Gonzaga Mata.
22) Projeto de Lei n9 1.269/91 do Sr. Agostinho Valente

e outros 4 - que "dispõe sobre a movimentação da conta
vinculada do FGTS pelos funcionários da Minascaixa".

Relator: Deputado Paulo Bernardo.
23) Projeto de Lei n~ 1.355/91 do Sr. Waldir Pires e outros

8 - que "dispõe sobre a remuneração das restituições de
valores do Imposto sobre a Renda e dá outras providências".

Relator: Deputado Carrion Júnior.
24) Projeto -de Lei n~ 1.382/91 do Sr. Edson Silva que

"proíbe as instituições oficiais de crédito a conceder emprés
timos, financiamentos e outros benefícios a pessoas jurídicas
em débito com o FGTS".

Relator: Deputado Paulo Bernardo.
25) Projeto de Lei n~ 1.393/91 do Sr. Waldir Pires e

outros 2 que "define os créditos de natureza alimentícia pre
vistos no artigo 100 da Constituição Federal e regula o processo
para seu pagamento pela Fazenda Pública".

Relator: Deputado Carrion Júnior.
26) Projeto de Lei n~ 1.458/91 - do Sr. Odelmo Leão

que "altera a legislação do Imposto de Renda".
Relator: Deputado Paulo Hartung.
27) Projeto de Lei n9 1.484/91- do Sr. Jackson Pereira

- que "dispõe sobre a isenção do imposto de renda dos
contribuintes de reduzida renda bruta e dá outras providên
cias".

Relator: Deputado José Maria Eymael.
28) Projeto de Lei N91.494/91 - do SI. Jackson Pereira

que "altera o artigo 29 da Lei n9 8.021, de 12 de abril de
1990, que dispõe sobre a identificação dos contribuintes para
fins fiscais e dá outras providências".

Relator: Deputado José Maria Eymael.
29) Projeto de Lei n9 1.573/91 - do Sr. José Maria Ey

mael que "dispõe sobre a não incidência do Imposto de Renda
nas transferências de imóveis por desapropriação" .

Relator: Deputado Jackson Pereira.
30) Projeto de Lei n9 1.602/91 do Sr. Jackson Pereira

- que "dispõe sobre o parcelamento de débitos para com
o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo Serviço, dos órgãos
que especifica".

Relator: Deputado Walter Nory.
31) Projeto de Lei n~ 1.913/91 - do Poder Executivo

(MSG n~ 527191) - que "dispõe sobre a base de cálculo das
contribuições devidas ao Finsodal e ao PIS/Pasep e dá outras
providências" .

Relator: Deputado Waldir Guerra.
Obs.: As emendas só serão aceitas em formulários-pró.

prios, à disposição na Secretaria da Comissão. '''"'....

IX - COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
AVISO N9 4/91

Prazo para recebimento de emendas:
Local: Sala 21, Anexo II - Horário: 9h às 12h e 14

às 18h
Início: 6-11-91
Término: 12-11-91
1 - Projeto de Lei n~ 14/91 - da Sr! Raquel Cândido

- que "institui a Comissão de Valores Minerais e dá outras
providências".

Relator: Deputado Paulo Titan
2 - Projeto de Lei n9 1.026/91 - da Sr! Rita Camata

- que "dispõe sobre a participação do proprietário do solo
nos resultados da lavra de recursos minerais".

Relator: Deputado Alcides Modesto
3 - Projeto de Lei n9 1.157/91 - do Sr. Álvaro Valle

- que "dispõe sobre tarifa de energia elétrica incidente sobre
estabelecimentos religiosos."

Relator: Deputado Irani Barbosa
4 - Projeto de Lei n9 1.255/91 - do Sr. Sérgio Brito

- que "estabelece os fundamentos, define os objetivos e
fixa as diretrizes gerais de ação da política mineral. "

Relator: Deputado Aracely de Paula
5 - Projeto de Lei n9 1.611/91 - do Sr. João Teixeira

- que "dá nova redação ao parágrafo ,único do artigo 11
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da Lei n? 7.766, de 11 de maio de 1989, que "dispõe sobre
o ouro, ativo financeiro, e seu tratamento tributário".

Relator: Deputado Oswaldo Stecca
6 - Projeto de Lei N?1.699/91- do Sr. Maurici Mariano

- que "estende aos municípios refinadores de petróleo os
benefícios das Leis n?' 7.990, de 31 de janeiro de 1990, e
8.001, de 13 de março de 1990.

Relator: Deputado Wilson Müller
7 -Projeto de Lei n?1.731191-do Sr. Jarvis Gaidzinski

e outros 11 que "dispõe sobre o monop6lio de importação
de gás natural, do seu transporte por condutos e dá outras
providências".

Relator: Deputado Murilo Pinheiro
8 - Projeto de Lei n?1.954/91- do Sr. Roberto Campos

que "privatiza atividades do setor da energia elétrica".
Relator: Deputado Catlos Azambuja
9 - Projeto de Lei n? 2.035/91 - do Senado Federal

- que dispõe sobre a matriz energética nacional no plano
prurianual, e dá outras providências."

Relator: Deputado José Carlos Aleluia

X - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMÍLIA

Local: Sala 9, do Anexo II
Horário: 10 horas

Reunião de Audiência Pública

Tema: "A transparência entre direção, trabalhadores e
usuários do sistema previdenciário" .

Convidados:
- Dr. Adival Rabelo, Presidente da Dataprev; e
- Dr. Sérgio Rosa, Diretor da Fenadados.

AVISO N? 15/91

Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 9, anexo II - Horário: 9h30min às 12 h

e 14h30min às 18h
Início:4-1l-91
Término: 8-11-91

1) Projeto de Lei n? 180/91 - do Sr. Costa Ferreira 
"dispõe sobre a emissão de sons e ruídos prejudiciais à saiíde,
à se.gurança.e ao sossego público".

Relator: Deputado Elias Murad
2) Projeto de Lei n? 529/91 - do Sr. Nelson Bornier

- que '''disp'?e sobre a concessão de estímulos à adoção de
menores, e'oá outras providências".

Relatora.: Deputada Rita Camata
3) Projeto de Lei n? 539/91- do Sr. José Carlos Coutinho

- que "estabelece isenção do imposto de renda nas hipóteses
de moléstia grave".

Relator: Deputado Liberato Caboclo
4) Projeto de Lei n? 556/91 - da Sr' Marilu Guil1lwães

- que "dispõe sobre normas para 'identifioação de recém
nascidos".

Relatora: Deputada Rita Camata
5) Projeto de Lei n? 560/91 - do Sr. Francisco Silva

- que "determina a obrigatoriedade da inserção, na embala
gem dos cosméticos, da data de fabricação e validade do pro
duto".

Relatora: Deputada Jandira Feghali
6) Projeto de Lei n? 656/91 - do Sr. Eduardo Jorge

- que "define prazos e condições para o repasse da arreca
dação do Finsocial e da contribuição sobre o lucro".

Relator: Deputado Antônio Britto
7) Projeto de Lei n? 663/91 - do Sr. Costa Ferreira 

que "determina a instalação de postos de primeiros socorros
nas rodovias federais".

Relator: Deputado George Takimoto
8) Projeto de Lei n9 665/91 - do Sr. Jamil Haddad 

que "dá nova redação ao artigo 4? da Lei n? 3.891, de 26
de abril de 1961, que "cria no Departamento Nacional de
Estradas de Ferro o Serviço Social das Estradas de Ferro".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
9) Projeto de Lei n9 667/91 - do Sr.. Inocêncio Oliveira

- que "autoriza a distribuição gratuita de anovulat6rios".
Relatora: Deputada Jandira Feghali
10) Projeto de Lei n? 1.185/91 - da Sr' Rose de Freitas

- que "dispõe sobre consolidação de dívidas das prefeituras
com o INSS".

(Apenso o Projeto de Lei n? 1.609/91 do Sr. Fernando
Diniz.)

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
11) Projeto de Lei n? 1.347191 - do Sr. Jabes Rabelo

- que "dispõe sobre a assistência, acompanhamento e reabili
tação dos dependentes de entorpecentes e drogas afins, e
dá outras providências".

Relator: Deputado Elias Murad
12) Projeto de Lei n? 1.349/91 - da Sr' Benedita da

Silva - que "aIterll dispositivos da Lei n? 8.069, de 13 de
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente".

Relatora: Deputada Rita Camata
13) Projeto de Lei n? 1.350/91- do Sr. Roberto Balestra

- que "dispõe sobre a dedução no Imposto de Renda das
despesas realizadas por portadores de diabetes-insulino-de
pendentes, e dá outras providências".

Relator: Deputado Eduardo Matias
14) Projeto de Lei n? 1.369/91 - do Sr. Jackson Pereira

- que "acrescenta dispositivos ao art. 136 da Lei n? 8.069,
de 13 de julhl? de 1990, que "6ispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, e dá outras' providências" .

Relatora: Deputada.Benedita da Silva
15) Projeto de Lei n? 1.384/91-do Sr. Geraldo Alckmin

Filho -- que "declara de utilidade pública a Associação Sebas
tianense de Promoção Social, no Estado de São Paulo".

Relator: Deputado Liberato Caboclo
16) Projeto de Lei n? 1.426/91- do Sr. Rivaldo Medeiros

- que "dispõe sobre o tratamento especial nas escolas públi
cas aos portadores de deficiência auditiva na forma que espe
cifica".

Relator: Deputado Ivânio Guerra
17) Projeto de Lei n? 1.441/91- do Sr. J6rio de Barros

- que "altera a Lei n!Õ: 4.284, de 20 de novembro de 1963,
que criou o IPC, com suas modificações posteriores".

Relator: Deputado Pedro Corrêa
18) Projeto de Lei n9 1.452/91 - do Sr. Carlos Lupi

- que "ooa oPrograma Nacional de Prevenção e Combate
ao Alcoolismo".

Relator: Deputado Eduardo Mascarenhas
19) Projeto de Lei n?1.457/91- do Sr. Reditário CassaI

_ que "dispõe sobre a organização da assistência social, insti
tui plano de benefícios e serviços, e dá outras providências".

Relatora: Deputada Fátima Pelaes.
20) Projeto de Lei n? 1.467/91 - do Sr. Osvaldo Reis

- que "dispõe sobre o atendimento prioritário ao doador
de sangue, nos serviços de saúde e assistência social".
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Relator: Deputado Jose Linhares
21) Projeto' de Lei n91.471/91 - do Sr. Francisco Silva

- que "determina a doação compulsória de órgãos por conde
nados pelos crimes previstos no inciso XLIII do art. 59 da
Constituição Federal e arts. 121, 127 e 213 e § 39 do art.
129 do Decreto-Lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
22) Projeto de Lei n9 1.472/91 - do Sr. Jair Bolsonaro

- que "assegura o atendimento médico ambulatorial e hospi
talar aos ex-combatentes na forma que especifica, e dá outras
providências" .

Relator: Deputado Delcino Tavares .
23) Projeto de Lei n9 1.482/91 - do Sr. Jackson Pereira

- que "estende aos inativos da Previdência Social os abonos
concedidos aos trabalhadores em atividade pela Lei n98.178,
de 19 de março de 1991".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
24) Projeto de Lei n9 1.493/91 - do Sr. Jackson Pereira

- que "altera os arts. 64 e 65 da Lei n9 8.069, de 13 de
julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências".

Relator: Deputado Nilton Baiano
25) Projeto de Lei n9 1.497/91 - do Sr. Adylson Motta

- que "institui, em todo o território nacional, a notificação
compulsória para os casos de intoxicação humana por produtos
e substâncias químicas ou agentes biológicos, que tenham rece
bido atendimento hospitalar ou ambulatorial, e dá outras pro
vidências".

Relator: Deputado Jamil Haddad
26) Projeto de Lei n91.506/91 - do Sr. Antônio Carlos

Mendes Thame - que "isenta do Imposto de Renda rendi
mentos percebidos por contribuinte com mais de sessenta e
cinco anos de idade, que não seja beneficiário de proventos
de aposentadoria e pensão, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos MunIcípios".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
27) Projeto de Lei n9 1.523/91- do Sr. José Carlos Couti

nho - que "acrescenta dispositivo ao art. 389 da Consolidação
das Leis do Trabalho".

Relator: Deputado João Paulo
28) Projeto de Lei n9 1.528/91- do SI. Sebastião Ferreira

- que "declara de utilidade pública o Projeto Piloto de Ação
Comunitária - PROPAC, sediado em Serra Talhada, no Es
tado de Pernambuco".

Relator: Deputado Pedro Corrêa
29) Projeto de Lei n9 1.531191 - do Sr. Francisco Silva

- que "dispõe sobre a reciprocidade compulsória nos casos
de doação e recepção de órgãos humanos".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
30) Projeto de Lei n9 1.567/91 - do Sr. Jackson Pereira

- que "dispõe sobre o horário bancário para atendimento
externo e para pagamento de benefícios da Previdência So
cia!,l.

Relatora: Deputada Zila Bezerra
31) Projeto de Lei n91.568/91- do Sr. Jackson Pereira

- que "dispõe sobre o amparo a pessoas idosas e deficientes
físicos, assegurando descontos nos valores dos ingressos em
espetáculos culturais e artísticos".

Relator: Deputado Jório de Barros
32) Projeto de Lei n91.603/91- do Sr. Jackson Pereira

- que "institui a obrigatoriedade de colocação de frase de

advertência nas embalagens, rótulos e bulas de medicamen
tos".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
33) Projeto de Lei n9 1.624/91 - do SI. Elias Murad

- que "dispõe sobre a terminologia oficial relativa à hanse~

níase, e dá outras providências".
Relator: Deputado Rivaldo Medeiros
34) Projeto de Lei n9 1.626/91 - do Sr. Carlos Lupi

- que "cria o Programa Nacional de Prevenção e Combate
ao Tabagismo".

Relator: Deputado Elias Murad
35) Projeto de Lei n9 1.639/91 - do SI. Jackson Pereira

- que "dispõe sobre a destinação de leitos hospitalares da
rede pública para atendimento de portadores da Síndrome
de Imunodeficiência Adquirida".

Relator: Deputado Eduardo Jorge
36) Projeto de Lei n9 1.641191 - do SI. Cleto Falcão

- que "concede incentivos à adoção de crianças e adoles
centes em estado de carência".

Relator: Deputado Ivânio Guerra
37) Projeto de Lein9 1.647/91-do Sr. ElioDalla-Vecchia

- que "destina prêmios prescritos da Loteria Federal, Lote
rias de Números (loto e sena) e Loteria Esportiva às institui
ções de assistência Social da forma que menciona".

(Apenso o Projeto de Lei n? 1.697/91, do Sr. José Carlos
Coutinho)

Relator: Deputado Marco Penaforte
38) Projeto de Lei n9 1.651191 - do Sr. José Fortunati

- que "proíbe depósito prévio para internamento em hospi
tais públicos e privados, e dá outras providências".

Relator: Deputado Paulo Portugal
39) Projeto de Lei n9 1.685/91 - do Sr. Antônio Carlos

Mendes Thame - que "altera a Lei n9 8.197, de 27 de junho
de 1991, revogando a necessida de apresentação dos preca
tórios judiciários para pagamentos devidos pela Fazenda Pú
blica Federal, estadual ou municipal e pelas autarquias e fun
dações públicas".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
40) Projeto de Lei n91.723/91- do Sr. Jackson Pereira

- que "dispõe sobre a aplicação e divulgação de índices de
desempenho de serviços de saúde".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
41) Projeto de Lei n91.726/91- do Sr. Mendes Thame

- que "autoriza a permanência de acompanhante para pa
ciente internado em hospital integrante do Sistema Únido
de Saúde".

Relator: Deputado Tuga Angerami
42) Projeto de Lei n9 1.746/91- do Sr.. Tuga Angerami

- que "suprime dispositivos da Lei n98.009, de 29 de março
de 1990, que "dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de
família".

Relator: Deputado Euler Ribeiro
43) Projeto de Lei n9 1.781/91 - do Sr. Paulo Ramos

- que "dispõe sobre incineração de entorpecentes e drogas
afins apreendidos".

Relator: Deputado Clóvis Assis
44) Projeto de Lei n9 1.795191- do Sr. Geraldo Alckmin

Filho - que "declara de utilidade pública a Associação de
Assistência aos Menores da Comarca de Lorena".

Relator: Deputado José Linhares
. 45) Projeto de Lei n9 1.888/91 - da SI' Beth Azize 

que "regulamenta o parágrafo 39 do artigo 226 da Constituição
Federal".
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Relator: Deputado HeitQLFranco
46) Projeto de Lei n9 1.898/91 - do Sr. Hélio Rosas

- que "dá nova redação ao artigo 59 da Lei n9 6.179, de
11 de dezembro de 1974, que "institui amparo previdenciário
para maiores de setenta e cinco anos de idade e para inválidos,
e dá outras providências".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
47) Projeto de Lei n9 1.919/91 - da Sr' Célia Mendes

- que "cria o Programa Nacional para Atividades de Exten
são Universitária em Saúde, na Amazônia Legal".

Relator: Deputado Euler Ribeiro
48) Projeto de Lei n91.933/91 - do Sr. Marino Clinger

- que "dispõe sobre o prazo para pagamento de aposenta
dorias e pensões da Previdência Social, e dá outras provi
dências" .

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
49) Projeto de Lei n91.966/91 - do Sr. Gilvan Borges

- que "determina a divulgação oficial, pelos veículos de co
municação social, dos métodos anticoncepcionais';.

Relatora: Deputada Jandira Feghali

XI - COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

AVISO N9 12/91

Para recebimento de emendas:
Local: Sala 11, Anexo II - Horário: 9 às 12h e 14 às

18h
Início: 4-11-91
Término: 8-11-91
1) Projeto de Lei n98/91 - do Poder Executivo (Mensa

gem n967/91) - que "dispõe sobre a prestação de serviços
de movimentação de mercadorias, armazenagem, transportes,
vigilância e demais serviços correlatos ou afins nos portos,
a construção e exploração de instalações portuárias, a estrutu
ração de tarifas portuárias, e dá outras providências".

Relator: Deputado Marcelo Barbieri
2) Projeto de Lei n91.232/91-do Poder Executivo (Men

sagem n9189/91) - que "dispõe sobre a negociação coletiva
de trabalho e dá outras providências".

Relator: Deputado Aldo Rebelo
Despacho da Presidência da Comissão
Na Sessão Plenária da Câmara dos Deputados de 22-8-91,

foi este projeto incluído na Ordem do Dia, com decisão da
Mesa pela reabertura da discussão, facultando-se a apresen
tação de eventuais novas emendas, em razão da apensação
de outros projetos, estes ainda pendentes de pareceres das
Comissões.

Na Sessão de 29-8-91, foi a matéria retirada da O.rdem
do Dia, face à extinção da urgência, decidindo a Mesa pelo
retorno do projeto à tramitação ordinária, porque ainda pen
dente de pareceres, restabelecendo-se, em conseqüência, o
poder terminativo das Comissões.

Assim sendo, determino a inclusão da matéria na Ordem
do Dia das Comissões, para fins de reabertura de prazo de
emendamento.
XII - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A EXAMINAR AS CAUSAS DA FOME

E A IMINENTE AMEAÇA À SEGURANÇA
ALIMENTAR

Local: Sala 13, Anexo II - Horário: lOh
Pauta: Tomada de depoimentos do Presidente da LBA,

Paulo Sotero P. Costa, da Procuradora-Geral da LBA, Lúcia

Maria Pereira Ervilha, e da ex-Diretora de Programas da
LBA, Christine Ururay.

XIII - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A VERIFICAR A EXIST:Ê:NCIA DE

AEROPORTOS CLANDESTINOS E A ATUAÇÃO DE
MISSÕES RELIGIOSAS ESTRANGEIRAS NA ÁREA

DE GARIMPAGEM DE RORAIMA, PROVOCANDO A
INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZÓNIA

Local: Sala 17 - Horário: 10h
Pauta: Tomada de depoimento do Presidente da Parana

panema, Otávio Lacombe.

XIV -COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A IMPUNIDADE

DE TRAFICANTES DE DROGAS NO PAís, BEM
COMO O CRESCIMENTO DO CONSUMO

Local: Sala 12
Pauta: Tomada de depoimentos:
Presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida
Horário: 9h30min
Ministro de Estado da Saúde e da Criança, Alceni Guerra
Horário: 11h

XV - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS.

CAUSAS E CONSEQÜ:Ê:NCIAS DA VIOLÊNCIA
NO CAMPO BRASILEIRO

Local: Sala 21, Anexo II - Horário: 10h
Pauta: Tomada de depoimento do Procurador-Geral da

República, Aristides Junqueira.

XVI - COMISSÃO ESPECIAL SOBRE DESPORTOS

Local: Sala 15, Anexo II - Horário: 10 horas
Pauta: Discussão do Parecer do Relator

XVII - COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
DAR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N9 51190

Local: Sala 2, Anexo II - Horário: 10 horas
Pauta: Audiência Pública'
Convidados:
DI. Orestes Quércia, Presidente do PMOB;
Dr. Neiva Moreira, Presidente do PDT; e
Dr. Paulo Salim Maluf, Presidente do PDS.

DIVERSOS.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

CONGRESSISTAS
(Criado pela Lei n94.284/83)

PARECER

Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo
das Receitas e Despesas do IPC.

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, de acordo com o que estabelece o art.
12. inciso III da Lei n9 7.087 de 29 de dezembro de 1982,
examinou o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo das Recei
tas e Despesas referentes ao período de 1-1- a 31-7-91, junta
mente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês
de julho/91 e, considerando que essas peças traduzem a situa
ção patrimonial e financeira do Instituto em 31-7-91, com
ressalvas das Notas Explicativas anexas, resolve:



'Novembro de 1991 _D~ÁRiO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 7 22179

Aprovar os Balancentes e os Demonstrativos das Receitas
e Despesas do Instituto de Previdência QOs Congressistas IPC,
referentes ao mês de julho/91, apresentando um Ativo com
um Disponível Imediato de Cr$ 7.944.188.761,33 todo ele
depositado, em sua maioria, no Banco do Brasil e Caixa Eco
nômica Federal e em CDB e RDB no Banespa, Credireal,.
BaRf*lrá, BIC e Bamerindus, investimentos no valor de.
Cr$L258.496.811,99 e Créditos Diversos no valor de
Cr$735.062.168,64, Recursos Realizáveis a longo Prazo no
valor de Cr$1.060.569.364,69, Ativo, Permanente no valor
de Cr$24.22B.344,14 e Valores Custodiados de Cr$11.926,23.
O Passivo da Instituição demonstra um Exigível Operacional

de Cr$47.991.424,49, um Exigível Atuarial de
Cr$1O.001.232.649,58; não exigível de Cr$ 972.640.167,73;
Valores em Custódia de Cr$ 11.926,23 e Contas de Resultado
Futuro de Cr$681.20B,99. As Contas de Resultado demons
tram a realização de Receitas no valor de Cr$l.714.726.302,62
no mês de julho/91 e de Cr$ 10.076.116.488,51 acumuladas
no ano e Despesas de Cr$1.714.726302,62 no mês de julho
de 1991 e de Cr$ 10.076.116.488,51 acumúladas no ano. Esta
igualdªde é resultante da constituição de reservas no mês
de julho no valor de Cr$ 1.259.579.195,23.

Brasília-DF, - Deputado Pedro Correia.
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nOl0-) r;[J~5 IMÓVEl'
75::0:t CEUS nó.us

1.CO~' CCt1PEU$At:O

1...ua.Clo~,03
16&.J44,H-

11.9t6.2.3

nDU. VA.lORES CUSTOOUUOS
TotoloL 00 .TIVO ••••••••••••••••••••••••••••••• 4 •••

:u.,~&,Z)

11.0Z~.5S7437õ".C1l
••20Z.Z:••CI::&s::r:.::za

TOTAL 00 P,l$$1VO ••••••••••••••••••••••••••••••••• 11.02:%.557.377.0%
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120000 INVESTItlENTOS

7Z0100 CARTEIR... DE EllPRtsTII1llS - "'VERBADOS
720101 SENAOORES
720102 DEPUTADOS
720103 F\JIICIlltIÁRI05 DO SENADO FEOER"L
72010_ FUNCIOIIÁRIDS O'" cÂlWl... DOS OEPtrTADOS
72010S CLT 00 SENADD FEOERAL
720107 F\JIlCIOllÁRI05 DO PROD"'5E"
720íOll FUNCIOIIÁRIOS 00 CEGR...F
720109 lNATIWS DO S'WJlO FEO'R"'L
720110 INATIVOS O'" CAtlAR... DOS O.PtrT"'OOS
120111 PEI15IOIUSTAS
720tOIl "'ÇÕES DO BAtltD DO BR"'SIL SlA
720Z01 CUSTO
120202 V"'RIAÇÃO o.... CARTUR...
720500 AÇÕES DO BAIlCO tlERIDIONAL S/...
720501 CUSTO

730000 CRÉOITOS DIVERSOS

730100 VALORES A RECEllER DA CÂlWlA DOS DEPtrTADOS
730102 EQUIP...R",ÇÃO DE PENSÕES
730~00 VALORES A RECEBER 00 SENADO FEOER...l
730202 EQUIPAR"'ÇÃO DE PENSÕES
730600 ...OI...NTAIIENTCS POR DESPES...S DO PRONTO P.lGAtlENTD
731000 JRS.E COR.ItOtIET.D'" CONTA FUNDO OURO APLIC. FINANC.

740000 R""UZÁVEL A UltlGO PRAZO

740100 INVESTItlENTOS ... RECEBER
7..0101 TíTULOS DA OiVIO'" "'GRÀllU-
7_010t OBRIG",ÇÕES O'" ElE1ROllRÁS
740103 COB"RD6 • PROOUB...N
740104 DEOÊllTlJllES NÃO COllVERSivEIS •
740200 CRUZAOOS tlOV05 À ORDEI1 00 BACEN - lEI 00Z4/90
74020.. CAIX... ECDtlÔl1ICA FEOERAL C"660.0~Z/0
740~05 CAIXA ECOlIDI1IC... FEDERAL C,.670.290,.1

.PRÕO"'SEN.
aNTRO DE IllFQIlItÁTICA E

!'ROCES. DE DADOS DO
SENADO FEOER...L
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11.9::6.::3

ll.9~6.2.1

----~~:~~:~~~:~~
30.0U.05l.95 I

311.6~~:~~:~: I
1'.2.3'111,51 I'9.1S3-.6S1.S."

9.0::2.5°1.74
111.059.03

26.71B.97 I

--~~:~~~:~~~:~~~:~~ !
10. Dal. Z32 .649 .5s1

10.001.232.649.50 "

_____~:::~~~:~~::~~ 'li
96a.2.01.~7fh:::3

3 ....76.056.7Z I
Z4.059.965.16 I

940.664.456.35
4.430.089.50

.....30.089.50

__. ._~~~::~~:~~ I
63.ltW•• 77

617.71lt.Z::

v5SA

JULHO/91 (I P CI

1150000 COtlPENSADO

1110100 R::TENCõES A RECOLHER
010101 IWRF SOUllE PENSÕES
01010Z IRRF SOBRE GR...TIFIC"'ÇÕES
010103 II!Rf SOORE SER~lÇOS I'llES1ADOS
010200 C~E~ORES DIVERSOS
010::03 PECÚLIO PARL...HEllTAR
tUC:04 OtVERSOS
010300 SEBl'ROS

OZOOOO E;IIG1VEl "'TUARII.L

020100 REsrRVAS HATEtlÁTICAS/RISCOS EXPIRADOS
02010~ BENEFiCIOS ... COIlCEOER

030000 NÃO EXIGiVEl

030100 RESr.RVAS
010101 RESLRV... DE CONTINGÊNCIA

:~~~~: ~~~~:~~ ~i ~=:~:~~~~~ ~~~~;~~L
030300 PROVISÕES
010301 FRO~IS~O PARA COllER11Jll... DE t.PLICAÇÕES OUVIOOS"'S

040000 RESULTADO FUTURO

040100 VARIAÇÃO O'" C~RTEIR'" DE "'ÇÕES
0402 lO PENJENTE

735.062.160.6_

5.921.579.62

Z.129.293._5'l.1I5

3.600.970.027.91

5U.l36.003.00

6.251.207.37

1.054.641.705.07

P

7.94".1011.761.33 1110000 EXIG1VEL OPER...CIDtlAl

1.2511.496.011.99

1.666.537.900.20

677.163.529.53

U.660.150.75'

73.070.67
16.156.601.69

1.060.56 \.364.69

CONGRESSO NACIONAL

INSTITUTO OE PREVIOfNCIA DOS CO«GRESSISTf.S

BAlANCETE PATRlIlONI...L "'NAL1TICO ENCERRADO EII

41.660.1511.75

303.532.00
114.070.30

1.071.079.02
_.4311.0119.50

311.269.~91.36

713.130.19

6.Z50._00.62
006.21

.5"

434.30
11.491.93

52.00Z.0"

1.2511._32.002.9~

1l.9Z6.23

677.163.529.53

Z_.725._76.29
272.319.100.35
321.717.0711.47
2B9.175.050.~2

...15.499.94
21.702.657.35

121. 74~.670.66
95.443.367.64
94.5t5.060.40
16.665.~33.60

5~.0112.04

•••__••__._.__._... 050100 V...lORES CllSTOOIACOS

34~.065.500.00

594.6C3.S10.~0

169. 7~a.450.00
113.007.0~0.00
112.769.747.60
10Z.56~.75Z.40
231. OO(l.tOOO. 00

371.53B.503,00
169.597.500.00

1130.000.05"._3
660."52.977.79
2111.4511.061.69
5Z0.534.943.2..

440.690.10
7~0."79.699.60

21\6.00:,03
6~9."67.906.0I

2.111.640.695.5'
11.409.15'.. 711
6.163.604.52

OvITA

nolOo DISl'ClIllVEL IIIEDIATO

710Z00 IIA/ICOS CONT... IIOVlllENTO
710tOl B...ICO DO llll"'SIL S/... CI 193.3ZUl
710~0~ C"'I~'" ECllIlÔHIC'" FEOERI.L C/950.07111
7"0ZCS llAllCO 00 llll"'SIL S/A CI 193.590/9
710400 poup.ulÇ'"
710_01 CAIX'" ECllIlÔtllC'" FEDERAL C/660.02UO
710_10 C"'IXA ECllIl/it!ICA FEDER"'L C,.676. 936/_
7104U C"'IX'" ECllIlÔtIIC'" FEOER...L C/677.36UO
71041_ BA>:CO DO llll"'SIL S/ cl 110.193.32211
710416 ll....'ltO 00 llll"'SIL S/ CI 160.193.322-'0
710~ZO BA/ICO 00 SR...SIL S/ cl 100.193.590/9
7104H C"'IAA ECOt:Ôt1IC'" FEDERAL CI 600.50U4
71042Z llANCO 00 IlR"'SIL SI'" C/130.193.32Zl5
710500 COllTA F\NlO OURO DE ...PLIC"'ÇÃO FlNANCEIR"
710501 B....lCO DO llR"'SIL SI'" C/193.3~Ul
710503 BAlleO 00 BRASIL S/... CI _00.010,.2
710504 U1ICO 00 llll"'SIL SI'" CI 4CO.OIUO
71060C RECIBOS DE DEPÓSITOS BANCÀllIOS/ROB
71060~ C"'IXA ECDllÔt1IC'" FEDER"'L CI 676.936/_
710601 BAtICO 00 llll"'SIL S,.... CI 4CO.01I/0
71060~ BANESP'" - SI'"
71060S CREOIRE...L - SlA
710606 CArlPARÁ - SI'"
710U7 ""'NCO 00 DR"'SIL S/,( • CI 193.32Ul
710600 C"'lX'" ECCtlÔt1ICA FEDERAL C,. 660. 02UO
710700 CERTIfICADOS DEPÓSITOS BAtltÁRIOS • COB
710701 BANCO INllUSTRIAL COI1ERCIAL SI" - BIC
710702 BAIIERINllU5 - SI'"



760000 COMPENSADO

7601DO VALORES CUSTOOII,OOS
TOTAL DO ATIVO .

750000 PERMANENTE

150100 BEHS IMÓVEIS
750200 8ENS MÓVEIS

740206 CAIXA ECONÕtlICA FEDERAL C/670.68U~
740C07 CAIXA ECOIlÔnICA FEDERAL C/67I.0<,1I6
740208 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/674.250/~
7~0209 CAIXA ECOlIÔMICA FEDERAL C/675.294/1
740210 CAIXA ECOHÔMICA FEDERAL C/675.308/5
740211 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/676.808/2
740212 CAIXA ECDHÔMICA FEOERAL C/676.82817
740213 CAIXA ECONêMICA FEDERAL C/676.936/4
740214 CAIXA ECONÔlllCA FEDERÃL C/677.110/5
740215 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/677.362/0
740216 CAIXA ECDtIÔMICA FEDERAL C/687.511/3
740217 CAIXA ECDtlÔlIICA FEDERAL C/694.138/8
740218 CAIXA ECOHÔMICA FEDERAL C/680.582/4
740219 PROOU8AN-DANco ESTADO DE ALAGOAS S/A C/1t00.37911t
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ti)
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11.02E.557.377.02 •
=====••••=•••••==== I

OVISSAP

JULN0I91 tI P CI

TOTAL DO PASSIVO ..
11.926.::3

11. OEE .557.377.02
'=====:=====:::.======:

CONGRESSO NACIONAL

INSTITUTO OE FREVID~NCIA D~S CONGRESSISTAS

BALANCETE PATP.IMONIAL ANALÍTICO ENCERRADO EM

24.060.000.DO
168.344.14

1l.926.Z3

E~.2~8.34~.1~

1.866.406,91
1.570.394.93
2.168.591.011
3.436.309.78
2.314.230.11

lC5.111.72
1.068.749.38
1.235.721.42

12.464.142.28
1.325.735.07
2:.285.385.23

513.873.873.71
147.1197.938.47
51.006.765.43

ovTA

··iiODASEH-
CENTRO DE INFORMÁTICA E

PROCES. DE DADOS DO
SENADO FEOERAL

-A11075Dl-

ti)
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00
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-...Ikiu~U.2.t-tll
DE ADO DOM O JWENIL

PRESI

AsfLIA-DF. 31 ID~

~~DIRET A
"~IAFE~)b~~OELND

I:HEFE DA SEÇÃO DE ESCRITURAÇÃO
CONTADORA CRC-DF 8727
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N
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~

l
8
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\O
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Il'ler
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10'016'1l~.=l
______~~::~~::~~:~i I

51. ~n 465.45 I
12. 6~2.40!;' 65 I

911..:~.OC

1.173.:\1.3,73
!.'tS.43.0.00

7.1~~:;;~:~: I
683.130.001

1.309.9'13,25 ~

A

r~Af/~ UTADO VALTER PEREI~ •
TESOUREIRO

---~:~:~:~:~:~~~:~~ ! '0....
1.940.569.719.39 1 ~'2~3.Ó!6.135.7S .

1.697.~~3.5a3.64 ....
395.174 .523.661 O

178.373.113.95
O216.001.409.71

610.970.610.43 .0
151.906.óS6.9C

I ()441.241.600.4(-
8.700.150.67 O
~.iFtZ..37Z.,(tO Z

17.363.3~7.52 O
12.153.00:.76

:;c
t'I1-_ ...---------------- cn
cn

l1.~10.3~5.70 O----------- .._------
717.666.98 ~-_. ---------_..._---- ()
125.01C.CO ....

1~5.010,OO O
1.02Z. 779.411.16 Z

)-
---;~;;~~;;~~~;;:;~I t""'

6.365.210.899.15 ,-...
6S7.56B.Sll,9& cn

cn
<00
~1o-'--'

I I
lO.D76.116.48S.51

10.076.116.486.51
====::======':'=======

SP

JULHO/91 II P C I

S

4'<MlM..
o PUTADD DOMI/lGt:lS

PRESlrfE

SOMA DA DESPESA ..
EMPATE VERIFICADO ATÉ JULHO/91 ••••••••••••
TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

328000 PEIISõES A EX-Cmm!lBUIlHES OBRIGATÓRIOS
328001 EX-SEIIAOORES
328002 EX-DEPUrAOOS
328100 PEIIS5ES A EX-CQ>lTRIBUIHTES FACULTATIVOS
:5i!8101 EX-FUtlCI01li,IUOS 00 SENADO
325102 EX-Fl1NCIOt~ARrosDA CÂMARA
328~00 PEUSÕES A DEtlEFICIÁRIOS
325001 DE EX-SE~AOORES

325202 DE EX-DEPUTADOS
325203 DE EX-f~tICIONÁRIOS DO SENADO
328204 DE EX-FUNC1DHÁRIOS DA CÃMARA
329100 ASSI5T. SOCIAL· r. S/JRS. E COR.MONET. EMPIlÉSTlHOS

330000 DESPESAS O" :mVESTltlEHTDS

330001 IMPOSTO S03RF OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IDF

JULHO DI:.--l:9'11

~
XECUTlVA

11.66'1.51

384.370.924.55 311300 GRUIFICftÇÕES A SERVIDORES
311S00 AUXILIO-DOENÇA
31~OOD AUXILIO-fUHEPAl

481. 758. 744.01 313000 SERVIÇOS DE TERCEIROS
31310Cl ASSlt;ATUr?AS DE JORHA!S
:517000 HmlCRÁR:::~S AO\'OCATÍCIOS
312000 itlPUSTOS E TAXAS
318100 CotlDONÍtHO
319000 D~SPESAS OIV~RSAS

320000 DESPESAS DE TRANSFERÊtlCIAS CORRElHES163.464.84B.00
19.144.452.02

33.94S.492.03
17.383.347.52

55.494.62

919.403.964.26
329.550.959.63

2.574.146.919.H
563.374.660.40
434.563.60$,06

14.730.39:::,45
503.303.16

4.836.294.107.19

4.139.633.356.96

D

1.100.123.302~9S 310000 DESPESA!; DE CUSTEIO

10.076.116.488.51 300000 DESPESAS CORRENTES

10.076.116.488.51
====================

~F.31/~E

jÍrÇ1
DlREmo

COHGREStlO NACIONAL

IN.TITUTO DE PIlEVIDÊNCIA DDS CONGRESSISTAS

DEMONSTRATIVO At~ALÍTICO DA CONTA RECEITA E DESPESA ACUMULADA ATE

503.303.16

8.728.307.78
10.416.144.24

331.95::.714,81
52.418.209.74

199.307.600.24
206.<.99.414.77

12.3(,3.751.72.
10.046.407.76

321. 360 .82
51.218.162.70

54.051>.90

A

'I.52Z.00
49.534.90

65.721.41

1.083.396.973.76 3300D2 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
522.866.944.66

24.727.515.44 331100 PERDAS COM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTDS
102.464.256.20 331101 POR MOlHE

1.994.427.730.50
541.'135.6"5.53 340000 CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS E PROVISÕES

1.452.992.084.97
"06.747.934.20 341100 RESERVA MATEtll.TlCA - RISCOS EXPIRADOS

113.1.32.523.01 341102 SmEFÍCIOS A CONCEDER
293.315.411.19 34Zl00 RESERVA DA PREVIDÊNCIA CONGRESSUAL

TCER

123000 .IRS. f COR.MCNH.COHTA FUNDO OIJRO APLIC.FINAHCeIRA
1~3100 JUROS f COR. IIOIIETÁRIA DE CDB/ROB
H3200 JRS. E CORREÇÃO MONETÁRIA Df POUPANÇA
lZ3300 JRS.E COR.MOIlET.OE CRUZADOS 1I0VOS À OROEM DO BACEN
124100 JRS. E COR. MOllETÁRIA DE EMPRÉSTltlDS
12420n ALUGUÉIS
114300 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
U431l1: e;ltlCO 00 BRASIL S/A

T.O T A L ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

120000 RECEITA PATRIMOIlIAL

MARIA FEL~~LHO
CHEFE DA SEÇÃO Df ESCRITURAÇÃO

tOUtAnOPA c:m::·n,.. n727

100000 RECfiTAS CORRENTES

110000 RECEITA TRIBUTARIA

gg~~ ~~N~~~~~;ÇÕES DE SEG\JRAODS OBRIGATÓRIOS

).lll 02 DO SENADO
111~00 cm;TRIeUIçÕES Df SEGURADOS FACULTATIVOS
IlH01 DA CÂMARA
111~02 DO SEIIADO
111203 DO PRQOASEH
uuo.. CLT DA. CÂMARA
lIl~05 CLT DO SEHI.DO
111206 CLT CEGRAF
111JOO COII1RIDUIções DE PEHSIOHISTAS
111400 ItlTEGRALIZAÇÃO Df CARÊNCIA
111401 INTEGRALIZAÇÃO DE CARÊHCIA/SEG. ODRIGATóRIOS
111402 ItlTEGRALIZ/.ÇÃO DE CARÊNCIA/SEG. FACULTATIVOS
111500 COIITRIüUIÇÃO DE MAIII)ATO
111600 ASSIST .SO:IAL - 7. S/JRS.E COR •MallfT .OE EMPRÉSTIMOS
111800 ASSIST. SOCIAL - CAIXA DE PECÚLIO

140000 RECEITAS DE TRANSFfRÉNCIAS CORREHTES

141100 CDlHRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÃMARA DDS DEPUTADOS
141200 ';ONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SENADO FEDERAL
141300 COIITRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRODASEN
141400 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CEGRAF
142100 REC. DA CAMARA DOS DEPUTADOS
142101 CONST. DE RESERVA DA PREVIDÊNCIA CllNGRESSUAL
142102 EQUIPARAÇÃO OE PEIISÕES
142200 REr•• DO SEIIADO FEDERAL
142201 CO:~ST. DE RESERVA DA PREVIDÊNCIA CONGRESSUAL
142202 EQUIPARAÇÃO DE PENSÕES

150000 RECEITAS DIVERSAS

151000 MULTAS E JUllOS De HORA
151002 SOBRE EMPRÉSTIMOS
151004 SOBRE ALUGUÉIS
159000 OUTRAS ReCEITAS DIVERSAS

-PPOOASEN-
·CENTRO DE INFORMÁTICA E

PRaCEs. DE DADOS DD
SLHAOO FEDERAL

-A:1(\6(,01-

I /c .G __ ~ I



TOTAL .

100000 RECEITAS CO!lRENTES

110000 RECEITA TRlSUTARIA

111100 CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS OBRIGATORIOS
111101 DA CÃMARA
111102 DO SENAOO
111200 CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS FACULTATIVOS
111201 DA CÃMARA .
111202 00 SEnADO
111203 DO PRODASEH
llH05 CLT 00 SENADO
111206 CLT CEGRAF
111300 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS
111400 INTEGRALIZAÇÃO DE CARÊNCIA
111401 INTEGRALIZAÇÃO DE CARÊNCIAlSEG. OBRIGATÓRIOS
111402 INTEGRALIZAÇÃO OE CARÊNCIA/SEG. FACULTATIVOS
111500 CONTRIBUIÇÃO DE MANDATO
111600 ASSIST .SOCIAL • ;! S/JRS.E COR .MONET.DE EMPRÉSTItlOS
111800 ASSIST. SOCIAL - CAIXA DE PECÚLIO

noooo RECEITA PATRltlONIAL

123000 JRS. E COR.tIOlIET .COIlTA FllNlO OURO APLIC.FINAHeEIRA
123100 JUROS E COR. I'tOtlETÁRIA: DE CDBIRDB
123200 JRS. E CORREÇÃO MONETÁRIA DE POUPAtlÇA
123300 JRS. E CO!l,tlDNET .DE CRUZA0OS NOVOS À ORDEM 00 BACEH
124100 JRS. E COR. tlDllETÁRIA DE EMPRÉSTIt10S
124Z00 ALUGUÉIS .

140000 RECEITAS DE TRANSFER~NCIAS CORRENTES

141100 CONTRIBUIÇÃO PATROtlAL DA CÃt1ARA OOS DEPUTADOS
1~1200 COllTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SEllADO FEDERAL
141300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PROOASEN
141400 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 00 CEGRAF
14Z100 REC. DA CAMARA DOS OEPUTAOOS
142102 EQUIPARAÇÃO DE PENSÕES
14Z200 REC. DO SENADO FEOERAL
142201 CONST. DE RESERVA DA PREVIDftlCIA CONGIlESSUAL
142202 EQUIPARAÇÃO DE PENSÕES ",

CONGRESSO NACIONAL

INSlITI1TO OE PREVIOfNCIA DOS CONGRESS:STAS

DEI1ONSTRATIVO ANALíTICO DA CONTA RECE~TA E DESPESA EM

1.71'1.726.302.62
====z:=============
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151.61~.49

151.612.49

5.766.033.62

6'1.510.539,09

89.260.330.20

22.239.16.1.70

1.237.340.033.53

1.71";726.302.62

1. 714. 7Zb. 30~ .6~

1.259.579.195.23

:====:=============

31.621.428.59
32.897.110.50

~2:.e91.719• .;O
63.70::.723,OS
1.14~.160,(.6

1.4.!6.67s,:n

34.e34.9~2,60

:!47.541.94Z.0:S

1.237.340.033.53

SAI.714. nÓ'30Z'HI

------:~:~~~:~:~::~'I'
8.613.440.60
1.759.619.::)1•

:n. 3~rt~ j~
1.572.851 ..5 I

e83.J3C.cU I
163.1~.)J::'9

"41.9Zl.775.6~ I

"--"-;~~:i;~:;~~:~; i

PS

JULNO/91 II P Cl

O

SOMA DA OESPESA .
EMPATE VERIFICADO NO Mfs OE JULHO/91 ..
TOTAL .

320000 DESPESAS DE TRAHSFERÊNCIAS COllRENTE5

30000U DESPESAS CO!lRENTES .

310000 oeSPESAS DE CUSTEIO

311300 CRAT1FICAÇÕES A SERVIDOPES
311500 ~UXILIO-OOENÇA

313100 ASSINATURAS DE JORNAIS
317000 ~ONORÁRIOS AOVOCATÍCI0S
318100 COHOOMÍmo
31900) DESPESAS DIv~nSA5

330000 DESPESAS OE ItlVESTIMEmOS

340000. CONSTIT<lIÇÃO DE RESERVAS E PROVISÕES

34110ir RESERVA MATEMÁTICA - RISCOS EXPIRADOS
34111J! IlENEFÍCIOS A COtlCEOER
342100 RESERVA DA PREVIOÊNCIA CONGRESSUAL

330002 "TAXA DE AOMJ'lISTRAÇAO DE IMÓVEIS

3211000 PEtl5ÕES A EX-CDNTRIBUINTES DBRIGATÓRIOS
328001 lX-SENADORES
328002 EX-DEPUTADOS
328100 PENSÕES A EX-COtlTRIBUINTES FACULTATIVOS
32BI01 ..X-fU:lCIONÁRIOS DO SEtlADO
328102 EX-fUNCIONÁRIOS DA CÃMA~A
328200 PEtlSÕES A BEtlEFICIÁRIOS
32B2D1 DE EX-SEN~DORES

3Z8202 [lE EX-DEPUTADOS
328203 OE EX-HJNCIOtlÁRIDS 00 SENAOO
:;2B20'. DE EX-FUNCIOtlÃRI05 DA CÂMARA
329100 ASSIST.··SOCIAL -;! S/JRS. E COR.MONET. EMl'llÉSTItlOS

~6.294.193.90

~6.704.220.71

L4.282.671.19
2.848.671.24

4.714.292.32
5.766.033.62

9.299.94

160.619.382,92

155.666.983.42
71.557.186.70
3.378.083.18

15.394.575.92
200.400.709.27

63.907.320.45

195.336.881.23
271.636.291.80
3::1.440.114,57
101.072.039.06
144.150.840.56

2.165.893.54

510.304.050.94

1. 714. 7~6.302.62

1.035.802.060.76

~1l.71".351,70

. 7 .579.84Z.20

Z9.119.1~0.01

28.147.092.57
1.6119.041.59

5'1.658,58
7.697.-2117.96

9Z1.176.45
1.927.49~.79

20&.400.709.21

22.239.161.70
41.6611.158.75
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MESA -.

Presidente:
IBSEN PINHEIRO (pMDB)

1° Vice-Presidente:
GENÉSIO BERNARDINO (pMDB)

10 Secretário:
INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL)

20 Secretário:
ETEVALDO NOGUEIRA (PFL)

3° Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)

Suplentes:

JAIRO AZI (pDC)

ROBSON TUMA (PL)

JABES RABELO.(pTB)

20 Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (pDT)

4° Secretário:
MAX ROSENMANN (PRN)

IRMA PASSONI (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
NA cÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR
PFL/PRN/PSC/PMN/PST

LiJer
RICARDO FlÚZA

Vice-Uderes

PARTIDODEMocRÁTICOSOOAL
-PDS-

LiJer
VICTOR FACCIONI

Vice-Uderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-
LiJer

VIVALDO BARBOSA
Vice-UderesArnaldo Faria de S~

AntOnio dos Santos
Átila Lins
BasOio Vilani
Ciro Nogueira
Clelo Falcão
Eraldo Trindade
Euclides Mello
Evaldo Gonçalves
Francisco Dornelles
Gilson Machado
Ivan Buriti
Jesus Tajra

Josê Carlos Aleluia
Josê Santana de Vasconcelos

Lufs Eduardo
Maluly Neto

Maurici Mariano
Maviael Cavalcanti

Messias Góis
Ney Lopes

Osório Adriano
Paes Landim

Paulo Octávio
Ricardo Murad

Tony Gel

Carrion Júnior
Paulo Ramos
Carlos Lupi
Edson Silva
Haroldo Sabóia

Liberato Caboc:lo
Mendonça Neto

Sêrgio Gaudenzi
Vital do Rego

Marcelo Barbieri
Ubiratan Aguiar
Feli~ Neri
João Rosa
João Almeida
Maur1lio Ferreira Lima
Luiz Roberto Ponte
Euler Ribeiro
Rita Camata
Luiz Tadeu Leite

Angela Amin
Celso Bernardi

Cêlia Mendes
Josê Lourenço

PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB-
LiJer

JOSÉ SERRA

Vice-Uderes
Paulinho acero de Vasconcelos

Artur da Távola
Rubens Bueno
João Faustino

Gerson Peres
Amaral Netto
Marcelino Romano Machado
Josê Luiz Maia
Roberto Campos

Jutahy Júnior
Sêrgio Machado
AntOnio Carlos Mendes Thame
Paulo Hartung

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-
Uler

GENEBALDO CORREIA
Vice-Líderes

Henrique Eduardo Alves
Germano Rigolto

Luiz Carlos. Santos
Hermfnio Calvinho

Gonzaga Mata
Dejandir Dalpasquale

Fernando Bezerra Coelho
Lázaro Barbosa

Dêlio Braz
Cid Carvalho

Derval de Paiva
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PARTIDO DOS TRABALHADORES

-PT-

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL
-PCDO B-

Lfder
HAROLDO LIMA

Vice-Líder

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-

Aldo Rebelo

Lfder
JOSÉ CARLOS SABÓIA

Vice-Líderes
Célio de Castro Maria Luiza Fontenele
Sérgio Guerra

Edson Fidélis
João Mendes

Lfder

JOSÉ GENOÍNO
Vice-Líderes

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
-PTB-

Lfder

GASTONE RIGHI

Vice-Líderes

Sólon Borges dos Reis
Rodrigues Palma
José Elias
Mário Chermont
Anníbal Teixeira

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-
Líder

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Vice-Líderes

-PRS-

PARTIDO DAS REFORMAS
SOCIAIS

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR

-PTR-
Líder

EURIDES BRITO

Vice-Líderes

Salatiel carvalhocarlos Camurça

Sandra Starling
Nilmário Miranda

Paulo Paim

Jair Bolsonaro
Pauderney Avelino

Aloizo Mercadante
Eduardo Jorge
Hélio Bicudo
Pedro Tonelli

Paulo Mandarino
José Maria Eymael
Sal111r Tannus

PARTIDO LIBERAL

-PL-

Lfder

RICARDO IZAR
Vice-Líderes

,
PARTIDO COMUNISTA

BRASILEIRO

-PCB-

PARTIDO VERDE
Jones Santos Neves
João Mellão

Irani Barbosa
João TeixeIra -pv-
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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÁO DE AGRICULTURA PSB
E POLlTICA RURAL

Álvaro Ribeiro

Presidente: Dep. Odelmo Leão (Bloco-PRN/MG) PCdoB1° Vice-Presidente: Dep. Freire Júnior (Bloco-PRN/TO)
2fJ Vice-Presidente: Dep. Lázaro Barbosa (PMDB/GO) Maria Valadão (PDS)3" Vice-Presidente: Dep. Paulo Mourão (PDC/TO)

Titulares
PlR

Bloco
Reditário Cassai

Adauto Pereira Maviael Cavalcanti PRS
Arno Magarinos Ode1Joo Leão
Aroldo Cedraz OUo Cunha José Aldo
Freire Júnior Ronaldo Caiado (Sem Partido)
Ibere Ferreira Vicente Fialho PCB
Jonas Pinheiro Werner Wanderer
Jorge Khoury Wilmar Peres Cid Carvalho (pMDB)

PMDB Suplentes
Dejandir Dalpasquale Neuto de Conto
Derval de Paiva Odacir Klein Bloco
Etevalda Grassi de Menezes Pedro Abrão
Ivo Mainardi Pinheiro Landim Antonio Barbará João Teixeira
Joni Varisco Roberto Rollemberg
Lázaro Barbosa Sebastião Ferreira Antonio Deno José Egydio

Augusto Farias Lael Varella
César Souza Orlando Bezerra

PDT Daniel Silva Romel Anfsio
Euclydes Mello Ruben Bento

Aroldo Goes Laerte Bastos Flávio Derzi 1 Vaga

Carlos Cardinal Luiz Girâo
PMDBGiovanni Queiroz

PDS
Adelaide Neri Luiz Carlos Hauly

B. Sá Osvaldo Bender Delcino Tavares Romero Filho
Fábio Meirelles Vasco Furlan Ivandro Cunha Lima Said Ferreia
Hugo Biehl João Maia Virmondes Cruvinel

José Maranhão 2 Vagas
PSDB Lúcia Vânia

mundo Galdino Rubens Bueno
PTD

Moroni Torgan Wilson Moreira
Francisco Evangelista Paulo Portugal

PTB Junot Abri-Ramia 2 Vagas

Augustinho Freitas Nelson Marquezelli PDS

Edison Fidelis Wilson Cunha
Carlos Azambuja João Tota

PT Carlos Vfrgilio José Teles
Célia Mendes

Adao Pretto Pedro Tonelli
Luci Choinacki Tadashi Kuriki (PTB) PSDB

PDC Jabes Ribeiro Luiz Pontes
João Baptista Motta Rose de Freitas

Francisco Coelho Paulo Mourão
PTB

PL
Francisco Rodrigues Roberto Torres

Avelino Costa Maurfcio Campos José Elias Rodrigues Palma



PT PDT
Alcides Modesto Valdir Ganzer Beta Mansur Edson Silva
João Paulo Wagner do Nascimento (PTB) Cidinha Campos Eduardo Mascarenhas

Edi Siliprandi
PDC PDS

Mauro Borges ., Roberto Balestra Carlos Virgílio Roberto Campos
José Luiz Maia Marcelino Romano

PL
PSDB

Jarvis Gaidzinski WellingtonFagundes Koyu Iha ' Paulo Silva
'Magàlhães Teixeira Roberto Freire (PCB)

PSB
, PTB

Luiz Piauhylino José Elias Paulo Heslander
Luiz Moreira Valdenor Guedes

PCdoB PT

Djenal Gonçalves (PDS) Irma Passoni sandra Starling
Lourival Freitas Tilden Santiago

PTR

Pascoal Novaes PDC
Ary Kara José (PMDB) Leomar Quintanilha

PRS PL

Nilton Baiano (pMDB) Ribeiro Tavares

PCB PSB
Ariosto Holanda

1 Vaga
PCdoB

Secretrário: José Maria de Andrade Córdoba Edivaldo Motta (pMDB)
Ramal: 6978/6979/6981

PTR
COMISSÁO DE CI~CIAE TECNOLOGIA, Hélio Rosas (PMDB)

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Suplentes

Presidente: Dep. Antonio Britto (pMDB-RS) , Bloco
10 Vice-Presidente: Dep. Alofsio Vasconcelos (pMDB-MG Antonio Holanda Paulo Duarte
'lP Vice-Presidente: Dep. Arolde de Oliveira (Bloco-RJ) Arolde Cedraz Paulo Marinho
30 Vice-Presidente: Dep. Koyu Iha (PSDB-SP) Benedito de Figueiredo Pedro Irujo

Cesar Bandeira Renato Johnsson
Titulares José Reinaldo Ricardo Murad

Bloco Leur Lomanto Tadashi Kuriki (PTB)
Luciano Pizzatto

Angelo Magalhães Jerônimo Reis
PMDBArolde de Oliveira José Moura

Carlos Roberto Massa Maluly Netto Eliel Rodrigues Mendes Ribeiro
Cesar Souza Matheus Iensen (pTB) José Dutra Paulo Titan

José Felinto Pedro TassisEraldo Trindade Pinga Fogo de Oliveira Jurandyr Paixão Sérgio NayaFausto Rocha Vadão Gomes
Flávio Derzi Marcelo Barbieri Tidei de lima

1 Vaga

PMDB PDT
Beraldo Boaventura Sidney de MiJuel

Aloisio Vasconcelos Luiz Henrique Carlos Cardinal 1 aga
Aluizio Alves Luiz Tadeu Leite Mendonça Neto
Antônio Britto Maurfiio Ferreira Uma
Dommgos Juvenil Nelson Proença PDS
José Geraldo Roberto Valadão Francisco Diógenes Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira Gerson Peres Ruberval Pilotto



PSDB PMDB
Artur. da Távola Jackson Pereira João Natal Luiz Soyer
Flávio Arns Sérgio Arouca (PCB) João Rosa Mauri Sérgio

José Dutra Mendes Ribeiro
José Luiz Clerot< " Nelson Jobim

PTB José Thomaz Nonõ Nilson Gibson
Aldir C..abral Joaquim Sucena Jurandyr Paixão Renato Vianna
Gastone Righi Paulo Almeida Luiz Carlos Santos

PT
PDT

Beth Azize Vital do Rego
Florestan Fernandes Nilmário Miranda Eden Pedroso Vivaldo Barbosa
José Dirceu Ricardo MO,raes Francisco Evengelista

PDC PDS

Francisco Coelho Samir Tannús Adylson Motta Osvaldo Melo
Gerson Peres Prisco Viana
Ibrabim Abi-Ackel

PL
Irani Barbosa PSDB

André Benassi Jutahy Magalhães

PSB
Edevaldo Alves da Silva (PDS) Sigmaringa Seixas

Roberto Franca
Jayme Santana

PTB
PCdoB Carlos Kayath Rodrigues Palma

1 Vaga Gastone Righi Nelson Trad

PTR PT
João Henrique (PMDB) Edésio Passos José Dirceu

Hélio Bicudo Luiz Gushiken

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo PDC

Ramal: 6906/6900/6908/6910 Eduardo Braga José Maria Eymael

PL
COMISSÃO DE CONSTITUI,ÇÃO João MelUlo Neto . Robson Tuma

E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
PSB

Luiz Piauhylino

Presidente: Dep. João Natal (pMDB-GO) PCdoB
1° Vice-Presidente: Dep. Roberto Magalhães (BLOCO - Haroldo Uma
PFL- PE)
Z' Vice-Presidente: Dep. Jurandyr Paixão (pMDB - SP)

PTR3" Vice-Presidente: Dep. Edevaldo Alves da Silva (PDS - SP) Benedito Domingos

Titulares
PRS

Wanda Reis (PMDB)

Bloco Suplentes
Bloco

Antonio dos Santos Paes Landim Arolde de Oliveira José Falc!o
Átila Uns Paulo Marinho Evaldo Gonçalves Maluly Netto
Benedito de Figueiredo Pedro Valadares Everaldo de Oliveira Ney Lopes
Ciro Nogueira Raul Belém Fernando Freire Osório Adriano
OeonAncio Fonseca Roberto Magalhães Flávio Palmier da Veiga Ricardo FiOza
José Burnett Tony Gel Flávio Rocha Rubem Medina
Messias Gois Vitória Malta Gilwn Borges 1 Vaga
Nelson Morro Jesus Tajra



PMDB Titulares
Alberto Goldman Luiz Tadeu Leite Bloco
AntOnio de Jesus Marcelo Barbieri Augusto Farias José Mendonça Bezerra
Ary Kara José Neif Jabur Eraldo de Oliveira Luciano Pizzatto
Ubiralam Aguiar Carlos Benevides Ivan Burity Nan Souza
Ulysses Guimarães Felipe Neri Jeao Teixeira 1 Vaga
Valter Pereira Ivo Mainardi

PDT PMDB
Aroldo Goes Regina Gordilho Armando Costa José Felino
Carlos Alberto Campista Sérgio Cury Fernando Diniz Mauricí Mariano
Liberato Caboclo Jeao Almeida Rita Camata

Jeao Maia

PDS
PDTDelfim Netto Roberto Campos

Jeao de Deus Antunes Vasco FurJan José Carlos Coutinho Sidney de Miguel

José Luiz Maia Regina Gordilho

PSDB PDS

Fábio Feldman MarceJino Romano Machado (PDS) Aécio Neves (PSDB) Jeao Tota

Jeao Faustino Moroni Torgan Amaral Netto

Magalhães Teixeira
PSDB

PTB
Elias Murad Fábio Feldmann

Cardoso Alves Mário Chermont PTB
Edilson FideJis Roberto Jefferson A1dir Cabral Marilu Guimarães

PT PT
Agostinho Valente Pedro ToneJli José Cicote Valdir Ganzer
José Genoíno Sandra Sta~ling

PDC
PDC

Eduardo Siqueira Campos Paulo Mourão
Francisco Silva

PL
PL

Maurício Campos Ricardo Izar
Wellington Fagundes

PSB
PSB

Miguel Arraes
Uldurico Pinto

PCd~B
PCdoB

Aldo Rebelo
Socorro Gomes

PTR
PRS

Eurides Brito
José Olisses de Oliveira

PRS
PCB

Israel Pinheiro
Rose de Freitas (PSDB)

Suplentes

Secretária: Hilda de Sena Correia Wilderhecker Bloco
Ciro Nogueira Pedro Corrêa

Ramal: 6922 a 6925 Fátima Palaes Sandra Cavalcanti
George Takimoto Sarney Filho
Jonas Pinheiro 'n Gomes da Rocha

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Dep. Fábio Feldmann (pSDB - SP)
10 Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarlles (PTB - MS)
"]p Vice-Presidente: Dep. Luciano Pizzatto (Bloco/PRN - PR)
30 Vice-Presidente: Dep. Valdir Ganzer (PT - PA)

PMDB
A1ofzio Santos
Carlos ScarpeJini
Etevalda Grassi de Menezes

PDT
Beth Azize
Raquel candido

Nestor Duarte
3 Vaga

Wilson Müller



PDS PSDB
Aàroaldo Streck (PSDB) Teresa Jucá . Ernani Viana Vittorio MedioU
1 Vaga Sérgio Machado

PSDB
Geraldo·Alckmin Filho

PTB
AntOnio carlos Mendes Thame Hilário Coimbra Wagner do Nascimento

João Mendes
PTB

Hilário Coimbra Nelson Marquezelli PT
Jaques Wagner Vladimir Palmeira

PT José Fortunati
A1oizio Mercadante Jaques Wagner

PDC
PDC Eduardo Siqueira campos Roberto Balestra

Pauderney Avelino
PL

PL Jarvis Gaidzinski
Avelino Costa

PSB
PSB José carlos Sabóia

Álvaro Ribeiro

PCdoB
Suplentes

Bloco
Renildo calheiros ~dauto Pereira José Múcio

PRS
Angelo Magalhães José Moura
Brasllio Villani Manoel Castro

Annibal Teixeira (PTB) carlos Roberto Massa Nelson Morro

PCB
Francisco Dornelles Rivaldo Medeiros

Jutahy Júnior (PSDB) PMDB
A1ujzro Alves Germano Rigotto

Secretário: Aurenilton Aroruma de Almeida Délio Braz Neuto de Conto
Ramal: 6930/6931 Derval de Paiva Ronaldo Perim

Fernando Bezerra Coelho 1 Vaga
COMISSÃO DE ECONOMIA,

~DT
INDÚSTRIA E COAffiRCIO Eduardo Mascarenhas 2 Vagas

Luiz Girâo
Presidente: Dep. Reinhold Stephanes (Bloco PFL - PR)

PDS
1° Vice-Presidente: Dep. Ezio Ferreira (Bloco PFL - AM) Aécio de Borba Fábio Meírelles
'}P Vice-Presidente: Dep. Alberto Goldman (PMDB - AM) Ângela A1min
3° Vice-Presidente: Dep. Jarvis Gaidzinski (PL - SC)

PSDB
Titulares José Serra Saulo Coelho

Bloco Paulo Hartung
Ézio Ferreira Reinhold Stephanes

PTBFlávio Rocha Renato Johnsson
Gilson Machado Roseana Sarney Félix Mendonça Wilson Cunha
José carlos Aleluia Rubem Medina Onaireves Moura
Osório Adriano Waldir Guerra

PT
PMDB Paulo Bernardo Paulo Rocha

Alberto Goldman Lúcia Vânia Paulo Delgado

Gonzaga Mota Luis Roberto Ponte
PDCIsrael Pinheiro (PRS) Luiz Viana Neto

José Geraldo Romero Filho Jonival Lucas Paulo Mandarino
Jorge Tadeu Mudalen

PL
PDT Jones Santos Neves

Márcia Cibilis Viana Miro Teixeira
Marino Clinger Paulo Ramos PSB

Ariosto Holanda
PDS

Secretário: Ronaldo Alves da SilvaFetter Júnior Pedro Pavâo
José Luiz Maia Ramal: 7024 a 7026



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, PDT
CULTURA E DESPORTO Beto. Mansur '. Vital do Rego

Élio Dalla-Vecchia

Presidente: Dep. A~cio de Borba (PDS.- CE) ,
PPS

Edevaldo Alves .:r~~11l9 Kirst
10 Vice-Presidente: Dep. Ângela~p (pDS - SC) .JoSé Diogo .
'1P Vice-Presidente:.. Dep. Sólon Borges dos Reis ><PTB -SP)
:JO Vice-Presidente: Dep. Virmondes Cruvinel (PMDB - GO) PSDB

ErnaniViana Rubens Bueno

Titulares
Mauro Sampaio

Bloco PTB
Arnaldo Faria de S4 .' Eurides Brito (PTR) Jabes Rabelo .Nelsàri tràd
Camilo Machado Paulo Octávio . MarHu Guimarães
Eraldo Tinoco Ricardo Murad'
Eucl)'des Mello Sandra Cavalcanti ' PT
Evalélo Gonçalves Chico Vigilante H~lio Bicudo

PMDB PDC
Adelaide Neri Ronivon Santia$o Maria Laura (P1) Pedro Novais
mlio Braz Ubiratan AgUIar
Hermínio Calvinho Valter·Pereira PL
Renildo Calheiros (PC do B) Virmondes Cruvinel J~ Augusto Curvo

PDT PSB

Carlos Lupi Mendonça Neto. J~ Carlos Sabóia
José Vicente Brizola secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo

PDS Ramal: 6903/6905(7010(7013
~iodeBorba celso Bernardi COMISSÁO DE FINANÇAS'ÂngelaAmin

PSDB
'E TRIBUTAÇÃO .,

Artur da Távola Osmânio Pereira Presidente: Dep. Benito Gama (Bloco PFL - BA) ,
Flávio Arns 10 Vice-Presidente: Dep. José Belato (pMDB - MO)

PTB
'1PVice-Presidente: Dep. Fernando Freire (Bloco PFL -RN)

Fábio Raunheiti Sólon Borges dos Reis :JO Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (pL - RJ)
Onaireves Moura Titulares

PT Bloco
Florestan Fernandes Paulo Delgac:lo Brasfiio Villani João Alves

.Benito Gama José Falção
PDC Fernando Freire Luiz Eduardo

Raul Pont (PT) samir Tannús Flávio Palmier da Veiga Luiz Dantas
Francisco Dornelles Manoel castro

PL
Álvaro Valle PMDB

Fernando Bezerra Coelho José Belato
PSB Germano Rigotto Luiz Carlos HauIy

Maria Luiza Fontenele Ivandro Cunha Uma Walter Nory

Suplentes João Carlos Bacelar Wilson Campos
João Henrique

Bloco
Carlos Camurça (PTR) Odelmo Leão PDT

Carrion Júnior Sérgio GaudenziOeonAncio FonlCC8 Osvaldo Coelho Élio Dalla-VecchiaCosta Ferreira Paulo Romano
Edmar Moreira Roberto Magal~es PDSJoBo Alvea Delfim Netto 1 Vaga

PMDB José Lourenço

ArmandO O»ta José Luiz Clerot PSDBJandira Feghali (pC do B) Luiz Viana Neto Jackson Pereira Paulo HartungJoio Rola Mário Martins José SerraJOI6 Delato zaire Rezende



PCdo'B

:Ara~ely qe Paula
Elísio-Curvo
·Getúiio Neiva
GiívaÍlH30rges

PTB
Félix Mendonça
Mário Chermont

PT
A1ól'zib Mercadante
José Genofno

PDC
Paulo Mandarino

PL
Nelson Bornier

PSB
Sérgio Guerra

Roberto Ton:es.

. -. .
Paulo BerJ'1àrdo

Pedro No~~is

J0110 Tota (PDS),
Secretária: Maria Linda Magalhl1es
Ramal: 6959/6960/6989

COMISSÃO, DE MINAS E ENERGIA
.Presidente: Dep~ Sérgio Brito (PDC.- BA)
1° Vice-Presidente: 'õep. Avenir Rosa(póC - RR)
']f> Vice~Presidente: bep. Ruberval Pilotto (pDS - Se)
3° Vice-Presidente: Dep. Elísio Curvo (Bloco PRN - MS)

Titulares
Bloco

José Santana de Vasconcelos
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro

Olavo Calheiros

Sérgio Barcellos (Bloco)
SEM PARTIDO

PMDB

Suplentes
Bloco

1 Vaga

Ricardo Moraes

Oswaldo Stecca

Ruberval Pilotto

Maurfcio Calixto

Pascoal Novaes (PTR)
. llaulo 'fitan

1 Vaga

Otto Cunha
Salatiel Carvalho

Vicente Fialho

Nfcias Ribeiro
Rcdl1ário CalIaoI (PTRjIZila Bezerra

PTB

PCB

PDS

PDS

PL

PT

PDT

PDC

PSDB

PMDB

Adr~ldo Streck

Raquel Cândido
Wilson Müller

Pedro Tassis (pMDB)

A1acid Nunes
Gilson Machado
José Carlos Aleluia
Mário de Oliveira

Sérgio Brito

Jabes Rabelo

Alcides Modesto

Ir'ani Barbosa

Aloisio Vasconcelos
João Almeida
Jorge Tadeu Mudalen
Mauro Miranda

Avenir Rosa (pDC)
Eduardo Moreira
João pagundes
Marcos Uma

. tarlás Azambuja
Victor Faccioni

PCdo'B
Francisco Diógenes (PDS)

Suplentes
Bloco

Ar(lO Magarinos JerOnímo Reis
Cieto Falçâo José Carlos Vasconcelos·
Ézio Ferreira ~~dro. Valadares .
GetOlio Neiva Sitnao Sessim .
Gustavo Krause Waldir Guerra .

PMDB
César Maia Joni Varisco
Cid Carvalho ·Luis Roberto Ponte
Fernando Diniz Nelson Jobim
Geddel Vieira Lima Odacir Klein
Gonzaga Mota . .. lVaga

.PDT
aóvis Assis Edi Siliprandi
Miro Teixeira

PDS
Felipe Mendes . Vasco Furlan
Pedro Pavão

PSDB
Edmundo Galdino Sérgio Machado
José Linhares

PTB
Julio Cabral Maurfcio Calixto
Luiz Moreira

PT
Luiz Gushiken Vladimir Palmeira
Raul Pont

PDC
José Maria Eymael Osório Santa Cruz

PL
João MeUao Neto

PSB
Laire Rosado (PMDB)
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PDT
Éden Pedroso

PDS
Carlos.VirgOio
Hugo Biehl

PSDB
Marco Penaforte

PTB
Paulo Heslander

PT
Adão Pretto

PDC
Leomar Ouintanilha

PL
Valdemar Costa

PCB
Laire Rosado (PMDB)

PSDB
Paulo Ramos João Faustino Paulino acero de Vasconcelos

Jorgé Uequed

Osvaldo Melo PTB
Cardoso Alves Júlio Cabral

PT
Wilson Moreira Agostinho Valente Benedita da Silva

PDC
Valdenor Guedes JonesSantos Neves (PL)

PL
Lourival Freitas Diogo Nomura

PSB
Miguel Arraes

PTR
Salatiel Carvalho (Bloco)

PRS
Anníbal Teixeira (PTB)

PSD
Werner Wanderer (Bloco)

SEM PARTIDO
1 Vaga

secretária: Maria Eunice Torres Vilas BOas
Ramal: 6944/6946

COMISSÃO DE RELAçóES
EXTERIORES

Presidente: Dep. Ulysses Guimarães (PMDB - SP)
1° Vice-Presidente: Dep. Neif Jabur (PMDB - MG)
1::' Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (pL - SP)
3° Vice-Presidente: Dep. Leur Lomanto (Bloco PFL - BA)

Atila Lins
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
Luis Eduardo

Antônio Faleiros
Lázaro Barbosa
Leopoldo Bessone
Luiz Henrique

Amaury Müller
Dércio Knop

Suplentes
Bloco

Paes Landim
Paulo Octávio

Raul Belém
Roseana Sarney

PMDB
MaurOio Ferreira Lima

MuriJo Rezende
Ronivon Santiago

PDT
Sérgio Gaudenzi

PDS
Adylson Motta

Titulares Marcelino Romano

Bloco
AntOnio Holanda Jesus Tajra Aécio Neves
AntOnio Ueno Leur Lomanto Jutahy Júnior
Cleto Falção Ney Lopes
Costa Ferreira Sarney Filho

Alceste Almeida
PMDB

Felipe Neri Neif Jabur
Geddel Vieira Lima Nestor Duarte Irma Passoni
Genebaldo Correia Ulysses Guimarães
Manoel Moreira

PDT
Álvaro Valle (PL)

Edésio Frias Sérgio Cury
Haroldo Sabóia Nelson Bornier

PDS
Djenal Gonçalves José Teles U1durico Pinto
João de Deus Antunes

Osvaldo Melo

PSDB
Rose de Freitas

PTB
Sólon Borges dos Reis

PT
TIlden Santiago

PDC

PL

PSB
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PTR
MeMias Gois (Bloco)

PRS
José Aldo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda

Arnaldo Faria de Sá
Iberê Ferreira
Jairo Carneiro
José Mendonça Bezerra
Uz Dantas

Suplentes
Bloco

Maviael Cavalcanti
Pinga Fogo de Oliveira

Reinhold Stephanes
Vit6rio Malta

Ramal: 6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Dep. Roberto Jefferson (PTB - RJ)
10 Vice-Presidente: Dep. José Unhares (pSDB - CE)
1P Vice-Presidente: Dep. Eduardo Matias (pSDB - MA)
JO Vice-Presidente: Dep. Nilton Baiano (PMDB - ES)

AntOnio Britto
Augusto Carvalho (PCB)
Eduardo Moreira
Laprovita Vieira

Cidinha Campos
Eduardo Mascarenhas

PMDB
Merval Pimenta
Nelson Proença

Rita Camata
Wanda Reis

PDT
Liícia Braga

Titulares João Rodolfo
Prisco Viana

PDS
Socorro Gomes (pC do B)

Daniel Silva
Fátima Pelaes
George Takimoto
Ivânio Guerra
José Egydio

Bloco

Orlando Bezerra
Paulo Duarte
Pedro Corrêa

Rivaldo Medeiros

Elias Murad
Jorge Uequed

Fábio Raunheiti
João Mendes

PSDB
Osmânio Pereira

PTB
Matheus Iensen

Antonio Faleiros
Delcino Tavares
Euler Ribeiro
J6rio de Barros

PMDB
Nilton Baiano Benedita da Silva
Said Ferreira

Sérgio Arouca (PCB)
Zila Bezerra Jair Bolsonaro

PT
Paulo Paim

PDC
Munhoz da Rocha (PSDB)

aóvis Assis
liberato Cabloco

PDT
Paulo Portugal Diogo Nomura

PL

Célio de Castro
Jandira Feghali (PCdoB)

Secretâria: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO púBuco

Presidente: Dep. Amaury Müller (pDT - RS)
10 Vice-Presidente: Dep. Carlos Alberto Campista (pDT - RJ)
1P Vice-Presidente: Dep. Jabes Ribeiro (pSDB - BA)
JO Vice-Presidente: Dep. bire Rezende (pMDB - MG)

Titulares
Bloco

Osvaldo Coelho
Ricardo Fiúza
Rubem Bento

~ Gomes da Rocha

PSB

Caldas Rodrigues
Edmar Moreira
Humberto Souto
Mário de Oliveira

Marco Penaforte

João Paulo

Roberto Jefferson

Tuga Angerami (PSDB)

PT

PSB

PL

PDS

PTB

PDC

PSDB
Geraldo Alckmin Filho
José Unhares

Célia Mendes
Heitor Franco

Eduardo Jorge

Eduardo Matias

Alceste Almeida
Joaquim Sucena

José Augusto Curvo

Jamil Haddad



Augusto Carvalho (PCB)
Marcelo Barbieri
Tidei de Luma

PMDB
zaire Rezende EdlSsio Passos

3 Vagas Ernesto Gradella

PT
José Fortunati

Amaury Müller
Heraldo Boaventura

PDT Jairo Azi
Carlos Alberto Campista

PDC

PL

Osvaldo Reis

Aldo Rebelo (pC do B)
Felipe Mendes

PDS
Orlando Pacheco (Bloco)

Robson Tuma

Jamil Haddad
PSB

COMISSÁO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
DESENVOLVIMENTO URBANO

E INTERIOR

Presidente: Dep. Carlos Santana (PTIRJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Nilmário Miranda (PTIMG)
2" Vice-Presidente: Dep. José Reinaldo (Bloco-PFL/MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Lúcia Braga (pDTIPB)

Secretário: Antonio Lufs de Souza Santana
Ramal: 6887/6990nOO4nOO7

PSDB
AntOnio carlos Mendes1bame
Jabes Ribeiro

PTB

Maria I.aura (P1)

PT
atice Vigilante
Paulo Paim

PDC
Jairo Bolsonaro

PL
Ricardo Izar

PSB
alio de castro

Suplentes
Bloco

AntOnio doi Santos
Benito Gama
Efraim Morail
Eraldo Trindade

PMDB
Hcrmfnio Calvinho
NillOD Giblon
Renato Vianna

PDT
C8rlolm Lupi

PDS

Mauro Sampaio

Mendes Botelho

Paulo Rocha

Jonival Lucas

Freire Júnior
IvArlio Guerra

JostS Burnett
Sérgio Barcellos

Roberto Freire (PCB)
Wilson Campos

2 Vagas

Haroldo Sabóia
1 Vaga

Titulares
Bloco

Alacid Numes
AntOnio Barbará
Cêsar: Bandeira
Efraim Moraes
Gustavo.Krause
Jairo Carneiro
J0s6 Carlos Vasconcellos

PMDB
Alofzio Santos
Carlos Benevides
Carlos Scarpelini
José Maranbao
Laire Rosado
Leopoldo Bessone

PDT
DtSrcio ;l{J)op
HagahÚ8 Ara6jo (PMDB)
Junot Abi-Ramia

JostS Múcio
José Reinaldo

I.ael Varella
Paulo Romano

Pedro Irujo
Romel Anfsio

Mário Martins
Mauro Miranda
Murilo Rezende

Nicias Ribeiro
Sérgio Naya

Lúcia Braga
Valdomiro Uma

Jbrabim Abl-Actel
JlIJdlra Fcpli (pC do B)

PSDB
Jayme santana
SiJlDlrinp seixal

PTB
~ santana (PT)

José Lourenço

Tuga Angerami

1 Vaga

Fernando Carrion
Joao Roldofo

Joao Baptista Motta
Luiz PontCl

PDS

PSDB

José Diogo
Telmo Kirst

Munhoz da Rocha
Saulo Coelho



PTB
Francisco Rodrigues (PCB)
Paulo de Almeida

PDC
Simao Sessim (Bloco) Avenir Rosa

1 Vaga
PL

sergio Brito

PT
carlos Santana
Ernesto Gradella

PDC

Nilmârio Miranda
Osvaldo Reis (PDC)

Eduardo Braga (pDC)

Maria Luiza Fontenele
PSB

Ribeiro Tavares

Jairo Azi

PDC
Pauderney Avelino (pDC)

PSB
Roberto França

carlos Camurça

Osório Santa Cruz PTR
Benedito Domingos

Valdemar Costa Secretârio: Ronaldo de Oliveira Noronha

Ramal: 6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Bloco

Suplentes Presidente: Maurfcio campos (pL - MG)
10 Vice-Presidente: Dep. Aldair cabral (PTBIRJ)
'l:' Vice-Presidente: Dep. Wilson Müller (pDT - RS)
30 Vice-Presidente: Dep. Jair Bolsonaro (pDC - RJ)

Aracely de Paula
caldas Rodrigues
camilo Machado
Elfsio Curvo
Humberto Souto
Ivan Burity
Jorge l{houry

Jose Santana de Vasconcellos
Marcos Medrado
Murilo Pinheiro

Nan Souza
Ronaldo caiado (Sem Partido)

Vadão Gomes

Titulares
Bloco

Alacid Numes
Edmar Moreira
Mário de Oliveira
Orlando Bezerra

Paes Landim
Paulo OCtávio

Roberto Magalhães
Vitória Malta

PMDB
Eliel Rodrigues
Jose Ulisses de Oliveira (PRS)
Henrique Eduardo Alves
Jório- de Barros
Marcos Lima
Mauri Sergio

PDT
Bdêsio Frias
Edson Silva
Giovanni Oueiroz

PDS
Celso Bernardi
Fetter Júnior

Pinheiro Landim
Prisco Viana

Roberto Valadão
Sebastião Ferreira

1 Vaga

Laerte Bastos
Marino Clinger

Maria Valadão
Oscar Travassos

PMDB
Antônio de Jesus
Cid carvalho
Etevalda Grassi de Menezes
Hêlio Rosa

PDT

Paulo Ramos
Wilson Müller

PDS
Fábio Meirelles
Fernando carrion

PSDB

João Fagundes
Manoel Moreira

Marcelo Barbieri

1 Vaga

Heitor Franco

Koyu lha
Oswaldo Stecca

Augustinho Freitas
carlos Kayath

Eduardo Jorge
Eduardo Matias (pDC)

PSDB
Paulino Cfcero de Vasconcelos

Vitória Medioli

PTB

Mendes Botelho
Wilmar Peres (Bloco)

PT
Josê Cicote

Luci Choinacki

Mauro Borges (pDC)
Momni Torgan

PTB
Aldir cabral

PT
Hêlio Bicudo

PDC

Jair Bolsonaro

Rose de Freitas

Francisco Rodrigues

José Dirceu
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PL

Mauricio Campos

PSB

Roberto França

Suplentes

Bloco

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITo

DESTINADA À APURAÇÃO
DA REFORMA ADMINISTRATIVA

DO BANCO DO BRASIL E
DO FECHAMENTO DE AO:aNCIAS

E POSTOS DE 'SERVIçoS
DAQUELA INSTITUIÇÃO

Requerimento DO 1/91
Fernando Freire
Fausto Rocha
Jesus Tajra

Alofzio Santos
Euler Ribeiro
Ivo Mainardi
Jolio Almeida

Carrion J6nior
José Carlos Coutinho

Amaral Netto
Jolio de Deus Antunes

Andrê Benassi
Francisco Silva (pDC)

Carlos Kayath

Paulo Delgado

José Marial Eymael

Robson Tuma

Ariasto Holanda

PMDB

PDT

PDS

PSDB

PTB

PT

PDC

PL

PSB

José Mendonça Bezerra
Luciano ;Pizzatto

Paulo Duarte
Vicente Fialho

José Maranhao
Pinheiro Landin

1 Vaga

1 Vaga

Osvaldo Bender

Paulo Silva

Gastone Righi

Sandra Starling

Prazo: 18/4 a 16/9/1991

Presidente: Odacir Klein
Vice-Presidente: Ruben Bento
'Relator: Leomar Quintanilha

Titulares

Bloco

Ruben Bento - PR
Osvaldo Coelho - PE

PMDB

Jolio Henrique - ~I

Odacir Klein - RS

PDT

Beraldo Boaventura - BA

PDS

Fernando Carrion - RS

PSDB

Jolio Faustino - RN

PTB

Nelson Marquezelli - SP

PT

Paulo Bernardo - PR

PDC

Leomar Quintanilha - TO

PL

Freire Jtinior - TO

José Dutra - AN

secretária: Marci Bernardes Ferreira
Ramal: 699817001nOO2

Wellinton Fagundes - MT



Suplentes

Bloco

Aracely de Paula - MG
Efraim Morais

PMDB

Aluizio Santos - ES
José Felinto - PR

PDT

Eden Pedroso - RS

PDS

Fetter Júnior - RS

PSDB

Adroaldo Streck - RS

PTB

Hilário Coimbra - PA

PT

Luiz Gushiken - SP

PDC

Paulo Mandarino - GO

PL

Ribeiro Tavares - BA

Elísio Curvo - MS

Ronaldo Perim - MG

Titulares

Bloco

George Takimoto - MS Arnaldo Faria de Sá - SP
Ivânio Guerra - PR

PMDB

Laprovita Vieira - MS Valter Pereira - MS
Elias Murad - MG (PSDB - MG)

PDT

Wilson MOller - RS

PSDB

Moroni Torgan.• CE

PDS

Tereza Jueá - RR

PTB

Eduardo Braga - AM

PT

Ágostinlio Valente - MG

PDC

.Pauderney Avelino - AM

PL

Robson Tuma - SP

15

ReuniOes -

Local - Anexo n, Plénário nO 13
Secretário: Francisco.da Silva Lopes Filho: 311-7060

Suplentes

Bloco

COMISSÃO .PARLAMENTAR DE
INQumurO

DESTINAPA A INVESTIGAR A
IMPUNIDADE DE TRAFICANTES

DE DROGAS' NO PAís, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

Requerimento nO 3/91

Prazo: 194 a 16-8-91

Presidente: Elias Murad
Vice-Presidente: Pauderney Avelino
Relator: Moroni Torgan

Ibere Ferreira - RN
Jairo Carneiro - DA

Nilson 'Gibson - PE
Pedro Tassis - MG

Clovis Assis - BA

Osmánio Pereira - MG

Oscar Travassos - MT

PMDB

PDT

PSDB

PDS

Qtto Cunha - PR

Wanda Reis - RJ



PTB
Alceste Almeida - RR

PT
H6lio Bicudo - SP

PDC

J086 Maria Eymael - SP

PL

Ricardo Izar - SP

Reunioes: Plenários 13 ou 17 do Anexo n

Secretário: Lázaro Pedro Silvério - Ramal: 7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER À MESA ESTUDOS

E SUGESTÕES OBJETIVANDO AO
APERFEIçoAMENTO DOS TRABALHOS
ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS

DA CÂMARA (Ato da Mesa nO 2/90)

Supervisor: Dep. Inocencio Oliveira - 1° Secretário
Coordenador: Dep. Miro Teixeira
Relator: Dep. Nelson Jobim
Sub-relatores: Dep. Adylson Motta

Dep. Tony Gel

PT
Paulo Delgado

PDC
Pauderney Avelino

PL
João MelUio Neto

PSB

(Art. 'lP, § 1°, do Ato da Mesa nO 2, de 1991)

Luiz Piauhylino

COMISSÁO MISTA INCUMBIDA
DE REVER AS DOAçOES,
VENDAS E CONCESSÕES
DE TERRAS PúBUCAS

(Art. 51 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias)

Titulares

Eraldo Tinoco - PFL/BA
Messias Gofs - PFUSE
J086 Burnelt - PRN/MA

Nelson Jobim
AntOnio Britto

Miro Teixeira
Regina .Gordilho

Adylson Motta
Bonifácio de Andrada

MagalMes Teixeira

Carlos Kayath

Bloco·

Roberto Magalhaes - PFL/PE
Sandra Cavalcanti - PFlIRJ

Tony Gel - PRN/pE

PMDB
Luiz Hnrique

Luís Carlos Santos

PDT

PDS

PSDB
Rubens Bueno

PTB
Rodrigues Palma

Senadores

Flaviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan
J6lio Campos
Odacir Soares
João Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franco
Louremberg Nunes Rocha
Darcy Ribeiro
Epitácio Cafeteira

Suplentes

Alfredo Campos
Meira Filho
José Richa
José Eduardo
J6nia Marise

Prazo: S-10-91

Deputados

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Morreira
CarlOs Scarpelini

Hermfnio Calvinho
Edmundo Galdino

Oscar Travasses
Francisco Rodrigues

Amaury MWler
Valdir Ganzer

Pauderney Avelino

Arno Magarinos
Derval de Paiva

Paulo Silva
Ibrabim Abi·Ac~1

Carlos Cardinal



BLPFL/PRN/PSC/PMN/PST

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
DE INQUÉRITO DESTINADA

A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVIDaNCIA SOCIAL

(Requerimento nO 446/91-CN)
Composição

Presidente: Senador Amazonino Mendes
Vice-Presidente: Dep. Sêrgio Gaudenzi
Relator: Dep. MaurOio Ferreira lima

Titulares
senadores Deputados

Titulares

Arno Magarinos - RS
Orlando Bezerra - CE

PMDB
Antônio de Jesus - GO
Armando Costa - MG

PDT
Márcia Ohilis Viana - RI

Getúlio Neiva - MG

Laire Rosado - PRN

Ruy Bacelar
Od Sabóia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Nabor Júnior
É1cio Álvares
Odacir Soares
Carlos Patrocfnio
Almir Gabriel
Beni Veras
Jonas Pinheiro
Nelson Wedekin
Ney Maraqnhllo
Amazonino Mendes
Esperidião Amin
Eduardo Suplicy

José Egydio
Arnaldo Faria de Sá

Luiz Carlos Hauly
MaurOio Ferreira lima

Sêrgio Gaudenzi
Reinhold Stephanes

Osvaldo Melo
Jackson Pereira

Cardoso Alves
Eduardo Jorge
Francisco Silva
Cêlio de Castro
Jandira Feghali

Eurides Brito

PDS
Ângela Amin - SC

PSDB
Wilson Moreira - PR

PTB
Nobel Moura - RO

PT
Jacques Wagner - BA

PDC
Josê Maria Eymael - SP

PL

BLPFL/PRN/PSC/PMN/PST

senadores

Alfredo Campos
Cesar Dias
ADir Lando
Hydekel Freitas
Dario Pereira
Meira Filho
TeotOnio Vilela Filho
Wilson Martins
Valmir Campelo
Lavoisier Maia
J6nia Marise
Ivanio Guerra
Gilson Machado

Suplentes

Deputados

Flávio Rocha
Eduardo Moreira

Nilton Baiano
Regina Gordilho

Marcelino Romano
Geraldo Alckmin Filho

Paulo Almeida
Paulo Rocha

Eduardo Borges
Josê Augusto Curvo

Luiz Piauhylino
Aldo Rebelo

Reditério Cassai

Josê Augusto Curvo - MT

Suplentes

Camilo Machado - MG
Jorge Khoury - BA

PMDB
Adelaide Neri - AC
Ivandro Cunha lima - PB

PDT
Beraldo Boaventura - BA

PDS

Ivan Burity - MG

JOOo de Barros - ES

DesignaçAo da Comissl1o: 4-4-91
Prazo: 18-5-91

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU&uTO
DESTINADA A EXAMINAR AS

CAUSAS DA FOME B A IMINENTE AMEAÇA
À SEGURANÇA ALIMENTAR

Requerimento nO 5-91

Prazo: 10-5 a 6-9-91

Presidente: Armando Costa
Vice-Presidente: Get6lio Neiva
Relatora: Márcia abilis Viana

Heiltor Franco - SP

PSDB
Ernani Viana "- CE

PTB
Tadashi Kuriki - SP

PT
Pedro Tonelli - PR

PDC
Leomar Quintanilha - m
ReuniOCs:
Local: Anexo 11 - Plenário 13 ou 17
Ramal: 7054
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUIDuTO PDT
DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS, Regina Gordilho - RJ

CAUSAS E CONSEQ~CIAS DA VIOIANCIA
NO CAMPO BRASILEIRO PDS

Hugo Bielh - SC

Requcrimcnto n° V91 PSDB

Prazo: 10-5 a 7-10-91
Jabes Ribeiro - BA

Presidente: Deputado Roberto RollcmberglSP
Vice-Presidnetc: Deputada SOCorro GomeslPA
Relator: Deputado Jonas PinheirolMT

PTB
Nelson Trad - MS

PT

Titulares Valdir Ganzer - PA

PDS

Flávio Aros - PR
PSDB

Fábio Meirelles - SP

PDC

Reunioes:
Local: Anexo n, Plenários 13 ou 17
Telefone: 7060
Secretário:

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQtffiRITo

DESTINADA A VERIFICAR A
EXIS'MNCIA DE AEROPORTOS

. 'CLANDESTINOS E A ATUAÇÃO
DE MISSÓES RBUGIOSAS ESTRANGEIRAS

NA ÁREA DE GARIMPAGEM
DE RORAIMA, PROVOCANDO A

INTeRNACIONAUZAÇÃO DA AMAZôNIA

Paulo Mourao - TOVadio Gomes - SP
BLPFL

PTB

Giovani Queiroz - PA

Jon88 Pinheiro - MT
Roberto Magalblles - PE

PMDB
Antonio Faleiros - GO Roberto Rollemberg - SP
Socorro Gomes (PC do B)-PA

PDT

C8rdollo AIvca - SP Requcrimcnto nO 4191

Prazo: zz,.s a 19-10-91

Presidente: Deputado Átila Uns
Vice-Presidente: Deputado Joio Fagundes
Relator: Deputado Avcnir Rosa

Titulares
Bloco

PT
Alcides Modesto - BA

POC

OIório santa Cruz - GO

PL
Ribeiro Tavares - BA

SUplentes
Átila Lins - AM
Ruben Bento - RR

Gilvan Borges - AP

BLPFL

Benedito de Figueiredo - SE
JCIIe FaIc:Io - BA .

Romel Anísio - MG

João Fagundes - RR
7jla Bezerra - AC

PMDB

PDT

Nicias Ribeiro - PA

PMDB Beth Azizc - AM

DeIciDo Tavares - PR
FJIeI RodriJUCl. - PA

Luiz Tadeu Leite - MG
J~Diogo-PA

PDS



PSDB
Tuga Angerami - SP

PTB

J6lio Cabral - RR

PT

Lourival Ft~ta8 - AP

PDC

Avenir Rosa - RR

PL

Jarvis Oaidzinski - SC

Suplentes

PFL

JoAo Teixeira - MT Edmar Moreira - MO
:&io Ferreira - AM

PMDB

19
I

COMISSÃO MISTADE PLANOS, ORÇ,AMENTOS
PúBUCOS E FISCALIZAÇAO

Presidente: Seno RonaldO AragAo (pMDBJRO)

1° Vice-Presidente: Dep. sergio GaudeDZi (PDTIBA)

20Vice-Prelidente: Sen. Teotonio Vl1ela F11ho (pSDB/AL)

30 Vice-Presidente: Dep. Osvaldo Melo (pDS/PA)

BLOCO PFUPRN/PSC/PMN/PST

PARTIDO

Deputados

Paulo TItao - PA
Mauri Sergio - AC

Fernando Diniz - MO Parlamentar UF Gab. Fone

PDT
AntOnio Barbara PR 737 223-1395

Aroldo Góes - AP AntOnio dos Santos CE 406 223-174~

PDS Christovam Chiaradia MO 658 223-6543

celia Mendes - AC Oeonâncio Fonseca SE 824 223-9398

PSDB Eraldo TInoco BA 310 225-1765

Sigmaringa Seixas - DF Evaldo Gonçalves PB 833 223-7398

PTB Flávio Palmier da Veiga RJ 246 223-2095

Francjseo Rodrigues - RR Francisco Dornelles RJ 512 2234593

PT Iberê Ferreira RN 609 223·01348

Ricardo Moraes - AM Joao Alves BA 630 223.0498

PDC Jonas Pinheiro MT 441 223-6993

Pauderney Avelino - AM Jose Burnett MA 543 223-9499

ReuniôeS: Jose Carlos Vasconcellos PE 915 226-5112

Local: Anexo n, Plenário n° Luiz Dantas AL *370 223-3555
Secretária: Maria de Fátima Moreira de carvalho: 311-70S7

Messias Góis SE 723 223-7S~



Nelson Morro SC 418 223-9395 * Gabinete localizado no Anexo rn
Osvaldo Coelho PE 444 223-6845

Paulo Hartung ES 514 223-9048
Paes Landim PI 560 223-9484
Pedro Irujo BA 818 2264,272 Rose de Freitas ES 960 223-1493

Rivaldo Medeiros PB 227 225-3242 Saulo Coelho MG 602 224-4569

Roseana Sarney MA 554 223-8893 Sigmaringa Seixas DF 454 223·3593

Sérgio Barcellos AP 301 223-5843
Werner Wanderer PR 806 223-3095 PTB

PMDB carlos Kayath PA 218 223·2493
Fábio Raunheitti RI 628 223-5593

Aluízio Alves RN 558 223..0198
Félix Mendonça BA 912 223.()793
Francisco Rodrigues RR 304 224-1752

Cid carvalho MA 710 223~7148 José Elias MS 448 226-6917
Delcino Tavares PR 929 223-7743 Nelson Marquezelli SP '920 223-9943
Domingos Juvenil PA 702 223-5598 Vago
Fernando Diniz MG 307 223-8245
Geddel Vieira Lima BA 612 223-3448 PT
Hélio Rosas SP *478 224-9735
Joao carlos Bacelar BA 827 226-3917 Alcides Modesto BA 954 223-0095
Jorge Tadeu Mudalen SP 552 223-6348 Aloízio Mercadante SP 825 223-8743

José Geraldo MG 226 226-0909 Eduardo Jorge SP *371 225~399

José Maranhão PB 236 223;.{)643 Irma Passoni SP 237 223-4845
Lufs Roberto Ponte RS 956 223-1698 Joao Paulo MG 211 223-3430
Luiz Viana Neto BA 913 223-7295 José Dirceu SP 706 225·2162
Mauri Sérgio AC *568 226-6991
Nilson Gibson PE 410 223-9893 PDC
Pinheiro Landim CE 636 223-7643 Eduardo Braga AM 256 223·3540
Renato Vianna SC 639 223-3693 Francisco Coelho MA 525 223-9498
Rita camata ES 905 223-9945 Jonival Lucas BA 815 223~245
Sérgio Naya MG 435 223-2943 Paulo Mandarino GO 862 223-7448
Vago
Vago PL

Jones Santos Neves. ES 327 223-1643
PDT Maurício campos MG 239 223-4648

Valdemar Costa Neto SP 542 223-9793
Beto Mansur SP 837 2234348
carlos Cardinal RS *277 2254741 PSB
EUo Dalla-Vecchia PR 916 224-2419 Luiz Piauhylino PE 224- 226-7661
Francisco Evangelista PB 442 223-8443 Sérgio Guerra PE 426 223-6398
Giovanni Queiroz PA 534 223-9643
Mendonça Neto AL 258 223·9443 PCdoB
Paulo Portugal RI 516 223·2990 Haroldo lima BA 456 223-6693
Sérgio Gaudenzi BA 320 2234395

PDS
PTR

carlos camurça RO 342 223-3584
carlos Azambuja RS *469 225·7790
Fábio Meírelles SP 529 223·5298 PRS
Felipe Mendes PI 654 223·5545 Israel Pinheiro MG 540 226-3631
Francisco Diógenes AC 745 223·7731

TITULARESJosé Lourenço BA 311 223-7545
José Luiz Maia PI 640 2234398 Senadores
Osvaldo Melo PA 809 223-0045
Ruberval Pilotto SC 254 223-7543 PMDB

PSDB Parlamentar UF Gab. Fone
César Dias RR *43 224-2855

Aécio Neves MG 648 223-2298 Coutinho Jorge PA *26 226-3479
Geraldo Alckmim Filho SP 656 223~945 Flaviano Melo AC *14 321-5365

Marco Penaforte CE 238 223-5348 Irapuan Costa J6nior GO *16 224-6623



João Calmon ES ··06 226-3303 Freire Jtb1ior TO 601 225-2071
Mansueto de Lavor PE ·25 311-3182/83 George Takimoto MS 635 223-9543
Onofre Quinan GO ·32 224-6834 GUlIQft Macbado PE 334- 223-2695
Ronaldo Aragão RO •• OS 223-2492 Humberto Souto MG 914 223-0395
Ronan Tito MG Ed.Pr. 224-1803 Jorge Kboury BA 212 223-3298

PFL Josê Carlos Aleluia BA 8S6 223-9693

Alexandre Costa MA ···50 224-7934 Josê Mtício Monteiro PE 458 223-0098

Carlos Patrocínio TO 05 224-4366 Maluly Netto SP 219 223-9399

Dario Pereira RN Ed.Pr. 223~13 Manoel Castro BA 760 223-3518
Guilherme Palmeira AL Ed.Pr. 223-6792 Os6rió Adriano DF 446 223-5743
Henrique Almeida AP ·38 224-5009 OttoCunha PR 662 223-5148
Hugo Napoleão PI .11< 04 224-1953 Ricardo Murad MA 354 223-4245
Lourival Baptista SE ···56 224-8262 Rubem Medina RJ 610 226-2937

PSDB Ruben Bento RR 524 226-2375
Simão Sessim RJ 709 223-8348

Almir Gabriel PA • 42 224-4389 Tony Gel PE 423 223-9448
O1agas Rodrigues PI ·17 311-3167/68 Vadao Gomes SP 750 223-6298
Josê Richa PR ···49 22W059
Teotonio Vilela Filho AL ·OS 223-5100 ~ Gomes da Rocha GO 748 224-0769

PTB • Gabinete localizadó na Ala TeotOnio Vilela

Lourember$ Nunes Rocha MT 30 223-8834 •• Gabinete localizado na Ala AfFoD~ rinos

Marluce Pinto RR ···"'01 224-3953 •••• Gabinete localizado na Ala Nilo w~lho

Valmir Campelo DF ·48 225-7379 ••••• Gabinete localizado no Anexo I - Z'JO, andar

PDT

Magno Bacelar MA ···54 224-1934
PMDB

Maurício Correa DF ··03 224-2903 AntOnio Britto Rs 518 223-7443
Carlos Benevides CE 926 321-3488

PRN Eduardo Moreira se 616 223-8198

Albano Franco SE •••"'06 224-8208
.Etevalda Grassi de Menezes ES 21g 223-4095

Áureo Mello AM ·40 223~15
Ivandro Cunha lima PB 605 223-9457
João Fagundes RR 550 223-0593

PDC João Henrique PI 617 226-6119
José Dutra AM 943 223-4048

Gerson Camata ES ·12 224-9853 Josê Thomaz NonO AL 812 225-1932
Juran.dYr Paixão SP ·569 223-3741

PDS Marcosürna MG 220 225-1951

Lucídio Portella PI ·15 226-2588 Nk:ias Ribéiro PA "'278 225-5048
NUton Baiàno ES 618 223-5245

PT/PSB said Ferreira PR ·583 223·7735
Valter Pereira MS 618 223·5245

Eduardo Suplicy SP Ed.Pr. 224-9934 - Zila Bezerra AC 510 223-6598

• Gabinete -localizado no Anexo m
Vago Vago

•• Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
Vago Vago

••• Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves
Suplentes PDT

Deputadol ]3eth Azize AM 646 223-5048

BLOCO PFUPRN/PSC/PMN/PST aovisAssis BA ·586 226-9817
Edson Silva CE 726 223-8148

Parlamentar UF Gab. Fone Eduardo Mascarenhas RJ 944 223-1048

Alacid Nunes PA 519 223-3550 Haroldá Sabóia MA 660 223-8493

Arno Magarinos RS 839 224-1215 Luiz Girão CE 439 223-5945
Aroldo Cedraz BA 312 223-9245 Miro Teixeira RJ Z12 ~10

Ézio Ferreira AM 515 223-7943 Paulo Ramos RJ 830 223-1448
Flávio Derzi MS 934 223-5643



·22

PDS PTR

Carlos Virgflio CE·· ..537 223-3455 Benedito Domingos DF 94S 223-7942
Edevaldo Alves da Silva SP 348 226-1472
Ibrabim Abi-Actel MG 319 ~3 PU
Joio de Deus Antunes RS 720 321-1705
Maria Valadlo GO 520 223-2498

J~ UlUes de Oliveira MO 250 223-5648Osvaldo Bender RS *274 224-9033
Roberto Campos RJ 629 223-5395 SUPLBNTBSTeresa Jucá RR 401 223-2348

8eD8dorel

PSDB
PMDB

Adroaldo Streck RS 744 223~3

Flávio Aros PR 8SO 223-2893 'PatláJf.lentar DF Gab. Fone
Jabea Ribeiro BA 214 ~3

Mauro sampaio CE 356 311-5356 Alfredo Campos MG ·*58 224-4903S6rgio Machado CE 536 223-2448 Amir Lando RO *3S 225-1628Tuga Angerami SP 562 ~ Antônio Mariz PB *45 22A-6997Wilson Moreira PR 819 223-3098 ad Sabóia de Carvalho CE **02 226-3ot88
Divaldo Suruagy AL ·47 224-3884

• Gabinete localizado no Anexo m J~ Fogaça RS **C11 226-7238
Márcio l.acerda MT *46 224-3373

FI'B
Pedro Símon RS *18 226-4693
Ruy Bacelar DA *OS 2U4684

Annibal Teixeira MO 450 223-1845
Luiz Moreira BA 729 223-9548 * Gabinete localizado no Anelo m
Matheus Iensen PR 641 223-5543 •• Gabinete localizado na Ala AfoDIO AriDOl
Nobel Moura RO 835 223-0248 .** Gabinete localizado na Ala Tancrcdo Nc\a
Rodrigues Palma MT S28 223-9598

PPLValdenor Guedes AP 848 223-3548

FI' Francisco Rollemberg SE *24 22S-8SlS
Hydekel Freitas RI Ed.Pr. 224-2934

José Fortunati RS *372 224-0403 JoIO Rocha TO ·13 224-4270
Lourival Freitas AP *574 225-0470 Jtílio Campol MT *36 ~9
Maria Laura DF *475 225-2737 Meira Filho DF *39 22S-82S7
Paulo Bernardo PR ·379 225-4664 Odacir Soares RO *29 224-7434
Pedro lbnelli PR ·585 ~22 Raimundo Lyra PB 119 224-9834
Valdir Ganzer PA ·484 225-3198

PSDB
PDe

Avenir Rasa RR 437 223-8048 DeU)' Vera CE eo4 224-2884

Francisco Silva RJ 716 225-2601
Jutahy Maplbles DA ***S3 21MJ803
MarioCovu SP ···51 22A-9903Osório Santa Cruz GO 644 223-8S48 Wdaon Martins MS *34 2:lM)9S3

Pedro Novais MA 813 22US48
I Gabinete localizado na Ala AlCl8Ddre CQIt8

PL • Gabinete localizado DO ADc:ID m
Ne1soo Bornier RJ 936 223-3148

••• Gabinete localizado DI Ala Tancredo Nc\a

Ribeiro Tavares DA 812 2244493
FI'BWellingtoD FaJUndea MT 523 223-7945

PSB Joou Pinheiro AP ***10 226-4392
José Eduardo. PR ***08 '311...ws9

alio de castro MO 462 224-7419 Levy Dia MS ~ 22A-3OS9
Uldurico Pinto BA *269 226-3641

PDT
PCdoB

Aldo Rebelo SP 924 223-3813
Lavoisier Maia RN Bd.Pr. 224-1964
Nelaon Wedekin se ·11 224-7834
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PL

Nelson Bornier Valdemar Costa
SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS
Sercretário Antonio Femander Borges Manzan

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR

O EXTERMíNIo DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES.

RESOLUÇÃO N° 01191 PRAZO: 30-05 a 27-09-91

Presidente: Rita Camata
Vice-Presidente: Laerte Bastos
Relator: Fátima Pelaes

PRN

Júnia Marise MG ·02 226-6939
Saldanha Derzi MS ! 01 223-3019

PDC

Amazonino Mendes AM ·44 224-2009

PDS

EsperidiAo Amin SC ·23 224-8037

PTIPSB

José Paulo Bisol RS ···59 223-1549

Secretária: Myrna Lopes Pereira de Oliveira
Endereço: Sala 16 - Anexo 11 - Câmara dos Deputados
Fones: 311-6938/6939/6940 (Secretária)

223-2945 (Presidente)
311#137/6942/6943

Sandra Starling

Leomar Quintanilha

PT

PDC
José Fortunati

Sérgio Brito

• Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa
• Gabinete localizado na Ala TeotOnio Vilela TItulares

•• Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos BLPFL
••• Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves Arolde de Oliveira - RI SaJatiel Carvalho - PE

•••• Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho Fátima Pelaes - AP aeto Falcão - AL

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER PMDB

SOBRE O PROJETO DE LEI N° 965, DE 1991, Célio de Castro (PSB) - MG Rita Camata - ES

QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE Jurandir Paixao - SP

DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVID~CIAS·.
PDT

Regina Gordilho - RI Laerte Bastos - RJ
Presidente: Deputado AÉCIO DE BORBA (PDS) PDS

10 Vice-Presidente: Deputado JOSÉ MOURA (BLOCO) Célia Mendes - AC
Z!' Vice-Presidente: Deputado TIDEI I?E LIMA (PMDB) PSDB

Relator: Deputado ARTIJR DA TAVALO (PSDB)
Paulo Hartung - ES

TItulares Suplentes PTB

BLOCO PARlAMENTAR Marilu Guimarães - MS
PT

Armando Faria de Sá Carlos Ratinho Massa Benedita da Silva - RJ
Benito Gama Christovam Ghiaradia PDC
Eraldo TInoco Messias Góis

Eduardo Braga - AMJosé Moura Raul Belém
PMDB PL

Alofsio Vasconcelos AntOnio Britto Robson Tuma - SP

Henrique Eduardo Alves Luiz Carlos Hauly Suplentes
Odacir Klein Roberto Rollemberg BLPFL
TIdei de Uma Ronivon Santiago Orlando Bezerra - CE Costa Ferreira - MA

PDT Paulo Duarte - SC Marcos Medrado - BA
Beta Mansur Paulo Ramos PMDB
Carlos Lupi Paulo Portugal José Belato - MG Wanda Reis - RJ

PDS Said Ferreira':" PR
Aécio Borba Osvaldo Melo PDT
celso Bernardi Ruberval Pilotto Lúcia Braga - PB Marino Clinger - RJ

PSDB PDS
Artur da Távola Jorge Uequed Teresa Jucá - RR

PTB PSDB
Onaireves Moura Paulo Almeida Flávio Arns - PR



PTB
Augustinho Martins - MT

PT
Hêlio Bicudo - SP

PDC
Jair Bolsonaro - RJ

Ricardo Izar - SP

ReuniOes:
Local: Plenários das CPI
Telefone: 311-7050
Secretária: Ana Clara

PL



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via teITeStre)

SEÇÃO I (am....DepubMIo8)

SEÇÃO n (Senado P......)

~~tJrIII ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~ ~.4r4rC)t~4r

J .. avulso •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~$ 114r,93

Os pedklos devem ser acompanbados ele cheque papvel
em Brasília, Nota ele Empenho ou Ordem ele Pagamento pela

CaJp Econômica Federal - Agên~ - PS-CEGRAF, conta

COJTente n' 920001-2, a favor do

CENTRO aRAFlco DO SENADO FEDERAL
Praça dos Tr6s Poderes - BradIa - DF

CEP: 4r0160

MaIores Infonnações pelos telefones (061) 311-34r38 e '311·34r28

ft8 SupervIsão ele AuInaturaa e DIatdbuIção ele PubIcaç6es -~
ele Atendimento ao Usu6rIo.



Centro Gráfkod~Senado Fedenl
Caixa Postal 07/1203

Brasffia - DF

I EDIÇÃO DE HOJE: 176 PÁGINAS r
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