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OFícIOS

N9 303/92 - Do Exm9 Senhor Desembargador José
Nolasco de Carvalho, Presidente dO,Tribunal de Justiça
do Estado de Sergipe, acusando o recebimento da cópia
do Relatório COI]lplementar da CPI destinada a investigar
as origens, causas e conseqüências da violência no campo
brasileiro.

N9 304/92 - Do Exm9 Senhor Desembargador José
Nolasco de Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de Sergipe, acusando o recebimento do Rela
tório Final da CPI incubida de investigar o extermínio de
crianças e adolescentes. ~

N9 1528/92 - Do Exm9 Senhor David Ruas Neto,
Secretário de Estado de Governo do Amazonas, acusando
o recebimento do Relatório Complementar da CPI desti
nada a apurar as origens, causas e conseqüências da violên
cia no campo brasileiro.

N9 337192 - Do Exm9 Senhor Luiz Aimberê Soares
de Freitas, Chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado
de Roraima, acusando o recebimento do Relatório Com
plementar da CPI destinada a investigar as origens, causas
e conseqüências da violêm;ia no campo brasileiro.

N9 6077927.1192 - Do Exm9 Senhor João José Cân
dido da Silva, Secretário-Adjunto da Casa Civil 'do Go
verno do Estado de Santa Catarina, acusando o recebi-

mento do Relatório Final da CPI que investigou o exter
mínio de crianças e adolescentes.

N9 549/92 - Do Exm9Senhor Carlos Alberto Bandeira
de Araújo, Procurador-Geral de Justiça do Estado do
Amazonas, acusando o recebimento do Relatório da CPI
que investigou as causas e conseqüências da violência no
campo brasileiro.

N9 4523/92 - Da Exm9 Senhora Clede Previtalli Cais,
Procuradora-Chefe da Procuradoria da República em São
Paulo, acusando o recebimento do ofício n9 SGMIP
1036192.

N9 093192 - Da Exm9 Senhora Marluci Aparecida
Barbosa Lima, Procuradora-Geral de Justiça do Distrito
Federal, acusando o recebimento do Relatório Final da
CPI que investigou a violência no campo brasileiro.

N9 316192 - Do Senhor Mauro Bénevides, Presidente
do Congresso Nacional, relativo a prazos de projetos.

N9 317/92 - Do Senhor Mauro Benevides, Presidente
do Congresso Nacional, referente aos novos prazos para
as Comissões que especifica.

N9 268/92 - Do Senhor Deputado Eden Pedroso,
Líder do PDT, solicitando modifiçações dos membros da
CPI destinada a investigar possíveis irregularidades no pro
cesso de privatização da Vasp..

N9 i70192 - Do Senhor Deputado Eden Pedroso,
Líder do PDT, indicando o Deputado Junot Abi-Ramia,
para membro suplente da Comissão de Finanças e Tribu
tação.

N9 233/92 - Do Senhor Deputado Eduardo Jorge,
Líder do PT, indicando os Deputados que integrarão a
Comissão Especial destinada a dar parecer à PEC n946191.
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N9 197/92 - Do Senhor Deputado"'Nelson Marque
zelli, Líder do PTB, indicando os Deputados que integrarão
a CPI "destinada a investigar irregularidades no processo
de privatização da Vasp".

N9 719/92 - Do Senhor Deputado José Luiz Clerot,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 'e de
Redação, encaminhando proposituras que foram conside
radas injurídicas.

N9 721/92 - Do Senhor Deputado José Luiz Clerot,
Présidente da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, encaminhando proposituras que foram conside
radas inconstitucionais.

N9 730/92 - Do Senhor Deputado José Luiz Clerot,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, solicitando desanexar o PL n9958/91.

N9 61/92 - Do Senhor Deputado Tuga Angerami,
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, solicitando Audiência do PL n9

1.727/91.
N9177/92 - Do Senhor Deputado José Augusto Cur

vo, Presidente da Comissão de Defesa Nacional, comuni
cando a apreciação pela referida Comissão do PL n9

2.378/91.
N9 102/92 - Do Senhor Deputado Manoel Castro,

Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Finanças e Tributação,'comunicando que declarou pre
judicado o PL n95.018/90.

N9 288/92 - Do Senhor Deputado Euler Ribeiro, Pre
sidente da Comissão de Seguridade Social e Família, comu
nicando que declarou prejudicado o PL n9221/9l.

N9 289/92 - Do Senhor Deputado Euler Ribeiro, Pre
sidente da Comissão de Seguridade Social e Família, comu
nicando que declarou prejudicado o PL n93.440/89.

N9 267/92 - Do Senhor Deputado Euler Ribeiro, Pre
sidente da Comissão de Seguridade Social e Família, comu
nicando a apreciação pela referida Comissão do PL n9
4.286-A/89.

N9 285/92 - Do Senhor Deputado Euler Ribeiro, Pre
sidente da Comissão de Seguridade Social e Família, solici
tando audiência do PL n9824/91.

N9 088/92 - Do Senhor Deputado Carlos Alberto
Campista, Presidente da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, solicitando a desapensação
do PL n9776/91 do PL n94.499/89.

N9 092/92 - Do Senhor Deputado Carlos Alberto
Campista, Presidente da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, solicitand.o desapensação dos
projetos que .especifica.

N9 094/92 - Do Senhor Deputado Carlos Alberto
Campista, Presidente dà Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, comunicando a apreciação pela
referida Comissão do PL n91.733/91.

N9 095/92 - Do Senhor Deputado Carlos Alberto
Campista, Presidente da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, comunicando a apreciação pela
referida Comissão do PL n92.303/91.

N9 096/92 - Do Senhor Deputado Carlos Alberto
Campista, Presidente da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, comunicando a apreciação pela
referida Comissão do PL n92.545/92.

N9 097/92 - Do Senhor Deputado Carlos Alberto
Campista, Presidente da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, solicitando a desapensação
do PL n92.541/92 do PL n9191/91.

N9 26/92 - Da Senhora Regina Zaniolo de Carvalho,
Secretária da Comissão Parlamentar Conjunta do Merco
sul, encaminhando ° Relatório de viagem da referida Co
missão à cidade de Córdoba na Argentina.

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Aécio Neves, requerendo li
cença.

- Do Senhor Deputado Élio Dalla-Vecchia, solici
tando a apensação do PL n92.089/91 ao PL n9900/91.

TELEGRAMA

- Do Exm9Senhor Marconi José Leite, Chefe de Ga
binete do Governador de Pernambuco, acusando o recebi
mento do ofício n91083/92.

INDICAÇÕES

Indicação n9 88, de 1992 (Do Sr. Antonio de Jesus)
- Sugere ao Poder Executivo, através do Ministério da
Educação, a criação de escola técnica federal, no Município
de Anápolis, Estado de Goiás.

Indicação n9 089, de 1992 (Da Sr' Ângela Amin) 
Sugere ao Poder Executivo a elaboração de projeto de
lei complementar que concede aposentadoria especi?:f.aos
servidores públicos que trabalham em manIcômios. .

RECURSOS

Recurso contra a Declaração de Prejudicialidade n9
3-A, de 1991 (Do SI. Antônio Carlos Mendes Thame)
- Contra a declaração de prejudicialidade do Projeto de
Lei n96.046, de 1990; tendo parecer: da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pelo provimento.

Recurso contra Decisão Conclusiva de Comissão n9
3, de 1992 (Do Sr. Nelson Marquezelli) - Requer, na
forma do parágrafo 29do artigo 132, do Regimento Interno,
que o Projeto de Lei nº 1.051, de 1991, seja apreciado
pelo Plenário.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE

Proposta de Fiscalização e Controle nº 51, de 1992
(Da Sr' Teresa Jucá) - Solicita que a Comissão de Finanças
e Tributação requeira ao Tribunal de Contas da União
a realização de auditoria contábil, financeira, orçamen
tária, operacional e patrimonial sobre a licitação realizada
pelo Governo do Estado de' Roraima para recuperação
de estradas vicinais no Município de Bonfim, naquele Es
tado.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Decreto Legislativo nº 141-A, de 1991 (Do
Sr. Edi Siliprandi) - Dispõe sobre a reàlização de plebis
cito para a criação do Estado do Gouaçu; tendo parecer,
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técniéa legislativa e, no
mérito, pela aprovação.

Projeto de Lei nº 297-A, de 1991 (Do Sr. Dejandir
Dalpasquale) - Determina a prorrogação dos financia-o
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mentos de custeio e investimentos dos produtores rurais
atingidos pela seca nos Estados de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Paraná; tendo parecer: da Comissão de
Finanças e Tributação, pela rejeição.

Projeto de Lei N9 786-A, de 1991 (Do Sr. José Feli~to)
_ Disciplina a liberdade religiosa, regulamentando os mCl
sos VI e VII do artigo 59 da Constituição Federal; tendo
parecer: da Comis~ão d~ Cons~it~iç~~ e Justi~a ~ de R~da
ção, pela constituclOnahdade, ]undlcldade, tecmca legIsla
tiva e, no mérito, pela aprovação, com emendas, deste
e do de n9797/91, apensado. .

Projeto de Lei N9 894-A, de 1991 (Do Sr. Antomo
Carlos Mendes Thame) - Acrescenta alínea ao inciso II
do artigo 275 do Código de Processo Civil, tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com emenda. .

Projeto de Lei N9 906-A, de 1991 (Do Sr. Ivo MaI
nardi) - Acrescenta parágrafo ao artigo 24 do Decreto-Lei
n9 3.689, de 3 outubro de 1941, Código de Processo Penal;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

Projeto de Lei N9 969-A, de 1991 (Do Sr. Osvaldo
Melo) - Acrescenta parágrafo ao artigo 45 da Lei n95.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
tend9 parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.

Projeto de Lei N91.317-A~ de 1988 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem N9 511/88 - Dispõe sobre crimes contra
o mercado de valores mobiliários: tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com substitutivo e, da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, pela aprovação, com substi
tutivo.

IV - Pequeno Expediente

EDÉSIO PASSOS - Ato público realizado pelo Mo
vimento Democrático contra a Impunidade, em Brasília,
Distrito Federal.

JANDIRA FEGHALI - Inexistência do denomina
do "Sindicato do golpe". Necessidade de conclusão dos
trabalhos da CPI destinada a apurar denúncias de irregula
ridades praticadas pelo empresário Paulo César Cavalcante
Farias.

GERMANO RIGOTTO - mficuldades da vitivini
cultura nacional.

MUNHOZ DA ROCHA - Anúncio da apresentação
pelo orador de destaques às Emendas n9" 4 e 6 à Proposta
de Emenda à Constituição n9 55, de 1991, referente ao
ajuste fiscal.

SÓLON BORGES DOS REIS - Transcurso do 60"
aniversário do Movimento Constitucionalista de 1932.

HÉLIO BICUDO - Posicionamento do Presidente
Fernando Collor em relação à CPI destinada a apurar de-

núncias de irregularidades praticadas pelo empresário Pau-
lo César Cavalcante Farias. .

JOSÉ BURNETT - Solidariedade da bancada do
PRN na Casa ao Presidente Fernando Collor.

VALTER PEREIRA - Críticas à atuação do Presi
dente Fernando Collor em face da crise política nacional.

VALDIR GANZER - Criação do Estado de Tapa
jós. Corrupção no Governo Federal.

JOSÉ GENOíNO - Apoio aos trabalhos da CPI des
tinada a apurar denúncias de irregularidades praticadas
pelo empresário Paulo César Cavalcante Farias.

MARIA LUIZA FONTENELE - Ocorrência de
manifestações públicas no País.

JAIR BOLSONARO (Pela ordem) - Pedido de es
clarecimentos à Mesa sobre o acesso de populares às gale
rias.

ADROALDO STRECK - Entrevista concedida pe
lo Deputado José Serra à revista Veja.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Convocação dos
Deputados a plenário para apreciação da Ordem do Dia.

AMARAL NETTO - Críticas à atuação política do
Governador Leonal Brizola, do Estado do Rio de Janeiro.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Inexistência de
quorum regimental para início da Ordem do Dia. Prorro
gação do Pequeno Expediente.

-EDEN PEDROSO (Como Líder) - Críticas ao pro
nunciamento do Deputado Amaral Netto.

AMARAL NETTO (Pela ordem) - Transcurso do
1029 aniversário do Município de Boa Vista, Estado de
Roraima. Asfaltamento das rodovias BR-205 e BR-174.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Prorrogação do
Pequeno Expediente.

JOSÉ LOURENÇO - Reportagens do jornal O Glo
bo sobre a República Popular da China. Apoio do orador
ao Governo Fernando Collor.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Inversão da pauta
da Ordem do Dia.

NELSON MARQUEZELLI (Como Líder) - Neces
sidade de aprofundamento dos trabalhos da CPI destinada
a apurar denúncias de irregularidades praticadas pelo em
presário Paulo César Cavalcante Farias.

ALDO REBELO (Como Líder)-Conveniência da
renúncia do Presidente Fernando Collor.

AMARAL NETTO (Pela ordem) - Réplica ao pro
nunciamento do Deputado Eden Pedroso.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Prosseguimento
do Pequeno Expediente.

TONY GEL - Necessidades de discrição por parte
dos membros da CPI destinada a apurar denúncias de irre
gularidades praticadas pelo empresário Paulo César Caval
cante Farias.
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PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Inexistência de
quorum regimental para início da Ordem do Dia. Prorro
gação do Pequeno Expediente.

EDUARDO JORGE - Críticas ao pronunciamento
do Deputado Amaral Netto relativo à atuação política do
Governador Leonel Brizola, do Estado do Rio de Janeiro.
Necessidades de esclarecimentos à opinião pública, pelos
Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
sobre os trabalhos da CPI destinada a apurar denúncias
de irregularidades praticadas pelo empresário Paulo César
Cavalcante Farias. Defesa de solução constitucional para
a crise política do País. .

CIDINHA CAMPOS (Pela ordem) - Réplica a pro
nunciamento do Deputado Amaral Netto.

NILSON GIBSON - Irregularidades praticadas pela
construtora Noberto Odebrecht S.A.

ANTÔNIO DE JESUS - Escalada da violência no
País.

RITA CAMATA - Editoriais "Conflito de interes
ses" e "Ameaça à economia", publicados pelo jornal Folha
de S. Paulo.

ETEVALDA GRASSI DE MENEZES - Razões do
empenho das companhias distribuidoras de petróleo para
a liberação dos preços de combustíveis.

CARLOS SCARPELINI - Redução dos valores de
benefícios previdenciários.

DEJA-NDIR DALPASQUALE - Direito ao lazer
assegurado na Constituição brasileira.

VICTOR FACCIONI - Reforma tributária.
DÉRCIO KNOP - Necessidade de o Governo Fede

ral assumir parte dos financiamentos agrícolas contraídos
por produtores rurais.

PEDRO IRUJO - Crise política nacional.
JOÃO MENDES - Transcurso de centenário de cria

ção do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

PAULO PAIM - Pagamento do reajuste de 147%
dos benefícios dos aposentados e pensionistas da Previ
dência Social.

WALTER NORY - Aprovação do projeto de lei
que regulamenta dispositivos constitucionais relativos à re
forma agrária.

MAURO MIRANDA - Reforma fiscal proposta pe
lo Governo Federal.

LUIZ CARLOS HAULY - Riscos de desestrutu
ração do setor tritícola paranaense.

COSTA FERREIRA - Candidatura de Wagner Se
tubal à Prefeitura de Timon, Estado do Maranhão. Conclu
são da Ponte da Amizade, sobre o rio Parnmba. ligando
os Estados do Maranhão e Piauí.

JORGE UEQUED - Necessidade de altenlç[IO da
data de pagamento de benefícios previdenciários. Imediato
pagamento pela Previdência Social do reajuste assegurado
pelo Supremo Tribunal Federal aos valores de pensões
e aposentadorias.

FLÁVIO ARNS - Reajuste nos preços de medica
mentos controlados.

WILMAR PERES - Protesto contra a política de
preços praticada pelas indústrias de autopeças e pelas em
presas montadoras de veículos.

CÉSAR MAIA - Desintegração da cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

LUIZ HENRIQUE - Transcurso do centenário de
criação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville,
Estado de Santa Catarina.

OSVALDO MELO - Falecimento do jornalista João
Malato Ribeiro, em Belém, Estado do Pará.

JOSÉ MARIA EYMAEL - Programa Nacional de
Desestatização.

BENEDITA DA SILVA - Averiguação de ameaças
contra o Centro de Articulação de Populações Margina
lizadas - Ceap - do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

JOÃO PAULO - Estabelecimento de União Nacio
nal.

JOSÉ MOURA - Criação do Fundo de Incentivo
à Atividade Rural do Nordeste.

FRANCISCO SILVA - Nota "Evangélicos não acei
tam.a qualificação de seita" , emitida pela Associação Evan
gélica Brasileira. Divulgação pela Embratur das atrações
turísticas de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. Remu
neração de docentes.

PAULO ROCHA - Privatização de empresas esta
tais.

ANDRÉ BENASSI - Crise político-institucional rei
nante no País.

AROLDO DE OLIVEIRA - Prisão do Pastor evan
gélico Mauro R. Francisco, no Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

PASCOAL NOVAES - Significado do complexo
agroindustrial.

TUGA ANGERAMI - Atribuições dos Procurado
res de Estado e do Distrito Federal.

JOSÉ SERRA - Reforma fiscal proposta pelo Go
verno Federal.

MAGALHÃES TEIXEIRA - Homenagem póstuma
ao cidadão campinense Guilherme Campos.

AUGUSTO CARVALHO - Conveniência da rejei
ção do projeto de lei governamental sobre patenteamento.

ALANO DE FREITAS - Paralisação da economia
nacional.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Dificuldades do
Hospital Antônio Pedro, de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro.

VIRMONDES CRUVINEL - Divulgação pelo Jor
nal do Brasil de declaração do Presidente George Bush,
dos Estados Unidos da América do Norte, relativa à
Eco-92. .

RUBEM MEDINA - Reestruturação das tarifas de
telecomunicações.

MARIA VALADÃO - Visita da oradora à sede da
Superintendência da Empresa Varig, no Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.

MATHEUS IENSEN - Transcurso do 78" aniversário
do Município de Foz do Iguaçu. Estado do Paraná.

NESTOR DUARTE - Prática de estelionato pelo
diretório do PFL do Município de Bom Jesus da Lapa,
Estado da Bahia.
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JACKSON PEREIRA - Uso de cartões de crédito
da VASP, Transbrasil e Varig-Cruzeiro nas agências de
viagens.

BASÍLIO VILLANI - Transcurso do 509 aniversário
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- Senai.

JOÃO MENDES - Necessidade de observância das
normas constitucionais para superação da crise política bra
sileira.

EDUARDO MASCARENHAS - Inexistência de
provas do envolvimento do Presidente Fernando Collor
com as atividades ilícitas do empresário Paulo César Caval
cante Farias.

V - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: PAULO DUARTE,
REGINA GORDILHO, MARCELO BARBIERI, NIL
SON GIBSON, JOSÉ MARIA EYMAEL, LUCIANO
PIZZATIO, LUCIANO PIZZATIO E OUTROS, TU
GA ANGERAMI E OUTROS, BETH AZIZE, EDISON
FIDELIS E OUTROS, LUCI CHOINACKI, F~ÁVIO
PALMIER DA VEIGA JACKSON PEREIRA, ATILA
LINS, PEDRO CORR~A.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Inversão da pauta
da Ordem do Dia.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Continuação da
votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n9 51-C, de 1990.

Votação de requerimento de destaque para votação
em separado do parágrafo 19 do art. I" Rejeitado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados EDUARDO JORGE, EDEN PEDROSO, HUM
BERTO SOUTO, ROBERTO FREI~E, ROBERTO
MAGALHÃES, CUNHA BUENO, CELIO DE CAS
TRO EDEN PEDROSO, HUMBERTO SOUTO, SAN
DRA CAVALCANTI, JOSÉ SERRA, JOSÉ GENOÍ
NO, GENEBALDO CORREIA, PAULO MANDARI
NO, EDEN PEDROSO, RICARDO IZAR, ROBERTO
FREIRE SALATIEL CARVALHO, EDUARDO JOR
GE, ANTÓNIO MORIMOTO, JOSÉ SERR~, LUIZ
CARLOS HAULY, HUMBERTO SOU1;O, HELIO BI
CUDO RENILDO CALHEIROS, JOSE SERRA, CU
NHA BUENO, CÉLIO DE CASTRO, CÉSAR MAIA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Comunicação ao
Plenário sobre realização de sessão extraordinária da Casa
dia 9 do corrente, às 9 horas.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados LUÍS EDUARDO, GERMANO RIGOTTO, AL
DO REBELO, LIBERATO CABOCLO, ROSE DE
FREITAS, Luís EDUARDO, PAULO MANDARINO,
CÉSAR MAIA, GASTONE RIGHI, HUMBERTO
SOUTO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento de destaque para votação em separado do pará
grafo 29 do art. 19 Prejudicado em face da ausência do
autor da proposição. V0tação de requerimento de destaque
para votação em separado da expressão "poderá" cons
tante do parágrafo 2" do art. 1\' da Proposta de Emenda
à Constituição n" 51-C, de 1990.

Usaram da palavra, durante a votação. os Srs. Depu
tados GENEBALDO CORREIA, ISRAEL PINHEIRO,
GENEBALDO CORREIA, JOSÉ SERRA, Luís

EDUARDO, EDUARDO JORGE, ROBERTO FREI
RE, EDEN PEDROSO, ANTÓNIO MORIMOTO,
HUMBERTO SOUTO, CUNHA BUENO, GENEBAL
DO CORREIA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Deferimento do
pedido de retirada da matéria pelo autor.

Votação de requerimento de destaque para votação
em separado do art. 29 da Proposta de Emenda à Consti
tuição n" 51-C, de 1990. Rejeitada a matéria destacada.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados EDEN PEDROSO, ROBERTO FREIRE, GENE
BALDO CORREIA, EDUARDO JORGE, HUMBER
TO SOUTO, JUTAHY JÚNIOR, RICARDO IZAR,
ROBERTO MAGALHÃES, ANTÓNIO MORIMOTO,
ROBERTO FRANCA, JOSÉ GENOÍNO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Reiteração da co
municação ao Plenário sobre realização de sessão extraor
dinária da Casa dia 9 do corrente, às 9 horas.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados HUMBERTO SOUTO, MAVIEL CAVALCANTI,
PEDRO ABRÃO, HUMBERTO SOUTO, ODELMO
LEÃO, SANDRA CAVALCANTI.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Alerta aos Depu
tados sobre a imperiosa necessidade de comparecimento
à sessão extraordinária deliberativa convocada para o dia
9 do corrente, às 9 horas, para apreciação de relevantes
matérias constantes da pauta da Ordem do Dia.

Usaram da palavra, durante a cotação, os Srs. Depu
tados JOSÉ VICENTE BRIZOLA, DELIO BRAZ.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reda
ção final. Aprovada.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados SANDRA CAVALCANTI, GILVAN BORGES.

CÉLIO DE CASTRO (Como Líder) - Solidariedade
do orador ao Dr. Man1io Malaguti de Mendonça, Diretor
do Hospital João XXIII, de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, diante de denúncia de malversação do di
nheiro público no órgão.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em tur
no único, do Projeto de Lei n9 2.990, de 1992. Transferida
a apreciação da matéria para a sessão extraordinária de
9 do corrente, às 9 horas.

VI - Grande Expediente
(Não houve oradores inscritos.)

VII - Comunicações Parlamentares
MAVIAEL CAVALCANTI - Repúdio do orador

a denúncias formuladas pelo Deputado Nilson Gibson de
malversação do erário estadual pelo Governador do Estado
de Pernambuco, Joaquim Francisco.

AGOSTINHO VALENTE - Declarações dos Minis
tros militares à imprensa sobre a crise brasileira. Posiciona
mento do orador diante do pronunciamento do Presidente
Fernando Collor em cadeia nacional de rádio e televisão.

BENEDITO DOMINGOS - Destinação de vagas
nos estacionamentos da Câmara dos Deputados a deficien
tes físicos. Elogio do orador à atuação do Diretor-Geral
da Câmara dos Deputados, Adelmar Silveira Sabino.

NEY LOPES - Assinatura de acordo diplomático
entre o Brasil e o Parlamento Latino-Americano.
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VIII - Encerramento

2 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Pedro Ribeiro Barbosa
b) Nomeação: Pedro Ribeiro Barbosa
c) Apostila: José Maria Valdetaro Vianna

3 - COMISSÕES - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Seguridade Social e Família, 16~ reu

nião (Ordinária), em 21-5-92, 17~ reunião (Ordinária), em

27-5-92, 18~ reunião (Ordinária), em 3-6-92, 19~ reunião
(Ordinária), em 16-6-92.

4 - DISTRmUIçÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am

biente e Minorias, n9 11/92, em 3-7-92.
b) Comissão de Finanças e Tributação, n9 10/92, em

8-7-92.
6- MESA
7 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
8 - COMISSÕES

Ata da 6a Sessão, da 4a Sessão Legislativa Extraordinária,
da 493- Legislatura, em 8 de julho de 1992

Presidência dos Srs.: Ibsen Pinheiro, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1° Secretário;
Robson Tuma, 2° Suplente de Secretário

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Ibsen Pinheiro
Genesio Bernardino
Waldir Pires
Inocêncio Oliveira
Cunha Bueno
Jairo Azi
Robson Tuma
Luiz Moreira

Roraima

Alceste Almeida - PTB; Avenir Rosa - PDC; João Fa·
gundes - PMDB; Marcelo Luz - PTR; Teresa Jucá - PDS.

Pará

Eliel Rodrigues - PMDB.

Rondônia

Antônio Morimoto - PTB.

Tocantins

Hagahús Araújo - PMDB; Melquíades Neto - PDC.

Piauí

Felipe Mendes - PDS.
Paraíba

Edivaldo Motta - PMDB.

Pernambuco

João Colaço - PTR; José Moura - Bloco; Ricardo He
ráclio - Bloco.

Bahia

Carlos Albuquerque - Bloco; Jairo Carneiro - Bloco;
Tourinho Dantas - Bloco.

Minas Gerais

Anníbal Teixeira - PTB; camilo Machado - Bloco; Jo
sé Ulfsses de Oliveira - PRS; Paulo Romano - Bloco; Pedro
Tassis - PMDB.

Rio de Janeiro

Edésio Frias - PDT; Eduardo Mascarenhas - PDT;
Laerte Bastos - PDT; Lysâneas Maciel - PDT; Marino Clin
ger - PDT; Paulo Ramos - PDT.

sao Paulo

Irma Passoni - PT; Roberto Rollemberg - PMDB.

Mato Grosso

Joaquim Sucena - PTB.

Distrito Federal
Eurides Brito - PTR.

Goiás

Alano de Freitas - PMDB; Antônio de Jesus - PMDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco.

Santa Catarina

Orlando Pacheco - Bloco.

Rio Grande do Sul

Jorge Uequed - PSDB; Nelson Jobim - PMDB; Nel
son Proença - PMDB; Odacir Klein - PMDB; Paulo Paim
- PT; Raul PaUl - PT; Telmo Kirst - PDS; Valdomiro Lima
- PDT; Victor Faccioni - PDS; Wilson Müller - PDT.
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I ~ ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 54 Senhores Deputados.

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

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

anterior.

11- LEITURA DA ATA

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

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Passa-se à leitu
ra do expediente.

O SR. RUBEM BENTO, servindo como 19 Secretário,
procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFÍCIOS

Do Exm9 Sr. Desembargador José Nolasco de Carvalho,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos
seguintes termos:

Ofício n9 303/92 Aracaju, 25 de junho de 1992
Ref. TJ/GP.
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília (DF).

Senhor Presidente,
Impede-me acusar o recebimento de uma cópia do Rela

tório Complementar da Comissão Parlamentar de Inquérito
com a finalidade de investigar as origens, causas e conse
qüências da violência no campo brasileiro, para as providên
cias que couberem ser tomadas pelo Tribunal de Justiça do
Estado, atendendo especialmente, quando for o caso, às reco
mendações compreendidas nos itens 4, 9 e 11 da página 33
e seguintes.

Com os meus agradecimentos pela gentileza da remessa,
renovo a Vossa Excelência os meus protestos de distinta consi
deração. - Desembargador José Nolasco de Carvalho, Prêsi
dente.

Do Exm9 Sr. Desembargador José Nolasco de Carvalho,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos
seguintes termos:

Ofício n9 304/92 Aracaju, 25 de junho de 1992
Ref. TJ/GP.
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília (DF).

Senhor Presidente,
Praz-me acusar o recebimento e agradecer a Vossa Exce

lência a honrosa remessa de uma cópia do Relatório Final

da Comissão Parlamentar de Inquérito incumbida da investi
gação do extermínio de crianças e adolescentes no Brasil,
para as cabíveis providências que deverão ser oportunamente
efetivadas no âmbito deste Tribunal de Justiça, e as recomen
dadas nos itens 1.1.3, 1.3.4.1, 1.3.4.2 e 2.6, da página 48
e seguintes.

Enseja-se-me reiterar a Vossa Excelência protestos de
distinta consideração. - Desembargador José Nolasco de Car
valho, Presidente.

Do Exm9 Sr. David Ruas Neto, Secretário de Estado de
Governo do Amazonas, nos seguintes termos:

Ofício n9 1.528/92-SEGOV Manaus, 24 de junho de 1992
Ao Exmo Sr.
Deputado Federal Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de acusar, em nome do Senhor Gover

nador, o recebimento do Ofício SGMlP n9 987, de 5-6-92,
encaminhando cópia do Relatório Complementar da Comis
são Parlamentar de Inquérito, destinado a apurar as origens,
causas e conseqüências da violência no campo brasileiro.

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Ex' protestos
de especial apreço. - David Ruas Neto, Secretário de Estado
de Governo.

Do Exm9 Sr. Luiz Aimberê Soares de Freitas, Chefe do
Gabinete Civil do Governo do Estado de Roraima, nos seguintes
termos:

GAB/Ofício n? 337/92 Boa Vista (RR), 22 de junho de 1992

Excelentíssimo Senhor
Doutor Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente
Secretaria-Geral da Mesa
Câmara dos Deputados
Brasília - Distrito Federal.

Senhor Presidente,
Apraz-me, em nome do Excelentíssimo Senhor Gover

nador Ottomar de Sousa Pinto, acusar e agradecer o recebi
mento de cópia do Relatório complementar da Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a investigar as origens, causas
e conseqüências das violências no campo brasileiro.

Cabe cumprimentar a Comissão pelo excelente trabalho
realizado, e asseverar que estamos plenamente de acordo com
as suas recomendações.

Cordialmente, - Luiz Aimberê Soares de Freitas, Chefe
do Gabinete Civil.

Do Exm9 Sr. João José Cândido da Silva, Secretário-Ad
junto da Casa Civil do Governo do Estado de Santa Catarina,
nos seguintes termos:

Of. n9 6077927.1 Florianópolis (SC), 25 de junho de 1992
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Presidente,
Por determinação superior, cumpre-me acusar o recebi

mento do seu expediente n9 1.090, de 15 do corrente mês,
enviando cópia do Relatório Final da Comissão Parlamentar.
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de Inquérito, que investigou o extermínio de crianças e adoles
centes.

Informo que o "assunto foi encaminhado à Procurado
ria-Geral do Estado e ao Conselho dos Direitos da Criança
e do Adolescente para exame, em especial dos itens assina
lados.

Na oportunidade, reafirmo as expressões da mais alta
consideração. - João José Cândido da Silva, Secretário-Ad
junto da Casa Civil.

Do Exm9Sr. Carlos Alberto Bandeira de Araújo, Procura
dor-Gerai da Justiça do Estado do Amazonas, nos seguintes
termos:

Ofício n9549/92IPGJ Manaus, 22 de junho de 1992
Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara Federal
Brasília/DF.

Senhor Pre.sidente,
Acuso e agradeço o recebimento do expediente SGMI

P/N9 1.016, de 5-6-92, no qual Vossa Excelência encaminhou
o relatório sobre as causas e conseqüências da violência no
campo brasileiro.

A respeito das recomendações citadas no referido docu
mento estas serão objeto de divulgação entre os membros
do Ministério Público deste Estado.

Ao ensejo apresento a Vossa Excelência os meus pro
testos de consideração e apreço. - Carlos Alberto Bandeira
de Araújo, Procurador-Geral de Justiça.

Da Exm~ Sr~ Cleide Previtalli Cais, Procuradora-Chefe
da Procuradoria da República em São Paulo, nos seguintes
termos:

Ofício GPC n9 4.523/92 São Paulo, 23 de junho de 1992
Excelentíssimo Senhor
Doutor Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar as origens, causas e conseqüências da
violência no campo brasileiro
Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes
CEP 70.160 - Brasília (DF)

Senhor Presidente,
Acusando o recebimento de seu ofício SGMIP n91.036,

de 5 de junho corrente, enviando cópia do Relatório Comple
mentar da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar as origens, causas e conseqüências da violência no
campo brasileiro, venho dizer a Vossa Excelência, que remeti
a matéria ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da Jus
tiça deste Estado, Doutor Antônio Araldo Ferraz Dal Pozza,
uma vez que as providências contidas no item 5, da página
33 do relatório, em meu entendimento, são de atribuição do
Ministério Público do Estado de São Paulo.

Participo, ainda, que mantém esta Procuradoria cópia
dt) valioso trabalho, em sua Coordenadoria da Defesa dos
Direitos Individuais e Interesses Difusos, para estudo e provi
m::ncias eventualmente cabíveis na área de atribuições desta
Instituição.

Cordialmente, Cleide Previtalli Cais, Procuradora-Chefe
da Procuradoria da República em São Paulo.

Da Exm~ Sr~ Marluce Aparecida Barbosa Lima, Procura·
dora-Geral da Justiça do Distrito Federal, nos seguintes termos:

Ofício n993/GP Brasília, 3 de julho de 1992
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
Ref.: Processo n908190.000565/92-5

Senhor Presidente,
Pelo presente, acusamos o recebimento do Ofício SGM/P

n91.019, datado de 5-6-92, que encaminhou a esta Procurado
ria-Geral o Relatório Final da CPI que investigou a violência
no campo.

Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência nos
sos protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Marluce Aparecida Barbosa Lima, Procuradora-Geral de Jus
tiça.

Do Sr. Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos seguintes termos:

CN/316

Em 8 de julho de 1992
A Sua Excelência
Senhor Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª e, por seu alto intermédio, a Câmara

dos Deputados que, tendo em vista o aditamento ao Ato
Convocatório assinado ontem, que inclui, entre as matérias
a serem apreciadas durante a convocação extraordinária do
Congresso Nacional, as proposições relativas a matéria orça
mentária previstas no art. 166 da Constituição Federal, os
projetos de lei em tramitação na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização passam a ter os seguintes
prazos:

Projetos de Lei n9' 7 e 8, de 1992-CN
- até 617 para encaminhamento dos pareceres à Mesa

do Congresso Nacional.
Projeto de Lei n99, de 1992·CN
- até 717 para apresentação de emendas;
- dia 1317 - distribuição dos avulsos das emendas;
- até 2217 para encaminhamento do parecer à Mesa do

Congresso Nacional.
Projeto de Lei n911, de 1992-CN
- dia 317 - distribuição de avulsos;
- até 1317 para apresentação de emendas;
- 2017 - distribuição dos avulsos das emendas;
- até 2817 para encaminhamento do parecer à Mesa do

Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de esti

ma e consideração. - Senador Mauro Benevides, Presidente.

CN/317

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

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª e, por seu alto intermédio, a Câmara

dos Deputados tendo em vista o aditamento ao Ato Convo
catório assinado ontem, que determina o funcionamento das
Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito durante a con-



Julho de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 9 16075

vocação extraordinária do Congresso Nacional, os novos pra
zos estabelecidos por esta Presidência para as seguintes Comis
sões:

Destinada a examinar irregularidades na administração
do FGTS: - 15 de julho de 1992.

Destinada a investigar a crise na Universidade Brasileira
-18 de setembro de 1992.

Destinada a apurar a situação do Sistema Financeiro de
Habitação. - 20 de julho de 1992.

Destinada a examinar a incidência de esterilização em mas
sa de mulheres no Brasil- 24 de julho de 1992.

Destinada a apurar a violência das Polícia Militares em
todos os Estados da Federação. - 30 de julho de 1992.

Destinada a apurar a situação atual do controle, flScali·
zação e disposição dos rejeitos radioativos no País. - 31 de
julho de 1992.

Destinada a examinar a situação do setor farmacêutico:
-14 de agosto de 1992.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de esti
ma e consideração. - Senador Mauro Benevides, Presidente.

Do Sr. Deputado Éden Pedroso, Líder do PDT, nos seguin
tes termos:

Ofício N9 268/92

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a gentileza de determinar

a seguinte modificação dos membros do PDT, que compõem
a Comissão Parlamentar de Inquérito "destinada a investigar
possíveis irregularidades no processo de privatização da
Vasp":

Titular
Deputado Liberato Caboclo

Suplente
Vivaldo Barbosa

Na oportunidade, renovo ,a V. Ex~ protestos de conside
ração e apreço. - Deputado Eden Pedroso, Líder do PDT.

Do Sr. Deputado Eden Pedroso, Líder do PDT, nos seguin
tes termos:

Ofício N9 270/92

Brasília, 19de julho de 1992

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o Senhor

Deputado Junot Abi-Ramia, para substituir-me, como mem
bro Suplente, na Comissão de Finanças e Tributação.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Eden Pedroso, Líder
doPDT.

Do Sr. Deputado Eduardo Jorge, Líder do PT, nos seguin·
tes termos:

Ofício N9 233/PT

Brasília, em 19 de julho de 1992

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exª, afim de indicar

os Deputados Edésio Passos e Raul Pont, respectivamente,
como membros titulares e suplentes, da Comissão Especial
destinada a dar parecer à proposta de Emenda à Constituição
n9 46/91, que desmilitariza a polícia submetendo-a à fiscali
zação judicial.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex' pro
testos da mais elevada estima. - Deputado Eduardo Jorge,
Líder do PT.

Do Sr. Deputado Nelson Marquezelli, Líder do PTB, nos
seguintes termos:

Ofício N9 197/92

Brasfiia, 2 de julho de 1992

A Sua Excelência
Senhor Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Indico a V. Exª, nos termos regimentais, para integrar

a Comissão Parlamentar de Inquérito "destinada a investigar
irregularidades no processo de privatização da Vasp", como
titular, em substituição ao Sr. Deputado Matheus Iensen, o
Senhor Deputado Carlos Kayath e, em substituição a este,
como suplente, o Senhor Deputado Hilário Coimbra.

Colho o ensejo para renovar a V. Exª protestos de estima
e apreço. - Deputado Nelson Marquezelli, Líder do PTB.

Do Sr. Deputado José Luiz Clerot, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação nos seguintes termos:

DF. n9 P 719/92-CCJR

Brasília, 19 de junho de 1992

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

Senhor Presidente,
Consideradas injurídicas em reunião ordinária realizada

por esta Comissão em 6 de maio de 1992, encaminho a V.
Ex~, para as devidas providências regimentais, as seguintes
proposituras:

- PL n9 154/91
- PL n9 2.045191
- PL n9 1.322/91
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex! meus protestos

de elevada estima e consideração. - Deputado José Luiz
Clerot, Presidente.
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Do Sr. Deputado José Luiz Clerot, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, nos seguintes termos:

OF. n9 P 721/92 - CCJR

Brasília, 19 de junho de 1992

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

S~nhor Presidente,
Consideradas inconstitucionais em reunião ordinária rea

lizada por esta Comissãos em 25 de junho de 1992, encaminho
a V. Ex~, para as devidas providências regimentais, as seguin
tes proposituras:

-PLC n9 89/91 e PL n9' 1.646/91, 8.322 e 5.000/90.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex' meus protestos

de elevada estima e consideração. - Deputado José Luiz
Clerot, Presidente.

Do Sr. Deputado José Luiz Clerot, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação nos seguintes termos:

OF. 119 P 730/92 - CCJR

Brasília, 30 de junho de 1992

A Sua Excelência
Senhor Deputado Ibsen Pinheiro
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
~~sta

Senhor Presidente,
Esta Comissão em reunião no dia 24 de junho do corrente

ano, rejeitou o PL n" 4.833/90, do Deputado José Santana
de Vasconcellos, motivo pelo qual solicito a V. Ex' as provi
dências regimentais cabíveis no sentido de desanexar o PL
n9 958/91, a este apensado.

Na oportunidade reitero a V. Ex' os protestos de estima
consideração. - Deputado José Luiz Clerot, Presidente.

Defiro.
Em 8-7-92 - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Tuga Angerami, Presidente da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e minorias nos se
guintes termos:

OF. TP n" 61/92

Brasília, 29 de junho de 1992

Exm" Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DO. Presidente da CâlI!':'''f\ dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tendo em vista tratar-se de maté

ria concern~nte à temática deste órg<lo. solicito a V. Ex" a
gentileza de conceder a esta Comissão audiência do Projeto
de Lei n" 1.727/91 - do Sr. Paulo Portugal - que "institui.
para os Estados. Distrito Federal e Municípios. compensação
financeira pela geração de energia elétrica em centrais nuclea
res" .

Certo de contar com a atenção de V. Ex", subscrevo-me.
Atenciosamente. Deputado Tuga Angerami, Presidente.

Defiro.
Em 8-7-92 - Ibesen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado José Augusto Curvo, Presidente da Co
missão de Defesa Nacional, nos seguintes termos:

Of. n° 177/92
Brasília, 30 de junho de 1992

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dis

posto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n" 2.378/91.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do
referido projeto e do(s) parecer(es) a ele oferecido(s).

Atenciosamente, Deputado José Augusto Curvo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Manoel Castro, Vice-Presidente, no exer·
cício da Presidência da Comissão de Finanças e Tributação,
nos seguintes termos:

Of. n" P-102/92
BrasI1ia, 3 de junho de 1992.

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

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 164, do Regimento Inter

no, e acatando o relatório em anexo do Relator, Deputado
Mussa Demes, comunico a V. Ex" que dedarei prejudicado
o PL n" 5.018/90, do Senhor Victor Faccioni, que "altera
a legislação do Impsoto de Renda e dá outras providências",
uma vez que a materia tratada na proposição já se encontra
disciplinada em Lei.

Cordiais saudações, Deputado Manoel Castro, Vice-Pre
sidente no exercício da Presidência.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI N9 5.018, DE 1990

"Altera a legislação do Imposto de Renda e dá
outras providências."

I - Relatório

Com o projeto de lei sob exame, o ilustre Deputado
Victor Faccioni tem por objetivo autorizar os peritos judiciais
a deduzirem, na determinação da base de cálculo do Imposto
de Renda, o valor das despesas de custeio e da remuneração
paga a terc.éÍros.

Justifica o autor que a função de perito judicial deve,
por lei, ser exercida por pessoa física. A legislação do Imposto
de Renda classifica seus honorários como rendimentos de tra
balho não assalariado, causando ao profissional flagrante pre
juízo. Em que pese ter obrigação de atuar como pessoa física,
o pemu Jeve manter escritório para a prestação dos serviços
periciais - escritório que demanda despesas, à semelhança
de um escritório de contab{Íidade. Na medida em que o rendi
mento global do perito contém em seu bojo o reembolso
das despesas que o exercício da profissão lhe acarreta, deve
ter a prerrogativa de deduzi-las na apuração da base de cálculo
do Imposto de Renda.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Finanças e
Tributação para exame da adequação orçamentária e finan
ceira, bem como para exame de mérito, dada a natureza da
matéria.
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Voto do Relator

Quanto ao exame da adequação orçamentária e finan
ceira, não se constata no projeto nenhum obstáculo que lhe
impeça a livre tramitação.

Quanto ao mérito, porém, penso que o projeto de lei
não deva prosperar. A dedução a que se refere o projeto
já foi autorizada pelo art. 6'1 da Lei n9 8.134, de 27 de dezembro
de 1990, nos seguintes termos:

"Art. 6'1 O contribuinte que perceber rendimen
tos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares
dos serviços notariais e de registro, a que se refere
o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respec
tiva atividade:

I - a remuneração paga a terceiros, desde que
com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas
e previdenciários;

11-os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à

percepção da receita e à manutenção da fonte produ
tora.

§ 1" .

Pelas razões expostas, voto pela prejudicialidade do Pro
jeto de Lei n? 5.018, de 1990, com base no art. 163, inciso
I, do Regimento Interno.

Sala da Comissão, 28 de maio de 1992. - Deputado
Mussa Demes, Relator.

Do Sr. Deputado Euler Ribeiro, Presidente da Comissão
de Seguridade Social e Família, nos seguintes termos:

Ofício n'1 288/92
Brasília, 30 de junho de 1992

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art.

164, inciso I, do Regimento Interno, e com base no parecer
da Deputada Jandira Feghali (cópia anexa), declaro preju
dicado o Projeto de Lei n? 221, de 1991 - do Sr. Costa
Ferreira, com base no art. 163, inciso I, do Regimento Interno.

Atenciosamente, Deputado Euler Ribeiro, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

PROJETO DE LEI N9 221, DE 1991

"Dispõe sobre a união estável entre homem e mu
lher e sua conversão em casamento."

I - Relatório

O presente projeto, que determina o reconhecimento da
união estável entre o homem e a mulher como entidade fami
liar e a facilitação para a sua conversão em casamento, é
também objeto do PL n" 1.888/91, de autoria da Deputada
Beth Azize, proposição já aprovada nesta Comissão em reu
nião do dia 13 de maio de 1992.

11 - Voto oriundo de pedido de vista

Pelo exposto, somos pela prejudicialidade do projeto em
questão.

Sala da Comissão, 26 de junho de 1992. - Deputada
Jandira Feghali.

Do Sr. Deputado Euler Ribeiro, Presidente da Comissão
de Seguridade Social e Família, nos seguintes termos:

Ofício n'! 289192
Brasília, 30 de junho de 1992.

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art.

164, inciso I, do Regimento Interno, e com base no parecer
do Deputado Valter Pereira (cópia anexa), declaro preju
dicado o Projeto de Lei n" 3.400, de 1989 - do Sr. Uldurico
Pinto, com base no art. 163, inciso I, do Regimento Interno.

Atenciosamente, Deputado Euler Ribeiro, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

PROJETO DE LEI N? 3.400, DE 1989

"Dispõe sobre a aposentadoria do garimpeiro, de
acordo com o art. 202, inciso I, da Constituição Fede
ral."

I - Relatório

O projeto de lei em exame objetiva assegurar ao garim
peiro, em consonância com o que lhe garante a Constituição
Federal em seu art. 202, inciso I, aposentadoria aos 60 anos,
se do sexo masculino, e aos 55 anos de idade, se do feminino.
Fixa valor da aposentadoria no equivalente a um salário-mÍ
nimo. E finalmente, dá-lhe direito a aposentadoria do mesmo
valor em caso de invalidez para o trabalho.

Encontram-se-lhes apensos, nos termos regimentais, os
Projetos de Lei n~ 3.950, de 1989, do Deputado Telmo Kirst;
829, de 1991, do Deputado Jerônimo Reis. Ambos têm por
finalidade regulamentar o mesmo dispositivo constitucional
acima referido com vistas à aposentadoria por idade para
os trabalhadores e p,odutores rurais, garimpeiros e pescadores
artesanais.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A matéria de que trata a proposição do ilustre Deputado
Uldurico Pinto, apresentada em 1989, foi posteriormente re
gulada pela Lei N'1 8.213, de 1991, que "dispõe sobre os Planos
de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências".

De fato, a aposentadoria aos 60 anos e 55 anos respectiva
mente, para o garimpeiro do sexo masculino e do feminino
está prevista no caput do art. 48 da lei referida; e aposentadoria
por invalidez, nos termos do projeto, está consignado no art.
39 do mesmo diploma legal.

Por conseguinte, o Projeto de Lei n" 3.400. de 1989 e
bem assim os dois projetos de lei que lhe estão anexos, de
n'" 3.950, de 1989, e 829, de 1991, devem considerar-se prejudi
cados. Assim, o nosso voto é pela prejudicialidade das três
proposições com base no art. 163, inciso I, do Regimento
Interno.

Sala da Comissão, 16 de junho de 1992. - Deputado
Valter Pereira, Relator.
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Do Sr. Deputado Euler Ribeiro, Presidente da Comissão
de Seguridade Social e Família, nos seguintes termos:

Of. n9 267/92-P Brasília, 11 de junho de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dis

posto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n9 4.286-A, de 1989.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do
referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, Deputado Euler Ribeiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Euler Ribeiro, Pres~~ente da Comissão
de seguridade_~cial e família, nos seguintes termos:

Ofício n9 285/92-P Brasília, 19 de julho de 1992.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tendo em vista que o tema "patentes" é polêmico e

que o Projeto de Lei n9 824/91 está incluso na pauta da convo
cação extraordinária, esta presidência solicita a Vossa Exce
lência que autorize à Comissão de Seguridade Social e FamI1ia
audiência do projeto original e do seu substitutivo de forma
a permitir a apreciação do mesmo nos seus aspectos quanto
à indústria farmacêutica e alimentícia.

Certo da avaliação política que Vossa Excelência dará·
à questão, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima
e consideração. - Deputado Euler Ribeiro, Presidente.

Defiro.
Em 8-7-92. Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Carlos Alberto Campista, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Públi
co, nos seguintes termos:

Ofício n9 88/92 BrasI1ia, 22 de junho de 1992.
A Sua Excelência o Senhor

Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimento-o cordialmente, solicito a V. Ex' autorizar

a desapensação do Projeto de Lei n9 776/91 da Sr' Raquel
Cândido, do Projeto de Lei n9 4.499/89 - da Sr' Benedita
da Silva - que "institui o piso salarial, dispõe sobre a jornada
e condições de trabalho dos enfermeiros e determina outras
providências", tendo em vista a aprovação, por este Órgão
Técnico, em reunião ordinária de 3-6-92, do anexo parecer
do relator, Deputado Aldo Rebelo, que rejeitou a primeira
proposição supracitada.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex" protestos
de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Carlos
Alberto Campista, Presidente.

Defiro.
Em 8-7-92. - Ibsen Pinneiro, Presidente.

Do Sr. Deputados Carlos Alberto Campista, Presidente
de Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Póbli·
co, nos seguintes termos:
Ofício n9 92/92 . Brasfiia, 30 de junho de 1992.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a V. Ex' auto

rizar a desapensação dos Projetos de Lei n'!" 2.323/89 - do
SI. Daso Coimbra - que "regulamenta divulgação dos atos,
programas e obras de administração pública, proibindo que
sirvam à propaganda individual, na forma do parágrafo 19

do art. 37 da Constituição" e 4.912/90 - do SI. Daso Coimbra
- que "dispõe sobre publicidade de órgãos públicos", do
Projeto de Lei nº 4.205-A/89 - do Senado Federal (PLS
nº 107/89) -que "regulamenta a publicidade dos atos, progra
mas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos" , tendo
em vista a aprovação, por este Órgão Técnico, em reunião
ordinária de 3-6-92, do anexo parecer do Relator, Deputado
Chico Vigilante, que rejeitou as duas proposições supraci
tadas.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ protestos
de elevada estima e consideração. - Deputado Carlos Alberto
Campista, Presidente.

Defiro.
Em 8-7-92. -Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Exm~ Sr. Deputado Carlos Alberto Campista, Presi
dente da Comissão de Trabalho de Administração e de Serviço
Público, nos seguintes termos:
Ofício n9 94/92 Brast1ia, 29 de junho de 1992.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dis

posto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 1.733, de 1991 
do SI. Sérgio Cury - que "fixa a jornada de trabalho dos
profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional".

Solicito a vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e dos pareceres a ele oferecidos.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de consideração e apreço. - Deputado Carlos
Alberto Campista, Presidente.

Do Exm9 Sr. Deputado Carlos Alberto Campista, Presi
dente da Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço
Póblico, nos seguintes termos:

Ofício nº 95/92 Brasilia, 29 de j unho de 1992.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente.
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dis

posto, no art. 58 do Regimento Interno. a apreciação. por
este Orgão Técnico, do Projeto de Lei n" 2.303, de 1991 
do SI. Carlos Alberto Campista - que "dá nova redação
ao art. 825 da Consolidação das Leis do Trabalho".
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do
referido projeto e dos pareceres a ele oferecidos.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de consideração e apreço. - Deputado Carlos
Alberto Campista, Presidente.

Do Sr. Deputado Carlos Alberto Campista, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
nos seguintes termos:
Ofício n~ 96/92 BrasI1ia, 29 de junho de 1992.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dis

posto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n~ 2.545, de 1992 
do Senado Federal (PLS n~ 219/91) - que "altera a Lei n~

8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo
de Garantia do Tempo de-Serviço, e dá outras providências".

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do
referido projeto e dos Pareceres a ele oferecidos.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de Consideração e apreço. - Deputado Car
los Alberto Campista, Presidente.

DI) Sr. Deputado Carlos Alberto Campista, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Públi
co, nos seguintes termos:
Ofício n~ 97/92 BrasI1ia, 30 de junho de 1992.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a V. Exª auto

rizar a desapensação 'do Projeto de Lei n~ 2.541/92 - do
Sr. Geraldo Alckmin Filho - que "dispõe sobre a obrigado
riedade de divulgação dos custos de publicidade da Adminis
tração Pública", do Projeto de Lei p9 191/91 - do Senado
Federal (PLS n~ 329/89) - que "fixa critérios para a realização
de despesas com J?ublicidade oficial", tendo em vista a aprova
ção, por este Órgão Técnico, em reunião ordinária de 3-6-92,
do anexo parecer do Relator, Deputado Chico Vigilante, que
rejeitou a proposição acima citada.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª protestos
de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Carlos
Alberto Campista, Presidente.

Defiro.
Em 8-7-92. Ibsen Pinheiro, Presidente.

Da Srª Regina Zaniolo de Carvalho secretária da Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul, nos seguintes termos:

Of. CPCM-Sec. n~ 26/92 Brasília, 16 de junho de 1992.
Ao Exm~Sr.

Deputado Ibsen Pinheiro
M.D. Presidente da Câmara Federal
Nesta

Senhor Presidente,
Temos a grata satisfação de encaminhar a V. ~Xª o Rela

tório de viagem da Comissão Parlamentar Conjunta do Merco
sul, Seção Brasileira, à cidade de Córdoba, Argentina, reali
zada nos últimos dias 20 a 23 de maio, com a finalidade de
participar de sua I' Reunião Plenária.

O Relatório, dividido em duas partes, contém os resul
tados formais da reunião propriamente dita, informações de
ordem administrativa e análise de observações logísticas.

Esperamos, desta forma, ter cumprido com os objetivos
almejados quando da autorização de V. Exª

Ao ensejo, reiteramos protestos de admiração e respeito.
- Regina Zaniolo de Carvalho, Secretária da Comissão Parla
mentar Conjunta do Mercosul.

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCO
SUL

Seção Brasileira

RELATÓRIO DE VIAGEM A CÓRDOBA ARGENTINA

(20 a 23-5-92)

Parte 11

2.1 - Comparecimento efetivo:
A Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, Seção

Brasileira, atesta o comparecimento dos seguintes Senhores
Parlamentares:

Senadores
José Fogaça - (PMDB - RS)
Esperidião Amim - (PDS - Se)
Dirceu Carneiro - (PSDB - Se)
Nelson Wedekin - (PDT - Se)

Deputados
Dejandir Dalpasquale - (PMDB - Se)
Nelson Proença - (PMDB - RS)
Nelson Morro - (PFL - Se)
Sarney Filho - (PFL - MA)
Jorge Uequed - (PSDB - RS)
Rubens Bueno - (PSDB - PR)
Fetter Junior - (PDS - RS)
Amaury Müller - (PDT - RS)

Obs.: Da Comitiva Brasileira, autorizada pela Presidência
da Câmara dos Deputados, apenas não compareceu o Senhor
Deputado Nelson Jobim (PMDB - RS).
2.2 - Apoio e assessoramento prestado pela Secretaria da
Comissão:

a) Preparo prévio de toda a programação de viagem,
com bloqueio de reservas e listagem de todas as conecções
possíveis;

b) Preparo prévio de subsídios (relatórios, dados técni
cos, quadros estatísticos e legislações atualizados, pareceres
com posicionamento brasileiro e projetos em andamento) so
bre todos os itens constantes da pauta das reuniões, bem
como trabalhos e moções já prontos para apresentação como
sugestões da representação brasileira;

c) Assistência direta, juntamente com a Embaixada Bra
sileira em Buenos Airés, dos traslados, conecções, para, e
de Córdoba e marcação, alterações e reconfirmações de bilhe
tes aéreos;

d) Assessoramento contínuo aos membros da Seção Bra
sileira da CPCM durante todas as reuniões plenárias e de
subgrupos, bem como elo de ligação constante - via fax
- com autoridades e técnicos no Brasil;

e) AuxI1io direto na f~itura de redação final, em espanhol
e português, de todos os documentos produzidos durante o
evento.
2.3 - Análise de observações logísticas:

As Reuniões Plenárias da Comissão Parlamentar Con
junta do Mercosul realizam-se, no mínimo, duas vezes por
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ano, com a presença de seus 64 membros dos quatro Estados
Parte (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai).

A alternância em sediar tais reuniões dá-se a cada seis
meses, observada a ordem alfabética.

A Reunião em questão foi sediada pela Argentina e as
próximas, portanto, serão pelo Brasil.

Daí decorrem as observações que se seguem:
2.3.1 - despesas de transporte

- cada País custeia a de seus Membros

2.3.2 - despesas de estadia, alimentação e traslados
- por conta do País que recebe, limitadas aos dias e

à programação específica do evento;

No caso da Reunião de Córdoba,
a) o Governo da Província alocou pessoal e veículos pró

prios. Não contratou serviços de terceiros, exceção ao ônibus
de turismo que fazia a programação paralela para as esposas.

b) os almoços e jantares festivos e de trabalho foram
oferecidos pelas autoridades locais (Governador, Prefeito
etc);
2.3.3 - local para as reuniões

-de praxe, na principal Casa Legislativa da cidade onde
se realiza o evento, com utilização de seu plenário mór para
as solenes (abertura e encerramento) e de plenários menores
para o trabalho das Subcomissões. Para os serviços de apoio,
salas contíguas aos plenários menores e uma de imprensa.

No caso da Reunião de Córdoba.
a) O Governador da Província de Córdoba baixou Decre

to declarando a Reunião da CPCM de "interesse público"
e o Senado da Província de "interesse legislativo", além de
colocar toda a sua estrutua física de pessoal à disposição do
evento.
2.3.4 - suporte logístico

- junto a cada plenário de Subcomissão, havia uma sala
de apoio com computadores e impressoras, xerox, fax e linhas
telefônicas internacionais à disposição, com funcionários ad
ministrativos especialmente treinados;

2.3.5 - esquema de segurança
a) segurança cerrada e permanente a todos os membros

das comitivas, feitas pelas polícias federal e civil, em vesti
mentas e veículos civis.

b) um veículo equipado com unidade coronariana e de
terapia intensiva permanentemente junto às comitivas.
2.3.6 - observações diversas

a) desde o dia que antecedeu à Reunião, todos os vôos
.que se dirigiam à Córdoba, à sua chegada, o comandante
da aeronave dava as boas vindas em nome do Governo da
Província e orientava para desembarque especial;

b) à cada uma das comitivas, foi designado um funcio
nário de alto nível para, na qualidade de "coordenador do
País tal" prestar assistência permanente e específica àquela
comitiva;

c) todos os membros da CPCM receberam uma pasta
de mesa, em couro, gravada especialmente para o evento.
2.4 - Conclusões

2.4.1 - é cristalina e inquestionável a importância com
que o tema Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul já
é tratado a nível internacional;

2.4.2 - o Brasil, já agora a partir do próximo dia 23
de junho, assume o comando das CPCM com um Deputado
brasileiro ascendendo à Presidência e sediando nos próximos

'seis meses suas reuniões e seu acervo;

2.4.3 -necessário, pois, que o Congresso Nacional Brasi
leiro acorde à importância que a Comissão Parlamentar Con
junta do Mercosul representa e se dê - com a celeridade
requerida - uma infra-estrutura capaz de, no mínimo, om
brear àquela que dedicam os demais Países membros do Mer
cosul.

Brasília - DF, 12 de junho de 1992. - Regina Zanpiolo
de Carvalho, Secretária da Comissão Parlamentar Conjunta
do Mercosul.

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Aécio Neves, nos seguintes termos:
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu

tados,
O Deputado Aécio Neves, que este subscreve, com funda

mento no art. 56, inciso n, da Constituição Federal, e no
art. 235, inciso 111, do Regimento Interno, vem, respeitosa
mente, requerer licença para tratar, sem remuneração, de
interesse particular pelo prazo de 90 (noventa) dias, no período
de 7 de julho a 7 de outubro de 1992.

Termos em que pede e espera Deferimento.
Brasília, )9 de julho de 1992. - Deputado Aécio Neves.

Defiro, nos termos do art. 235, inciso 111, § 3~,

do Regimento Interno.
Em 8-7-92 - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Do Sr. Deputado Élio Dalla·Vecchia nos seguintes termos:
Brasília, 2 de junho de 1992.

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

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 142, do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados, solicito a Vossa Excelência a apensação do
Projeto de Lei n~ 2.089/91, do Sr. Zaire Rezende, ao Projeto
de Lei n9 900/91, de minha autoria.

Atenciosamente, Deputado Élio Dalla·Vecchia.

Indefiro, nos termos do art. 142, parágrafo único,
do Regimento Interno.

Em 8-7-92. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

TELEGRAMAS

Do Exm~ Sr. Marconi José Leite Vieira, chefe de
gabinete do Governador de Pernambuco, nos seguintes
termos:

Exm9 SI.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Cumprimento V. Ex~ et. acuso recebimento oficio 1083,
acompanhado relatório final CPI extermínio crianças adoles
centes Brasil, informando que Exm~ Sr. Governador será cien
tificado, órgãos governamentais envolvidos assunto serão noti
ficados para agenciamento providências cabíveis.

Saudações, Marconi José Leite Vieira, Chefe Gabinete
Governador Pernambuco. .
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INDICAÇÃO Nº 88, DE 1992

(Do Sr. Antônio de Jesus)

sista necessita para continuar, de forma
mais acelerada e mais competente, seu desen
volvimento econômico e tecnológico no setor
industrial.

Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e
sugerir o seguinte:

Sugere ao Poder Executivo, através do
Ministério da Educação, a criação de Es
cola Técnica Federal, no Município de
Anápolis, Estado de Goiás.

o Município de Anápolis possui um Distrito
Agro-Industrial (DAIA) com cerca de 30 in
dústrias em pleno funcionamento e servido
diretamente pela Estrada de Ferro do Centro
Oeste, que leva sua produção aos portos de
Santos, SP e de Tubarão, em Vitória, ES.

Anápolis, conhecida como "a Manchester
goiana", é, sem sombra de dúvida, o Municí
pio de maior potencial econômico do Estado
de Goiás. Com uma área de 1.800km2 (0,28% da
área total do Estado) possui, segundo o re
censeamento do ano de 1991, uma população
acima de 300 mil pessoas, mantendo sua posi
ção de segunda maior cidade do Estado, sendo
Goiânia a primeira.

Senhor Presidente,

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, relativa à criação de uma Es
cola Técnica Federal no Município de
Anápolis, Goiás.

Sugere ao Poder Executivo a elaboração
de projeto de lei complementar que conce
da aposentadoria especial aos servidores
públicos que trabalham em manicômios.

(Da Sra. Ângela Amin)

INDICAÇÃO Nº 89, DE 1992

Nos termos do art. 113. i nci so I. e § 1~

do Regimento Interno da Cãmara dos Deputa
dos, requeiro a Vossa Excelência seja enca
minhada ao Poder Executivo a Indicação em
anexo, sugerindo a criação de uma Escola
Técnica Federal no Município de Anápolis,
Estado de Goiás.

Sala das Sessões, 17 de junho de 1992. _
Deputado Antônio de ~esus.

Senhor Presidente:

daMinistroSenhor

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo
Educação:

Anápolis, além de grande e tradicional
produtora agrícola e pecuária. é também. e
há muito, o pólo centralizador que dá escoa
mento à produção de uma importante região
econômica que inclui o médio-norte e o norte
goiano e o sul do Estado de Tocantins.

No setor educacional, Anápolis dispõe de
escolas de primeiro e segundo graus, além de
uma instituição de ensino superior estadual
e várias instituições privadas que há vários

anos vêm prestando inestimáveis serviços à
população daquele município. Entretanto,
falta a Anápolis uma Escola Técnica Federal,
capaz de dotar o município dos recursos hu
manos de segundo grau imprescindíveis ao de
senvolvimento e modernização de seu parque
industrial.

Como diz o Ministério da Educação, ao
referir-se à educação tecnológica, em seu
documento intitulado Programação-1992, "os
impactos da vida moderna exigem a oferta de
sólida educação tecnológica, voltada para a
capacidade nacional produtiva e a preparação
de uma força de trabalho pronta para absor
ver, sustentar, desenvolver e gerar
tecnologia" .

A Escola Técnica Federal de Anápolis é o
instrumento de que aquele município progres-

Com fundamento no art. 113, § 1 Q
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, apro
vado pela Resolução n Q 17, de 21 de setembro
de 1989, com a redação dada pela Resolução
n~ 10, de 3 de outubro de 1991, requeiro a
Vossa Excelência seja despachada e publicada
no Diário do Congresso Nacional a presente
indicação, sugerindo ao Poder Executivo seja
elaborado e submetido ao Congresso Nacional
projeto de lei complementar concedendo apo
sentadoria especial, com tempo de serviço
reduzido, aos servidores públicos que traba
lham em manicômios ou em instituições
assemelhadas.

~ustificação

As condições exigidas para a aposentadoria
dos servidores públicos civis são definidas
no art. 40 da Constituição. O § 1Q deste
mesmo dispositivo admite sejam estabelecidas
exceções à regra geral no caso de exercício
de atividades penosas, insalubres ou perigo
sas, devendo para isto ser aprovada lei
complementar.

É inquestionável serem os servidores que
trabalham em manicômios e instituições asse
melhadas sujeitos a condições penosas de
trabalho, por lidarem cotidianamente com o
sofrimento e a miséria humana. Enquadram-se,
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assim, tais servidores em situação merecedo
ra de exceção. Entendemos que, sob tais con
dições. trinta anos de serviço. se homem, e
vinte e cinco anos. se mulher. constituem
carga de trabalho suficiente para justificar
a aposentadoria.

§ 1~ Lei complementar poderá estabelecer
exceções ao disposto no inciso
111, a e c ,' no caso de exercfcio de ativida
des consideradas penosas, insalubres ou
perigosas.

Art. 113. Indicação é a proposição através
da qual o Deputado:

I _ Sugere a outro Poder a adoção de pro
vidência. a realização de ato administrativo
ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a
matéria de sua iniciativa exclusiva";

RESOLUÇÃO N~ 10. DE 1991

Sendo a iniciativa legal neste sentido re
servada constitucionalmente ao Presidente da
República. apresentamos a presente Indicação
cujo propósito, temos confiança. será com
preendido pelo Sr. Ministro do Trabalho e da
Administração. a cuja Pasta incumbe a elabo
ração do projeto.

Sala das Sessões, 23 de junho de 1992. _
Deputada Ângela Amin.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
............................................

Altel"'3
Interno.

dispositivos do Regimento

TÍTULO I I I
Da organização do Estado

1' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

•••••• 0"0 ••••••••••• ·.···············,······ •

SEÇÃO 11
Dos Servidores Públicos Civis

............................................
Art. 40. O servidor será aposentado:

I _ por invalidez permanente, sendo os
proventos integrais quando decorrentes de
acidente em serviço. moléstia profissional
ou doença grave. contagiosa ou incurável,
especificadas em lei, e proporcionais nos
demais casos;

11 compulsoriamente, aos setenta anos de
idade. com proventos proporcionais ao tempo
de serviço;

111 voluntariamente:

a) aos trinta e cinco anos de serviço. se
homem. e aos trinta. se mulher, com proven
tos i ntegra i s;

b) aos trinta anos de efetivo exercfcio em
funçõeS de magistério, se professor. e vinte
e ci nco, ,se professora. com proventos i nte
grais;

c) aos trinta anos de serviço. se homem, e
aos vinte e cinco. se mulher. com proventos
proporcionais a esse tempo;

d) aos sessenta e cinco anos idade, se ho
mem. e aos sessenta. se mulher, com proven
tos proporcionais ao tempo de serviço.

11 _ sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, vi
sando a elaboração de projeto sobre matéria
de iniciativa da Câmara.

§ 1~ Na hipótese do inciso I a indicação
será objeto de requerimento escrito. despa
chado pelo Presidente e publicado no Diál"'io
do Congresso Nacional .

RECt;RSO CO~TRA DEClARAÇÃO DE
PREJüD.C;A;.iDA:);"~ 'V 3-A, :;i; i:r~:

(Do Sr. Antonio Cat'rc~ "7c~s 7.'ham'~;

ContTa a declaTaçio de prejudicialidade do Projeto de Lei
n' 6.046, de 1990; tendo parecer: da Comissão de Consti-"
tuteio e Justiea e de Redação, pelo provimento.

(JB:lIlSO <DNI'RA A DECl.l\IlAÇTO DI; PIlEJIJllICIALIIWE N9" 3 , tE 1991, A lp;

SE REPStE O PARE<E!)

lenhor Pre.idente:

oa Deputado. abaixo .....inados. com rIL:!

d...nto no art. 1~4. f 2". li parte. do ReKlmento Interno. r~

correm ao Plenário contra a deci.Ão da Presidência da Câmara

do. Deputado. que re.ultou na declaração de prejudicialidade

cio Pl'OJeto de Lei n" 15.046. de 1990. que "altera dispositivo.

da Lel n" 3.S07. de 26 de ago.to de 196'0 - Lei Ol:'lIânic. da

PreVidência Social. e determina outra. pl'Ovidênclas". Pede.

y;nla para aduzir .. seaulntes razões:

~. o mérlto do Pl'Ojeto de Lei ~.04~.

da 1990. objetiva. tÃo-.omente. s~

nar inconstitucionalidade contida no rellulamento da lei n"

1.213/91. No caso ••pecifico. o principio isonômico de tr.t~

..nto toi quebrado. Os l.ntellrantes do Clero Diocesano so raum

jus a contall~ de tempo de serviço. para tins de aposenta<\2
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ria, .pÓ.. tonsura ou após os votos, rlcando, po1s, em fl~

Irante de~vantagem em relação ~s demais ordenações religiosas:

~. O Executivo não se preocupou em

atua11zar o regulamento. da le1 n'

'.213/91, que a1nda é o mesmo das leg1slações ante~o~ e,

po~ consequência, cont1nua a perpetuar as mesmas falhas. O

Lealalatlvo; ·por esta razão, deve exp11citar melhor a lei, a

tl. de co~~1i1r as diatorções existentes.
Por tratar-se de matéria que, por sua

co~l.xidade é abrangênc1a, deve ser exaustivamente analisada

a dabatida pela compos1ção plenár1a da Casa, é que 1nterpomos

O p~.ente ~ecurso.

Sala das Se!lllÕe~. "2 ti... ~..., &..J.~~

PROJE'l'O DE LEI Ng 6.04.6, DE 1990

(00 Sr. Edmundo Galdino)

Altera dt~postttvos da Let nQ 3.807. de
26 de agcsto de 1960 _ ~et Orgântca da
Previdência Soctal. a determina outras
pr-ov i dênc j as •

(Às Comissões de Constituição e Jústi~a
e de Redação (ADM); de Trabalho. de Adml
nlstração e Serviço Pób1ico; e de Seguri
dade Social e Fam;11a _ art. 24. 11.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. tA É acrescentado ao § 1A do art. SA da
Lei nA 3.807. de 26 de agosto de 1960 (Lei Or
ginica da Previdência Social). o seguinte item
III:

"Art. SA .••••.........................

§ ia .

III _ Aqueles Que. a partir da 1~. série
do 2 A grau. encon~rando-se em semin~rio ou
instituto do clero secular. regular ou re
ligioso Qualquer que seja a cpnfissão re
ligiosa: preparavam-se com o intuito de
formação relig1osa. para o lngresso no mI
nistério religioso. havendo ou não tomado
ordem ou sagração,"

Art. 2A O art. ?A. caput. da Lei n Q 6.696.
de 8 de outubro de 1979. passa a vigorar com a
redação seguinte:

"Art. 7A Fica assegurado aos ministros e
ex-ministros de confissão religiosa ou aos
membros e ex-membros de institutos de vida
consagrada. congregação ou ordem religio
sa, de que tratam os itens 11 e 111 do §
1A do. art. SA da Lei nA 3.807, de 26 de
agosto de 1960. o direito de computar o
tempo de serviço anterior •. prestado às
respectivas instituições religiosas, para
efeito da Previdencia Social, mediante in
dentzaçãe ao órgão previoenciárlo das con
tribuições não recolhidas no periodo cor
respondente. na forma já estabelecida em
regulamento. dispensada a multa automáti
ca. "

Art. aR o caput do art. 16t da Lei na 3.807.
de 26 de agosto de 1960. passa a viger com a
~edaç!o que se segue:

"Art. i61. O recolhimento das contribui
ções devidas peios segurados referidos nos
itens 11 e 111 do § lA do art. 5 A pOde ser
efetuado pelas entidades religiosas a que
pertençam. ou pelo próprio 1nteressado."

Art. 4 A Esta lei entra em vigor na data de
sua pub1 i cação.

Art. SA Revogam-se as disposições em contrá
rio.

tJust ff i cação

A Lei nA 6.696. de 8 de outubro de 1979.
veiq beneficiar aqueles que. recebendo ou não
ordem religiosa. se dedicam à atividade reli
giosa dentro ou fora da própria corporação.
Ocorre. todavia. que dirigentes de mUltas or
dens religiosas e. atê meswo. tecnocratas dlS

tanciados do contexto religIOSO. não entende
ram ~ esplrito da referida lei, interpretando
, restrttivamente. Cne~ando ao ponto de negar
aos que se prepararam ou preparam em
~eminários ou institutos religiosos o forneci
mento de certidão de que necessitam para a a
presentação perante c órgão previdenciário.

Ressalte-se que a injustiça foi ainda mais
acentuada no seio do clero secular, pois
cometeu-se discriminação onde a lei não dis
criminou causando-se com isso sérios pre]uizos
àqueles que se dedicavam e se dedicam ao pre
paro para a carreira religiosa, em seminários
ou institutos religiosos.

São essas, enflm. as razões que justif1cam a
apresentação do presente projeto, cuja aprova
ção. temos certeza. restabelecerá a justiça
pretendida pelo legislador.

Saia das Sessões. 13 de dezembro de 1990.
Deputado Edumundo Galdino Deputado Nelton
Friedrich.

LEGISLAÇ~O CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇ~O DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI NA 3.807. DE 26 DE AGOSTO DE 1990

Dispõe sobre a Lei Orgãnica da Previdên
cia Social.

'O ,. ..
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TíTULO II
Dos Segurados, dos Dependentes

e da Inscrição

CAPíTULO I
Dos segurados

Art. 5 A São obrigatoriamente segurados, res
salvado o disposto no art. 3 4

:

I _ os Que trabalham. como empregados. no
território nacional;

órgão prev1denciário das contribulç6es 0&0 re
colhlda~ no periodo correspondente. na forma
já estabelecida om regulamento. dispensada a
multa automática.

Parágrafo único. O segurado facultativo. a
tendido o dlsoosto no art. 2 A desta lei. ml
his~ro de confissão religiosa ou ~em~ro de
i nst 1tu to de vi de consagreda. conO"''';;J"çiSo '.lU

ordem religiosa. ficará obrigado a ln~enlZBr ~

Previdencle Social pelo tempo de ser-v'·;o 'h':"'

bado e sobre o Qual n!o tenha contribuldc.

_... ..... . .. .. ...... . ... .. .. .. .. .. ..

Titulo V
DA APRECIAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES

- . -

_ .. __ w .....

CAPlTULOXl
DIl Prtijudic~1Jd"de
. -_ .... - ..

RESOLUÇÃO N° J7. DE J989
Apro... D Regimento Intemo
diJ amll,.. dos Depu'.lldos.

- ..~ .. -- - _ .. ~

, . -

111 _ os titulares de firma lndlvldual e d1
rstores. sócios-gerentes. sócios solidários.
sócios quotistas, sócios de indOstrla. Ce
qualquer emoresa. cuja idade máxima seja no
ato da inscrição de 50 (cinqüenta) anos;
~~~ traba)hadorel avulaos e OI autOno-

~~.o eQuiparadOS aOI trabalhadora. autO
nomes OI empragados d. reprasantaçOes estran
gelras e OS dos organlsmos oflclais astranQei
rOlou internacionais Que funcionam no Brasil
• alvo •• obrigator1ament. sujeitos a regime
própr i o de prev1dltnc la'.

.. lO I ..

11 os brasileiros e estrangeiros domici
liados e contratados no Brasil para trabalha
rem como empregados nas sucursaIS ou agencias
de empresas nacionais no exterlor;

TfTULO VI II •
DIsposlçOes Gerat. e Transt6rlas

CAPÍTULO I
Dlapos tçOes Gera t s

..............................................................A .

Art. 161. Aos empregados domésticos será fa
cultada a inscrição na 1nstituição de previ
dincia social de profissional comerciário.
cabendo-lhes no caso. o pawamento em dobro das
respectivas contr1buiç6es.

M 164. O Presidente da Cámara ou ~ 'Comissão. de ofi(Ío ou
medi3nte proYOCação de qUlIlquer Deputlldo. declarllr6 prejudlCeda ma
térill pendente de deliberaçõo:

l_por hllver perdido 11 oportunidllde;
H-em virtude de prejulgllmento pelo P1enbrio ou Comis'>iv>, em

outra deliberllção.
t l' Em qualquer caso. li declarllçiio de preiudidalid/}d~será I("ila

perante a Cémara ou Comis$áo. sendo odespllcho publicado no Ddllo
do Congresso Nacional.

§ 2" DIl declarllçáD de prejudicilllidade poder" o Autor da praDO
siç60. no prezo ~ cinco sessões a partir da publicllção do desoacho,
ou lmoedilllllmente. l'Ill hipótese do parbgrllfo subseauente. interpor r~r'
10 80 Plenário da Qmera. que ddiberará OUVIdll 11 Comissão de Consti
tuiçõo e Justiça e~ Redação.- - _ .......' .. ", .......- .. - - .... -- - --." .. - -

I " ..

.................................................. lO ..
~. - -- - .. - _.... - ....

LEI Na 6.696. DE 8 DE OUTUBRO DE 1979

Equtpara. no tocante. prevldóncl. so-
ctal urbana. os mtntstros de conflssão re-

Ilgioa. e os ~ros da Instituto. ~ vtda
cona.grada. COMQ~~.O ou ordem rellgios.
aos trabalhadOres autOnonoa _ di outra.
provt~nct...

Art. T· F1ca assegurado aos ministros e ex
~lntstros de confissio re11giosa ou aOI mem
bros e ex-mamaros de instltutos de viaa conse
gr.da. c:ongregaçlle ou ordem reli g' osa'. de Que
trata o item 11 do § 1·. do artlgo 5A da Lei nA
3.807. 5e o r.Quererem no prazo de 180 dias da
vigência desta lei. o direito de computar o
tempo de sorviço .nt.rio~. prestado às ropec
tivas lnstitulçOes rel1glosas. para ef.ito da
Previdência Social, medi,nte 1nden1zacio ao

r;;.a-ctS-e .2A
COHISSAO DE CONSTlTU1ÇAO E JUSTIÇA E DE ltEDAÇAO

I - REIoATORI0

Trata-se de recurso contra a declaração de pre]udi

cialidade, em face do advento da Lei n Q 8213/91, do Projeto de

Lei nR 6046, .de 1990, que "altera dispositivos da Lei nR 3807. de
26 d, aqosto de 1960 ~ Lei Orglnica da Previd&ncia Social - e
determina outra. providências-.

Da_ razOes que fundamentam Q recurso, infere-se
que • simples superveniência da nova lei de benefícios da Previ 
dancia Social n&o foi suficiente para sanar as falhas da legis1a
çlo anterior, especialmente no que se refere ao enquadramento dos
religiosos nOs planos de benefícios, sendo o principal objetivo •
do Proje~o de Lei nO 6046/90 corrigir aquelas distorçOes.
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A aatéria foi disstribulda à Comiss40 de Consti 
tuiÇlo e Justiça e de Redaç40. para pronunciamento n08 termos do
art. 164. 52s. do Regimento Interno.

REaJRSO CONTRA DECISÃO CONCLUSIVA
DE COMISSÃO NR 3, DE 1992

(Do Sr. Nilson Marrp:MlIIl

It O relatório.

Senhor PresJdente,

Senhor S.cretárlo-Ger.~t

"nS(;'Ud. Ntl,VA[-S
Al.O.:.1o flAOOAO
"AtlL" UlJAn TE
P'IlJ~!..I1l DU,Ll:.'
l:I.[CINANl:JCI r·UNSI:CA
LUIZ lAO[l) LEI1E
Uf.Nf.Oll U llOl'llN(;OI'.)
B. ~;A .
Wll,MÂH PEIU:S
MHCELU LUZ
ABELArum 1.IJPrUN
ALVARO RIOEIRO
EDIVALDO MUTTA
CELtA I"IE.NDlr.s
l:D~iON sn,vfI
ERALD[J l'RINDnút
JOSE. aCLATU
JOAgUI" SUCENr.

5811 d,-s Sessões.

~IOAO DE DE.US Af'Jl UNES
1)/fUJUCl I'lf~HIANU

ELIEL RODRIGUES
ROIJCJno TORRES
UNAIREVF.:S I"lllUI,A
PAUL.O D~ ALMEIDA
AL.CnnE. AU'lE.tOA
JftlR(1 CARNf;,IrW
ANTONIO CARl.OO ME"NDE.S lHAME:
OIUlON fiACHADU
TOURINHO DAN'I AS
JUAO C:OLAeo
H<ANr;ISCO RODRIGUES
IVO ''''~INARDI

~EJANDIR OALPASf,)UALE
R1GArtDU IZAR
"lJNHOl DA ROCHA
P1NHE.tR(J LANlnf"l
NILSON GIBSON

JJGISLAtlO c:nAl>A. AtltltAl>A tUA toOkl>ltlAtlO
(!AS toHISSOU tUMAtlEtI1U

fit 5u. Senhoria o Senhor

~:~r~~~~~~.~~~~~Ad~EH=:~VI\
Ci",ar. dOI Deputados
H E 5 7 li

RESOLUÇÃO I"i' 17.
DE 1989

Aprova O Realmento Inlemo"
Cimaro dos Depuladoo.

Ira.illa. 15 "e Junho de 19.2 .

SECREI11RIII·GERIIL D" HES,.
SeclD de "tas

(PUBLIQUE-SE. SUBMETA-SE AO PLENAAIO)

COllu"lco • VoU. ~"hoda que o Recurso conha

Oeclslo lerlnin.tlva. d. COll'liuio de Seguridade Social. Falnil1a. do

Senhor Deputado Nelson HarlQuezeUl, cont ... nÚllero suficlent. de

.hmatári.os. constando a referida propos1clo de:

056 assinaturas válidasJ e

002 .s.inatur.5 j leSl;veh:;

Requer, na furma do parágrafo 29 do artigo 132, do Regimento
Interno, que o Projeto de Lei n9 1.0$1, de 1991, seja apr,!

ciado pelo Plenário.

Nlo se conformando, ~!!!!.!!. com I r.espelt'
vel declslo da COlnlsslo de Seguridlde Social e FlunIU,. que re
jeitou o projeto de Lei nQ 1.051, de Il'\inha autoria, que "inclui
O suco de laranja nOS cardápios de merenda escolaI. das unida..
des ,"UJtares e dos programas sociaIs di Unllo", anexado la de
nSl 917/91, venho interpor Recurso, na conror~~dBde do art. 132,

§ 20 do RegImento Interno.

~11:Lt:()N MAHl.JUf:Zl::LL.I
MORICIO CALlY.lD
LIJIUUN f.')f)E:Ll:S
RAlJUEL CANblDO
MA I'HnlS n:NSEN
FABIU 11/:.IRCLLE"S
HILARJU COIf'umA
WILSON CUNHA
Ot.:IWUN PERlS
CALDAS RODRIGUES
OSVALDU MELU
CARDOSO ALV[S
AHNALOO FAInA DE SA
GASI0N[ RI GHI
RODHIGUlS PALMA
LUIZ "ORE:I ...
RUBEN BENTU
HILTON BAIANll
FELlX "ENOUNCA

A Comisslo de Constituição e Justiça e de
Redaçlo, em reuni lo ordinária realizada hoje, opinou unani
• emente pelo provimento do Recurso contra' Declaração de Pre
JudicialIdade nO 3/91, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Jos' Luiz'Clerot - Presidente, João Rosa e
Ciro Nogueira - Vice-Presidentes, AntônIo dos Santos, Bene
dito de rigueiredo, Cleonâncio Fonseca, Messias Góis, Paes
Lsndim, Raul eelém, Roberto Magalhães, Toni Gel, Tourinho
~antas, José Thomaz Nonô, Mendes Ribeiro, Nelson Jobim,
Nilson Gibson, Dércio Knop, Edi 5iliprandi, Francisco Evan
galista, Adylson Motta, Edevaldo Alves da Silva, Gerson Pe

'res, Ibrahim Abi-Ackel, Moroni Torgan, Osvaldo Melo, Sigma-
-ringa Seixas, Edésio Passos, Hélio Bicuuo, José Genoíno,
Gastone Righi, Mendes Botelho, Wilson MUller, Rodrigues
Palma, Pedro Valadares, Haroldo Lima, Everaldo de Oliveira,

Jos. raleio, Ney Lopes, Paulo Duarte, Antônio de JeSUS, Fe
lipe Nart, Joio Henrique, Luiz radeu Leite, Aroldo Góes,
DelU- Netto,. Joio Paulo, Cardoso Alves, Edison Fidelis,

M'rl0 C~ermont e Redit'rio cassol.

Sala

~ PARECER DA CDMISsAo

Relator

11 '- VOTO DO RELATOR

Sala da Comisslo. em

Pelo que ae pode extrair do despacho exarado pela

Preaidência. a decislo pela prejudicialidade .teve por escopo a
exiatência de projeto idêntico já transformado em diploma legal.
no caao. a Lei nS 8213. da 1991.

Cumpre observar, entretanto, que o Congresso Na -"
cional, por ocasilo da elaboraçlo da referida Lei, nlO introdU 
ziu qualquer alteraçlo no que se refere ao enquadramento dos re
ligiosos para fins de previdência social. permanecendo em vigor.
neate particular. a Lei nO 3807. de 26 de agosto de X960, não r!
vogada expressamente pela nova lei de benefícios da previdência.

Deixa da encontrar respaldo regimental. portanto.
a decislo pela prejudicialidade do projeto de Lei nO 6046/90,uma
v.z que • Lei nS 8213/91 nlo tratou da mesma matéria. sendo per
Seitamente cabível a apreciaçlo daquela proposiç40 pela Câmara '
doa Deputados.

Heste sentido. noaao voto á pelo provimento do r~

curso impetrado.
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TItulo V
DA APREClAçAo DAS PROPOSIÇOES

CAI'lTULOI
Do TrMnlUç10

M. 132. ApresenlAda e ida perante o Plt~rIo, a proposlçio ser.
objeto de declsio;

l-do Presidente. nos casos do lIlt. 114;
l-da Mesa, nas hipótese. do arl. 115;
IM - das Comislões, em se trltando de projeto de lei que dispensar

I competénda do Plenirio, nos termos do ar\. 24. I;
r.J-do Plenirio. nos demais C8sm.
f l' Antes di deUberaçio do Plenário, haveri manires~t:io dlJs

Comissões competentes par. estudo da matéria. exceto quando se tratar
de requerimento.

t 2' Mio se dispensar" I competêncil do Plenirio par. discutir
e VOlIr, ~mente ou em parte,~ de projet" de 'ei apreciado
conclusivamente pellS Comissões se, no prazo de cinco sessões da
publicllÇio do respectivo IllÓnclo no DiMo do Congreuo Nllcionllle
no avulso da Ordem. do Dia, hol.lver m:UfSO nesse sentido de: um décimo
dos membros da Casa. 8pfesentado em sessio e provido por decisão
do~ da Cima...

PROJETO DE LEI NR 917-A, DE 1991
(Do Sr. Paulo DuarI<!)

'farna obrigatória a inclu1560 da maçã na merenda emcolar,

na forma que especifici!!I: tendo parecer da Comissão de

Seguridllde S,:)cial .I!' Família, pela rejeição deste e do de

nÇ! 1.95] (9] r apensado.

(PROJETO DE LEI Nt 917, DE 1991, TENDO APENSADO o DE NR

1.051, DE 1991, A QUE SE REFERE O PARECER).

SUMARIO

I - Projeto InIcial

11 - Na COMissão de Seguridade Social e Fam'i1ia:

- térMo de recebimento de emendl!:>

- parecer do relator

- parecer da Comi $São

o CONGRE SSO NAC IONAl dee r ela:

Art. IV - A rAE - fundação de

A!!tsist!-nch ao Estudante, do Mlnistétio da Educaçft.o, incluir' na

• e.rend01 escollr, pelo "'enos, I (uma) fIIaçl.
S 1R - A inclusDo da maç§ na 1ft!:

renda escolar ser' progrpssivR, tendo inicio noS Estudos produto 

res desta fruta.

~ 2" - Nos Estados de Que trata

O artIgo Interior, ser',lnlci~llnente,.incluída 1 (uma) maça em CB

da r.lerenda escolar a c;~da semana at!!, prol;JIessiv.amente, alcançar ..
se 1 (urna) lIIIaç:l diária.

Art. 2; - Para os fins previs
tos nesta lei, as lIaç:lis deveria. prererencialrnenle. ser adqulridõl5
diretamente dos produtores.

Art. 3§ ... O Ministério da Edue!
çlo baIxar' norma regulamentando o disposto nesta lei 60 (sessenta)
dias após I sua publicaglo.

Art. IIv - Este lei ent"ra em vl-

gOl na dala de sua publicaç~o.

çfSe5 em contr~r1o.

{ ....
JUS rIr!Ç!l'iEQ

N, Inglaterra, h~ um antigo oH!

do que dIz: "An apple a day sends the doctor away" , ou seja, UKHI ~!

çl por dia manda o "'~dIco embora. Isso porque 5:10 multas .as proprl!:
dades outr:lt1vas da maç:l, que tornallll prIncipalmente as crIanças SOl!!"
d'veIs e imunes. lIaloria das enfermidades.

PoIs bem, o Brasil vem progredI!!
dQ lIIuito no campo da produçlo de maçlh. havendo ampla ofertl do pr~

duto, gue f de bOI qualidade e excelente 15oabot.
t precIso, por conseguinte, • que

o consumo dessa extraordin'rla fruta seja estimulado, o qUI! benefi

cIar' tanto a produçlo quanto 05 consUlnldores.
Da! a necessidade da providencia

que ora p"reconizamos, no sentido da lncluslo, paulatina, da maçl nl

.erenda escolar.

Esperallos. destarte, que I lnl ...

ciatlva venha a merecer acolhImento.

./~o·~·Ç)4(Jft
- PAULD;AlBERTD OUA~

Deputado federal - PFL/SC

COMISSÃO DE SEGORIDADE SOCIAL E FAM!LIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJ'ETO DE LEI N9 917/91

Nos termos do art. 119, caput, I, ào Regimento Int~!.

no da câmara dos Deputados, a.lterado pelo art. 19, I, da ~e.ol!!

çio n9 10/91, O Sr. Presidente determinou a abertura - e divulq!

ção na Ordem do Oia dali Comissões - de prazo para apresentação

de emendas, a partir de 08/11/91, por cinco sessões. Esgotado o

Prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da comi.sÃo, em 18 de novembro d. 1991

VcAU'
Maria I~de Bessa Lins

Secretária

'Pô:ea.·ê'R. 04
COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA

.1'tlI - RELATOR 10 E v.'Te· l> () R. {; L flTOR.

fj 1:T'3JI?~O dê Lm.. em I:'pl'lro?tb! de aul:.oria clo ilus.:.:rp

Dlô.'pul ...,da F"au10 ~l.J.arte, i:orn~ OBRIGAT;:)Rl~.;\, J.nI=l~$ito dn 11".",1;"3. cll?

mndrc ctro';.Jre~sivo n", mE!r'~nda e$COJ..ar dotravQ!> da FGE~FU~,jDr.l;AO DE:

A'ljISTÇ'MC::'~ (lO EsrUOAtHE. vJrd:.tJlada ao f-lin:",tQ(."io d,;l. Ec:!."":ar.::;2!:,;) •

\ l<.-:It.:'. ,;,",l.";'. ,..:jt." d L"'n~" ....;; ... ,1""" ·"fl:: '':'d .... IL~~ oE:,loitl:'~ i:'r:.!1utcr'J'S ,.i:'

r'-fE!lu<'1-::Ô;t~~ PRF.Ç'E~'ENCIALI"íE.:NTEt cZ1.ret·Õ1mE'n.tl!: dos !J!'"od ltO .... It'!!i ..

1.0~1, dlt"' IS091. d~ ,:;,utorlit de D~c.utaf1o NELSotJ HARQUEZE.LL1. QU,," ,.

un.1~adeo;; .r.ilitares E: dos program'-5 soci.i~ d. UniZlo."

Toclos Co5 projeto!õ Cl.: lei <lQui cit..do!> têm em ('"OltlUn

J:.ell.l Poder Publi:.:o, {I, mal;1;( e a !aran.... , esta EIJl forma de suco. O

PL n~ 1.0'51/9':.~ determina a 1nc:lu..:,0 dCl suco de lar.olnj"

CDNDICP.D SUSPlf;"SIVA a ajurJlit da Uni:fo __",os Pfclõlfam.s· àl;lim~nt.rE'Si 0\5

Unidades da Federa~:Co e às entidades pl""iv.d.asa

N:lIo Ob'!'i:.timt~ ~er lou.... á ....el B preol:.upa:;~o dO!i 11ustres

dd ju...entu"óe~ sQjam os e5tl.idante~ ou os servidorc~ tflilit<'ll."cs.

do qUE' propbe, pode t""" tornar ine1'1c,oa: p~rA combãlter po!>slv..ili

ci'2fici~"c"-as ~""liml:!ntares dp car~ter m ..\'tricion... l I';ob a"

reSClonSiabilldade do E"t....do, vc;;: qu~ o cumcril!l~ntê) r:ogonte da

norma tcrnar:r.., J..l$ubstituiveis RS:5as frl.1tas aor outre-& prodLl:idom
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Sala de

Estas !;:ic ilS :-l1lL~~$ Q ... e f'\Jn~~:"'\en.;."" a "I:reser.~"ção dE:s":e pro
je-to, p"a cuja ..,~r:: .. a;~o cento COl!" "pele e!c.s lluHres ~&.t!s.

AI~m do rra!~1 I eI~va.:lo d,) cor,!ume, interr,o do suco ce laran
ja f~"olEC'!f;l <:e lf·o10 decJslvc I Qfi:ITr.;~o da citrIcultura nacic

naI, lItividêde ~~o"-:'Iflica ..... oje flcrescente. geudora de ll'ilh&as ée

~"';:,re-'1cs. iUh:-se, pc·rt ..nlo, de lnldat1va cal!" ~H.taC&ljo inte-a~_

Soe ~ocl a]. ,

~30 do cCnhecl llle.,to ge:'fIl I)S 9t:Jves d~riclO!Oncl;)5 nut:lcl':"i1ls

I dI l3údf de or';J"ld~ p.:t~ ~~ occuh;A3 br,)sl1~lo. E'SSIJ h"i~~~fvn!

sltua,;30. c::; ... sada P!!~;ls..enor,:-es dh=;r!OJad!S sociais e eC~ln&"'!eu.

QU~ ln$1s~l!" em marcar o perU! d f! 5 t e PaIs, requer scIu,Oes
erlltl'las I' Iflc:azes, p,;ra a q ... oe o ~üd~r PúblIco deve concorrer COIll
zelo e presteZl.

As forças sociais re~r!!!sent.,~as nl c.s!:e ... t.!é~ll: 'H'.:ior'itl Const!·

tulnte inscre'/eritl1 no telt';.o da Ccns:lt ... i;~c ill'lDorta!"lt~5 discosi':.lv'Js

versa"'ldo 5";)br~ o de/H so1ldiÍci? do Estado. co"! i3 fi1':lllia ~ a So::l!
da:!e, ce as.seg'.lt'H à cr!a""ç'l e ao <t:'ol~!~~:"Ite, :;C'll a:;s::lIJta prl?r.!.·

dií1~. de.,tre .vários direi':o~. t1':l'Je:es à s,l~Je '! 11 -1:~t:le~ta~~'J.

O rOrl1eCilflt:"lto da mere"d~' !sc~l'3r, o"!lo : jl1er =',jillco, re;!re ..

5e,"')ta ~fet!va a;';., do é5ta~o para t::Jtllprtr l7lar.d;J":'!nta ::Ia COt'ls.:itu!.
r;lo F'ederal (A:':.. :we, VII). (ll,,;e dl!':e:'lll~. i) a~e"'al'TI~rlto ao educa:2

do atnvés de di'ece"ltes Qro'1r~"las supJe,,~,.tar!"s: entr~ el!s, o da

..limenl3;ão e asslsUncia :. s'Joj~e.

Incumbe, DoIs, ao Estado.cu!·j .... par":. O'.ll!! ia a:Imenta;lb distrl.
bu!t1a realmente 5i1tisraça as ne,:essidade~ ~a t:'oouh;1'l infantil a ..

tendida. Neste sentidc, a !nclusil"J do SUl:" oe laranja no car::rioio
dUrio da '7Ierel'lda e$cola:, bem GomO dils ~·d'=:lol;jeS militare, e dos

progralllils sociais dê UnUo dir!9idos às o"o-..u.;õts carer'ltes do

Pds ~ altãltente recomendj.ver: ;:0. suas t.ualldades organoÜticas e

nutritivas, o suco d! ri"ranja atende r.e;t'5sldades bhicu de vHa
trlin. C, belfl co"'o '7ol"l"trlbul pua o supr!1'IIE:"Ito de outras ne.cess5dades

v1t.,~Iro1cas. e c<l!';rlclls. tderrais, o SLlC~ de laranja ~ llill 3deQu;J~O

substituto de frutas Cj'.Je dlfici1r.;ente pc:.em co"star de progralllas
de dhtribuiç:lo lr.stltuc:1onal e rr:asslv!l de alimenteis, dado o seu
cunho a1t.rr:enle peredv~l, e de outros sucos 1.1'ttric:lah que ara,!

ta"l,' populaçAo .. "otadarr.ente a criança. dos a11lnentos nUurais.

parágrafo unico Os Estados, o Distrito FeCleral, os MunicIplos
e eJ:)t1dades privadas somente teriJo seus progr::Jlnas ele alimentação e

nutrição i~olndas financeiramente pela União, se observarem a obrl
gatoried'3de expressa neste artigo.

Arto 2~ O poder EXElcutivo regulamentará esta lei no pra~o de
no~enta dias.

Art. 'Il Esta lei entra eM vigor na data de sua publ!caçlo.
Art .. 4g Revogam_ose as .disposições em contrário.

Sala da Comissão, ell 13 de lIaio de 1992

proposto,

~":ernplo, ao õlc::erola.

{Jos<;;uidcr.<õi de igu .... l

jJ).-PARECER DA CDMISsM
A Co~issão de Se9uridade Social e FaMilia, e~

reunião ordiniril rellizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei
n9 917/91 e o d." n9 L 051/91 a .1e apensado, nos terMOS do
Parecer do Relator.

CompareceraM os Deputa~os Euler Ribeiro, Pres!
dente; Jorge Tadeu Hudalen, Elias Murad e Renato Johnsson,V!
ce-Presidentes; Fátima Pelaes, Heitor Franco, !vânio GuerriJ,
Jose Egydio, Paulo Duarte, Pedro Corrêa, Rivaldo Hedeiros, Ni!

ton Baiano, Sergio Arouca, Clovis Assis, Liberato Caboc10,Pio!!.
10 Portugal, Ci1h Hendes, João Rodalfo. Antônio Faleiras, Ed!!
ardo Jorge, Joio Paulo, Roberto Jefferson, Eduardo Hatias, Ja,!!
dirl Feghali, Salit1el Carvalho, Jalllil Haddad, Delcino Tava-
res, Mellbros titulares; Ricardo Herác:1ito, Antônio Britto,
Rita Ca.lta, Virmondes Cruvine1, ZUa Bezerra, Angeh Arain,

Jose Li nh.. res, Marco Penaforte e Lu1 z Morei rI., lIeMbros 5Up 1e.!
tes.

c.omou 1sór io,

r9giánallTlE!nte

lanto pfool"" ,.a.;::'::I.o rlitroln~ncion.ad~ ctJl1'!t:r por oue~tes'2s de ordem'

G!1.t.Ir'(J'lIi....:a ~ olldminísb".tivtõl. po5to que, OBRIGATORU,MEt-HE, tEl!" i.a o

CrJITl efeito, a incoveniàncioa d~$!>a medida vllri1icoa-s.

5~r tlrot~gidlS e-m cada. UnidavJl.' Fed'arada ou regi~o.

f-elo Q;pusto. com basl! nas r~~~9s de r121iat6rJ.o. \Toto

r·O 1(51, oa 19"11.

-i fI- 4-.-..:
D.put~do S.rgio Aroue.

t·U)U frultJ é rS"uis ... imo ""In vitiilmina A e C, f~"ro ~ cóUc..1.O.

'Sul1",,',;,ituirJ u $ por'" frLll:~s regionais c.om o "UnimO ou super.1.0r '/~lor

nulrJ.l..icinill. Por t.:lL~tn3 lt.\da~ +; ..,} mpdi.d~ Ê1 ir,cor'Lebí,,'el dE! (f1L1do

11,~'i·.. idt.l:\lirhc ... hüllUrla. ohriga.r uma pes'.õioa. il madifl."ar ....eu h~biLo

MI.\:I10;:101.0 de XAPURI no Ac!"e~ por R:-lelnp]o, de cl.lmprar '~i\t;:~~

,- '1
Deputado EULER RIBEIRO"

Presidente

--1JJ.~
Deputado SERGIO AROUCA

Relator

PROJETO DE LEI N° 1.051, DE 1991
(Do Sr, Nelson Marquezelli)

.41\0".........00 60 P.I. IJ~.,H/II,

Inclui o suco de "laranja nos cardápios da merenda e!,

colar, das unidades Ililitares e dos programas sociais
Qa União.
(AS COllISSOES DE CONSTITUICi'\O F. JUSTICA E DE REDACl\O(ADM)
E DE SEGURIDADE SOCIAL E'FA14rLIA _ AR!. Z4,. Il)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

ntuloV1t1

DA OilDEJ'I SOCw.

C'p~ul' IIJ
!lA F..lXfCAç.~O, DI. COLTORA

E 00 DiõSPOiUO

S<r1ol
Dif~duc.,ão

Iirt.. 208. O dever do Es~do com .. ~ducaçâo Soe:á e!.ethado
mediante • gd·an~ de: •

Art. 1; O "suco de laranJa", produ~ido se~undo as nO[lIIas e pa
dreJes da legislaçlo ellil vigor, 15, obrlgalorlamente, ill1r.tento básico

ccnstante dos cardápios da merenda escolar) das unidades 17dl1tarl!'~

e dos programas socIais da.·UnU:o dirigidos tis populações carentes
do Pais.

VI! _ i:~';:"';lrn(nfo.J.J ~d'IC"""'~O, no (''''5;n;7 't:"1':"'~:1:.!!.

,,':.:'.es de p'·~·J:arr•.1S s'J::,i~l';1~lI:J:~s de- rr.ill·p..!1 ~'~i'I'co·e$·
cc,'oit!, franSp'),1e. a1.mefl~o!I,;âc e al~l:l.h~nC"! a j.)·~e.
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PR.OPOSTA DE FiSCAUl.AÇÃO E COVfaOLE
~!l 51, DE i9\l2·

LEGISLACAo CITADA, ANEXADA PELA COORPENACAo

DAS COMISSOES PERMANENTES

Solicita que a Coaissão de Finanças e Tributação requeira
ao Tribu~al de Contas da União a realização de auditoria
cOdtábil, financeira, orçamentária, operacional e patrim~

nial sobre a licitação realizada pelo Governo do· Estado
d. Roraiaa para recuperação de estradas vicinais no Munie
pio da Bonfia, naquele Estado.

CONSTITUIÇÃO
ltEPtJBLJcIl FEDEIUlrIVA DO BRASIL

1988
, ..

Titulo IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

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

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional,
será exercido com o aUXJlio do Tribunal de Contas da União,
ao qual compete:

RESOLOÇÁO N' J7. DE ] 989
ApIP... O Regimento Interno
diJ Clm.f. dos DepuÚldos.

. -- .. -.

.. ~ - --- .

c.pítulo I
DO PODER LEGISLATIVO

. - .....

_ "'" .--- - .. _ .

N- realizar por iniciativa própria. da Câmara dos Depu
tados, do Senado f:-ederal. de Comissáo técnica ou de inquérito,
inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamen
tária, operacional e patrimonial, nas unidades administrat!Vas
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. e demais entida
des referidas no inciso 11;

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas suprana
cionais de cujo capital social a União participe, de forma direta
ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repas
sados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a
Município;

Seção IX
Da FIscalização Contábil,
F1IJImceira e Orçamentárill

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, ope-
"racional epatrimonial da União e das entidades da administração
direta e indireta. quanto à legalidade. legitimidade, economi
cidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. será·
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle extemo,
e pelo sistema de controle intemo de cada Poder.

Ao Tribunal de Conta~ da Uniio par. que realize
auditoria contábil, finanCEira, orcaMcntária. a~eracion.l c
patri.oni&l sobre a licitaçio realizada pelo ~oY~rno dn
Estado de Rorai.~ para recuper~~ão de 23 qUll~.etrDs das
estradas vicinais IV c IX. na localidade de Confiança.
Hunic(_io de Sonfi_. Estado d~ Rara ••••

2) A construtora EXATA. de "anaus. que ganhou o
_roc'.so llcttatõr.a ~r~ou em CrS 1.299 bilhio. ou ~ej•• Cr~
56,47 ailhoes por qUllometro - significando u. valor quase
trt. ytze. acl.a do cu.to noraal.

PROPOSTA OE FISC~~IZAClo E CONTROLE
.,

(NUMERE-SE~ PUBLIQUE-Sê)

EXCE~EHTiSSI"O SENHOR PRESIDENTE O~ CAK~R~ DOS O~PU'AOOS

6) O local da reuniio foi diferente da~uele
previsto no edital.

Nos t.~.os do a~ti9o 7. R 71, inci.o~ IV ~ VI. da
Co".tltui~io Federal, COMbinado COM o artigo 6., tncisos I •
lI, parágrafo prJ.clro do R«gIM~nto Interno da Cã.ar4 dos
Oe,~t.do~. requetro & VO,~& Exc~linci. ~UR se d(snc a
deter.lnar o cncaainha.ento da prtscnte.

.» A obra ji estava concluída no dia da licitac50.
O ~e denota o absurdo da situaçio •

• ~) AI.uns deputados estaduais, sabendo de ante~io
O resultado, publicaraM anúncios nos cl~ssl'icados de UM
Jornal local, de for~a cifrada, horas antes de ser anunciada
a c.p~c.a Ycnccdo~a, cUJO resultada Ef~tiYaM~ntc ~E
conflraoll.

3) Consta ~uc t~i~ recur~os for~M rtPas,.dos.o
Ictverno do Estado. pcla SUFRAHA. COrll 'Sede «fi Han."IJ.", o que
,ode Indicar que o resultado a~resenta fr.ud~, pOIS a
.apresa lanhadora i tamb«. de "anaus.

7) Kouv~ altcracio no edital da licltacSo. apôs
s ..a publicacio oficial. Título 11

DOS ÓRGAOS DA CÂMARA
Gastaria de ~essalta~ ajnda qUE, os ~ecur50S

••~tO. co- tal obra d~ 23 quilõ.~tros - embo~a Import~nt~
,ara a. co.unidad~5 beneflclad~s - atenderl~, no .ínimo, a
ua trecho d« «!itrada. de 65 q'1'lõ.etro~, b€:n~f'ciandoo ~ u.
ft~••ro .ulto •• ior de pessoas.

_ .. ,.. ...... _--
CAPtrULO rv
DilsC~

- .. - ... - ... -
Seção X

Da Fiscalização e Controle

M 60. Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e controle
do Congresso Nacional. de suas Casas e Comissões:

J- 05 passíveis de fiscalização contábil, financeira. orçamentária,
operacional e patrimonial referida no art. 70 da Constituição;

U-os atos de gestão administrativa do Poder Executivo. incluídos
os da administração indireta, seja qual for a autoridade que os te"nha
praticado;

...... -...... .,. .. - ... .. .... . .... - -'
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M. 61. A fiscalização e controle dos atos do. Poder Executivo,
Incluídos 05 da administração indireta, pelas Comissões, sobre matéria
de competência destas, obedecerão às regras seguintes:

.. - -- .... - ....

Art. 30 - O Tribunol Superior Eleitorol .xpedi", in.
ttu;lles 100 TrIbunlis RegionaIs Eieltorois do Poraná e de santo Colori,,"
per. organlzere-, realizlreM, .punr., fisceUzarem e procl()marefl o re
sultodo do plebiscito•

i }, A Comissão, para a execução das atividades de que trata
este artigo, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União as provi
dências ou informações previstas no aft. 71, IV e VII, da Constituição,-_ .. _ ... ---_ .. ..;. ..

PROJETO DE DECRETO LEGiSlATIVO
NQ 141-A1 DE 1991

(Do Sr. Edi Siliprandi)

Dispõe sobre a realização de plebiscito para a cri!
cão do Estado do Iguaçu; tendo parecer. da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,'
ào aérito; pela aprovação.

(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 141, de 1991, a
.~

que se refere o parecer).

o ClKRE:SSO NACl~ OECRETA:

Art: lO _ 00 Tribunois RegiOll8io Eleitorois do Paraná

e de S.nt. C.torlf\l, no pnzo dol 3 (tr8.) me.e•• cont.r do dot. dol pu

bllc.ç.o de.te Decreto-Lell1s1.UYo, r••llZlf'O, re.~ctlYo~t., plebisclo
to no......Iclplo. penn.en••o dol Al!l>~r., A••I. Ch.leoubrllnd, Bo. Visto
di Aperecid', Brogeney, eerracno, CleyeUndll, C~ Azul, Chopinzinho, Co!),
tlglllo, Coronel Vivida, C~ Bonito, CotonduYo" Cascoyel, Corb~ll., Co

pel1rN1, CopitBo Leônidols I4grques, Coponema, Dois Vizinhos, Di....nt. do

Oeste, En6.. I4grque., Fnncisco Beltrno, Foz do 19uoçu, Formosa do Dest.,
Cueranleçu, CueIro, Ito~jotl do Deste, Ibemo, Jesunos, Loronjeiros do
SUl, Lindoest., l48ngueirlnha, Mori6po11s, Marmeleiro, "'issol, MatelAndio,
Medi_ir., I4grechll Cindido Rondon, NoYO Pr.lo do Iguaçu, Noya Aurora,

NoVI SInto Raso, lÀJro Verde do Deste, Palmos, Pato Bronco, Pronchitl, P~

rolo do Deste, Planalto, PiloU"", Quedos do Iguaçu, Ronascenç., Realezo,

510 "'Iguel do I'1J3Çu, SUlino, sno JoIo, Solto do Lontre, Sall1ldo Filho,

5onto Terezlnha do ltoipú, 53nto Helena, Sonta Helena, Santa Izabel do

Deste, Sonto AntOnIo do Sudoeste, 'Sanla Tereza do Deste, São Jos~ das Pal

JN!ir.s, 5:10 Jorge do Qe!tl!, Tr~s ~BrrAs ~Parená, Tuplissl, Toledo. Terra

Rox., Vitorino, Ver~, Ve~. Cruz do Deste e no. """idpios catarinen••• de

Arroio Trinta, Agua Doce, Abelardo Luz, Aguas de Chapecó, Anchieta, Caç!
dor, Catanduya., concórdia, Coibi, Cunha ParI, Campo-Er!, Ca.ambu do SUl,

Coronel f're!tos, Ch8~có, Descanso, OIonlsIo Cerqueir., Faxinal do. Gue

des, GolYlo, Guerocia"", Guaruj~ do sul, Ibicaré, Ipiro, Iranl, Iti!, Ira

ceminha, Itopiranga, IporD do Desle, .loaçaba, Jabod, Laceroopolis, Lin

dólo do SUl, Morayllho, Modelo, ""'rema, """"daI, NoyO Erechlm, lÀJra, Pal
rw So1l, Pall'lUos, Plmalzinho, Ponte serrada, PlriUbB, Presidente Cas

telo Branco, PInheiro ~reto, Qullonilo, Rio das Antas, Romellindia, Seara,

S80 OcNningos, ~o Lourenço da oeste, Serra Alta, 5lJo Carlo~, Saudades,

salto Veloso. SDo Mil).Jel do Deste, São José dO Cedro, TangorA, Tr"1~ Ti

lies, Tunllpalh, ~lrlm, unHlo do Oe!itf!, Vldf!lr1, Vargdo, X,dm. X8!,2

xerf, Xavlntlne. sobre. crhçlo do Estlôo do tQlI'Ç;U, • partir da de5me~

bramento destes lIUliclpios dos Estadas do Paran~ e de Santa CatariN.

Art. 2' - Realizar-se-é o plebIscito, também, no nunlo
clpl0 que tenha sido crlado I plrtlr do de5melTtlnmento de qualquer l.WIl dos

rel.clonadoS no artillO onterior.

Art. 40 - No prazo de 2 (dois) meseo contados do pro
cl-.;Ia do resultldo do plebiscito, se fayo",y.l, a criaçlo do E.tldo do
Iguoçu, as Assembl~ias LegislotIYa5 dos Estados do Poraná e de santl Cota

rino procederia. IUdUneio dos seuo membros 'obre o medIdol, parUc!~

o resultado em 3 (tres) dias úteis 00 Congresso Nac10n0l, PIto os fins do
inciso VI, do art. 48, do Constituiçlo Federal.

Parágrafo único. NIlo .r.tOlda os deÚberoçDes ~lo.

Assembl~iao LegislatIy.. ou r.Ho. o. cQlllJnicaçDes, no. prazo. eollbelo

cidos, o Congresso Nlci0ll81 con.idero", Itendldo I ed~Io constituelo
~. -

Arl. ~. - Este decreto legtslatI yO enln em yillOr no

data de sua pllbllca,M.

JUS T I F I C A C A O

A criação do Estado do Iguaçu, além de sig

n!Ficar um substancioso projeto econômico e geo-polHico, r~

presenta o anseio genuino da esmagadora maioria da poPul!

çllo que habita a regillo oeste e sudoeste do Paraná e· oeste

de Santa CatarIna.

Há quarenta e cinco anos, que esses cidadãos

buscam o ressurgimento e o resgate de sua Unidade rederada,

inadvertida e Injustamente extinta pelo processo constltui~

te de 1946. (art. 6Q das disposiçlles transItórlosl. Os Te.!:,

ritórlos não tinham representaç~o politica no Congresso,por

isso, foI fácil para a bancada do Paraná e de Santa Catarina

elIminar 8 Unidade rederatlvl do Iguaçu,sem Qualquer consul

la ~ popul.çlo QL'. I1I h.bltaYI.

No per lodo anterior ao surgImento do Terri

tório Federal do IQuaçu, a regJao embora nominal e Orieisl

mente 1.ntegraaa !lO PaIs, era na verdade, palco de permane!!

tes litlglos entre a minoria brasileira da populaçllo e o gra~

de contlgente de Argentinos e Paraguaios que adentravam as

selvas em bu~ca de madelra-de-leJ, erva-mate e outras riQu~

zas. A soberarla nacional estava ameaçada, a ponto de h!

vet sidO necessário apelar-se a um lauda arbitral na pe!:l50a

do presidente dos Estados Unidos, Senhor Clover Cleveland,

Que deu ganho de causa ao 8rasl1, e refreou com 1sso, as

pretensões castelhanas.

Além desses conflitos de ordem diplomática{

sucedeIBIJl-se outros ae caráter interno e, talves, mais gr,!

ves, Que culml~aram na chamada -Guerra do Contestado~, onde

se dlspiJtB",a a posse e o domínio das terras oestinas na
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qual se er"iVo}veram paranaenses e Catarlnenses por quesUJes

de ilmite.. Ne.te episódio morreram vinte mil civis e cinco

11'111 soldados do exército nacional. para evitar a efetlvaçlo

Para a terra Quase inexplorada trouxeral'A

esses colonos. 5ua longe experU!ncla no trlbalho rural. $fIOS

pequeno. capitais, hábitos de manejo do solo ,linguage.. , co.t),!

da Monarquia SOll Brasileira, pleHeada pelos habitantes

regUo.

da mes, modo de produzir e comerciolizar riquezos,

çbes culturais e sociois, enfim, um universo

..onHesta
" ...... -

distinto d!

Em 19'1, Zeno da Silva e~ Silva,em rei!

tórios oficil1s,a serviço do exércHo, constatan.. "inloeu"

• omissAor.ii-desinteresse de Santa cotarin. bem como do p!

nná el"~~; otos de odministnçA~'. \(

1\ Gateto do Povo do d1e n de julho da 19",

registravl li seguintes decloraçbes de Ciro 511vII " a rau!
lo Bsti _ pleno abandono, a.eaçada e e. JOQo o interesse do

Brasil a a unldada Nacional".

quele que vigonvo entre o originárle populoçlo do P.raná

o Santo Catorinl.

Seguiu-se à chegada dos novos hlbitlntes,
o I"("~"'''''''~'' .

tio célere quanto'\4i= ativ!dadeeconOmica, o deubrochir di

consciencil unitáril, idel1 que nem "IS"O I incorporaçlo da

regUo pelos Estodos a que anteriormente pertancil.. foi C!

paz de ~. ~ st,~.,...... )<.

De outr. forma nlo seria, já que os .,ont2

res da tol episódio, Slcu..entodo pala açlo da lidaranças

políticas paranaenses e catarlnenses na AssellbliHa Nactonal

vi..ento do P.1s.

deral. Importava, acima de tudo, a segurança e o desenvo!

Diante desses fatos, viu-se, o Governo de't' ......-1"

Getúlio vargas\~'quadro de tamanna instabilidade, pr!

ticI..ente compelido a transformar a regUo em Território f!

Tanto a capitapia.como a prov!ncia de Santa

elterina, originaril..ente nlo alcançava.. as terras do oeste

de hoje, porque estas pertencI• ., I 510 Paulo e po~ sueesslo

e

Constituinte de 1946, pouco disfarçara.. , a••i. co.o a ••io

ria dos que os sucederam, a atitude colanlal1.ta .... r.laçao

ts ireas do antigo Tarritório.

Em 1962, os iguaçuanos institucionalizara.

seu movImento em prol da autonOMia, criandO a Sociedade pa

ra o O~senvolvlrnerlto e EmaneIo.clo do 19u.cu, passo decisI

vo pA~a difundir a proposta de criaçAa dg nOVO Estado, e,

COM ela, a imediata reslstlncla dos governos centrais, ain

da que, !Is vezes dissimulada, caso da criaçlo da Secreteria

do Oeste, organismo responsável pela ad.iniStraçlo do extr!

mo oeste de Santa Catarina,

Tamanho foi o abuso, cujos ex"",plos s.' es

tendem desde a sangria riscal at6 a titulaçlo lrregular de
C«rt' ... ~

glebas, que ocasionou a revolta de 1957, onde'f<õ.õõõcolo-'

n05 do sudoeste Paranaense, armados, expulsaraM as co.panh!

os colonizadoras e seus jagunços, prenderaa juizes de. direi

to, delegadOS de pollcla e put.as autoridades, for••odo u.a

junte governativa para restabelecar a arde", que vinha s~ndo

maculada pelo poder institucional1zado do Estedo,

contabilizados os ganhos que essa Pseudo-des

centralização gerou nos seus quase trinta anos de história,

valendo-se de destina,ões or,aOlenUrias se..pre inferiores I

UM POR CENTO da receite glob.l do E.t.do, fica pate~te • i~

tençlo Que ,campeou em melo aos sucessivos governos clt~rJ

oeoses: entorpecer a marcha dos iguaçuanos na busca da lot~

riorizaç~o do poder, Cla descentralizaçao administrativa

de uma legItima representatividade.

O Parand

Os pol1t1cos iotagrantes do podlrl'ie Plnni,

e. respost. confass.rlm o seguinte: ~que a reponsabllldade
lri'~

para ClllI a regUo .ra,...... Governo federal, pois o Parani

nlo dispunha das grandes so.as necessbias para efetivar a

colon!zaçlo e estabelecer l1eltes coe a ArgentIna-.

por generoso acordo, deu vinte e oito mil quilOmetros qU!

drados de Seu territ6ri~, onde é li' extremo oes~~ .;~.t~.rine!!

se. A .n...çlo· ........ desta dre., .~'~~_ã f.!

gun geográfica de S.nta Caterin., "que ficou UOIa tdpa-.E.!

SI deform.çlo criou disUnclls inslJportáveis entre as cid!,
F

des do oeste e a capit.l I'10r18n6polis, que fica no extremo

e nu..o ilh•. (Hi cidades que dIsta. 900 kilO.etros da cap.!

tal).

Tinhl lnIc10, Isslm, uma fase de pro fundi!

mOdificaçOes plra o Iguaçu, at~~nt30 escB5sament~ povoado

e sela fl)alores perspectivas econOmlcas, QUe nãn o e)(trativismo

vegetal,a caça e a pesca.

ao P.nni, que nasceu em 18" desmembrada oeste.

500 o auspício da autonomid a~mlr'lstratlva,

bem como ~ma estruturada promoç~o do Governo Federal, pass~

ram as áreas do Território emancipado 3 receber um intenso

afluxo de mlgrente~.em geral pequenos agr1cultores de 8sce~

dência européia oriundos do Rio Grande do Sul, Estado

no Qual se esgotava o processo de ocupaçlio das fronteitas

agrlonl."

U50 !noeviOO CIo Ato Institucional ng 5, ~_

dida que. em fins de 1968, 51lenc!ou temporariamente os que

emprestavam toda sua ener La em favor da causa emanclpacio

ta,

Restabeleciaas as práticas democrátIcas,nlc

tardaram as mani festaçOes favoráveis à criaçllo do Estado de
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Igueçu, cujl vllbil1dld'e InquestlonáveI flzIo prever umo d!

chio positivo qUlndo do. trlbllhos da AssembIHI Consti

tuinte de 1987.

Corroboundo ..sa ospIuçlo, foi enClmInhl

da 105 parlaMent.res que elaboravam a Carta MIgna, u_a eme,!!

di populor, .ustentodl por "ois de oitenta m11 assInaturBs

de eleitores da regl10, vislndo hlpl.ntar o ",.ls novo Esta ..

do do Centro-Sul do Pais.

Concluidl o Constituiçlo, a dp.speito de ha

ver sido preterIdo ° desejo do povo do Iguaçu. renovou-se o

possibil1dlde destes ter.... rInllmento, restltú{dl 'UI IUt.9.

nOlli ••

E no Art. 18. § 30, da LeI Soberana que r~

sIde a esperançl dos tr~s milhOes e duzentos e cinqu.nta~I

iguaçulnos, hoje condiciooad~s aos ditames de interesses o~

ttos que 1'10 os di pr6pria regilo:

'OS ESTADOS PODEM Incorporar-se entre si, ~

dividir-sI ou DESMEMBRAR-SE PARA.e enexe

u. I outrol. ou FORMAREM NOVOS ESTADOS ou

Tertit6rlos F.d.rII. MEDIANTE APROVAÇAO DA

POPULAÇllO DIRETAMENTE INTERESSADA, Itrlv"

DE PLEBISCITO, E DO CONGRESSO NACIONAL, POR

LEI COMPLEMENTAR.· (Grifo nosso)

Sobretudo, o qlJe se opreende dessa dIspo.I

çlo con.Utucionll ~ I ~nfase dedicoda h co".ulta popular,

procedi ..ento·cuj. efetivaçlo depende de ato convocat6rlo do

Congresso NacIonO!.

O Plebiscito ~ Direito do Povo e dever do

Dido este pequeno passo, de importêncIo g.!

gantesca para o Iguaçu, .erellos testemunho do primeIro pr.9.

e...o d. crllçlo d. Estldos que r ..uI tou di ,,""ire.tlçlo pr!

"il de seus habitantes. rato novo, mas que dlr' cumprimento

lo per'grlfo único do artlgo primeIro da Constltuiç§o:

"To:Io pador __ do povo, "'" o exerce por ..los de

repreISltentllS 'eieItos ou diret-.te,nos te...,s de!

to tonstitu1çlo".

A red1visao territorial proporciona Ull melhor
,,I. ... ~_ ..... (r.

e mais ordenado desenvol v lmento. o~ Estados lklldos~can árêiC~

tlnentalia menor que .. do Bra.11 , possui c1_to e "" E.tado••

e o Que é mals sIgnificativo, a rnaioria deles cLncentraoos na

porçlJo leste, maIs rica e populosa. fato este Que nDo ocorre

no PI,h. Vinte Estodos pos~uem qUlrento por cento di popul!

çlo e dezenove por cento do Produto lote!
no Bruto e s§o representodo. no Congresso nacional por dy'

zentos e cinquenta f!! sete deputados federaIs e sessenta S~

na dores • enQUlnto os sete Estados resb'lntes. CDIII sessenta

por cento da populaçfto e oItenta e um por cento do Produto

Interno Bruto, det~m apenas duzentos e quarenta e seis depy'
\I~

tados ej'um senadorlY

A F"rança tem o tlmanho di Blh11 ~ menor

que Minas Gerah, e e.U subdividida e.. ';oventa e sete depar

tomentos (Unidade F"ederada) e tell trinta e cinco lIiI lIunicI

pios. A Alemonho OcIdental CO" duzentos" quuenta e alto

qu110metro. qUldrados de terr i t6r io tem o tolllnho de SIo P"!!

lo, e .ubdlvIde-.e ell dezoito Cintiles (clda Ull corre.poM.

I um Estldo) e te.. quatorze 1111 munlc!plos. O Brosll ~ TrJ.!!

ta e cinco vezes maior Que li Alemanha li dezesseis ve%es~~

que I F"rançl e tem IpenlS vinte e sete Unidldes FlderltivlS

e se Iptoxilll di qUltro ..11 I quInhentos munIcIpIos.

TOd8vie para vingar a tese di redivitlo Te!

ritoilll do PaIs necessitl-.e lroster os .entl....,tol1-. In!

crOnicos "'" desde a proclamâçlo da RepúbUcI V~II illpossib11.!

tando a revis§o de uma estrutura geo-polItlcl IIOntldl Ipi!.

tir da. longínqua. capItlnias hereditárias.

A criaçlo de Tocantins e a equiparaçlo de

BtasllIa a condiçao de Estado ,transformou Goiás em tt~. Un.!

dadas F"ederad,U, que co.. sete lI11hOe. de habitantes... tem n.9.

ve Senadores e trinta e tr~s deputados ,ederais, ".is de

dez por cento.do Senado. 'ato e.te que outo~ ou relevante

poder de decislo na vIda poIítlca do PaIs, pro!piciando-Ihes

prestígio e recuroos 'ub.tancio1s na fatia da Unllo.

No Plraná e ell Santo Catar ina, tanto a mldll

dos governo. como os jornals Iocals abu"lI do senU..entIU!

"O para evocar uma on!rIca unidade ..todual,omitlndo del1b~

radl..ente I Iongl hist6ria de lutl dos IgulçUlnOI.

aceita de modo integro I pelo restante dos E.tados a que per

tence. CO(1sJ.derlda um rinclo perdido. margi"alJzou-se. social

e culturalmente, fruto do descaso das adl1tinlstra';Oes centrais.

Os úitImos seis Estados criados no Brasil,

Acre, RondÔni., Roraima, Amep', Mato Grosso do Sul e Toca~

tins SOMldo., t~m a populaçlo do Estado do Iguaçu e nlo tem

Sul rendo per capita. O Iguaçu é primeiro Mundo. mas é v!ti

• a dos efeitos do .ub..undo. Br..nIa tem pouco mais da met.!!.

o fato é que a regi§o do oe.te nunca f 01

de da populoçlo do Igulçu e tem três UniversIdade. e está em

iminência de criar a Universidade do Plana! to Centrol. O I\1J.!!.

çu nlo tell Ulla única UnI versidade, seus filhos nao tem- ace~

.0 ao ensiM super ior.

Ainda hoj~. nlo coincidem seus lntere.ses ,

voltados ... grondas proporçlo PI.. os Itlvidld.. Igropecu!

rilS •• dos ..tore. preda"inlnte..entes tndu.tr!.. e urb!

nos dos dois Estado•.
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Enquanto os produtores do Igueçú enfrenU"

nanele. ti crescI.ento do setor prhlilrio, o efllpresarlado, t!!

Ubelecldo e" cidldes co"o CurItlbl, Ponta Grossa, Marlng',

Jo!iwlle, Blu..anlu • Londrlnl, te....erecldo u. treta..nto

privUegiado nas poUticas da cridlto estlduais.

cals, sujeItos a UlR projeto de expans:lo lIlenos acentuado,apr!

5ente'" '5 condlçOes ideais para que se aplique uMa polItlca

indústrial em cansao.nela COIll • perlll.n~ncia co~ da qualld~

decde vIdl di populaçlo.

todo tipo de difIculdldes nl obtençlo de recursos que f!.

,,;ó.., pois, I previslo de U. Estldo onde U",I

dls caracterIstlcls báslcl ser•• "o.ogeneldade. COf'Undo

CO" u",a ad"inIstreçlo própri'" co",unidade Iguaçuan.,e",bal!

da por Interesses co",uns, elevará o oeste a U"' outro e.tágIo

de progresso.

ofertl de e..prego. no .etor terciário, pr••suposto plra que

cidades COIRO Calcavll. Tolldo, roz do 19u.çu, Chlpec6. JO~

;Ibl, Conc6rdia. outu. tenhl. condI;,Il•• d. ""nter nl r!

g1l0 I l ••nu populo;lo JOVI., qUI hore repr""nt" 51ss.nta
por cento dos habitantes: mas oDo dispõe sequer,de UMa uni

vef51dlde consolidedl, COM li que o governo parenaenoe in!

tituiu etll londr inl, Mar ingá .. Ponta Gro... , por conta próprlL

, Nlo bastlsse o trato deslgull plrl co", os

••prund.dores do cupo, investe.. os Governos do P.ren' e,

d. Sinta Cltarinl qUlSe I totllidade de suIS verblS destln!

das la setor d. infre-estruture no co.pluo de cidades que
Há .ulto já se benet1cla.. do blnO"10 poder pol1t1co/lndus

tri.Uzlçlo. A..pared. por u.. volu.oso conjunto d. abras p!!

bUcas, cur IUba, por .....plo, d.U. c.rc. d. utenta por c.!

to das Indústrias p.ranl.nsas para is.o, conuguiu. u••!!

pristl"b d. c.nto • cInquenta e quatro .UhO... de d6lar..
que ••tá s.ndo p"go. pelos corres do Estado.Por outro l.do,

as beas do .x-TerrIt6rio do Igu.çu, próprias. l.plont.çlo

d.l~ndllstri's" 'on.. con'tlllplldl5 nos últi.os qu.renta

Progres.o que possIbIlitará o .u..ento di

,I cinco .nos COJl SOlOlnte dois por Cinto dos invesU.lntos

feitos I. obras e serviço.. l! UlI ab.ndono odioso e discri

"inat6rio, ,.nlo, pouco inteligente, pois Itenta contra O

progresso do Estldo cO.O u.. todo, penllizando os ",unicIpios

do interior e.. nlgnnte concOrrlncia desleal.

Indubitavel..ent" e crlaçlo do Estlldo 00 lllU!

çu, cujl localizaçlo privilegiada, iquidistante do. princi

pais centros distantes do Uruguai, da Argef'Una,do Paraguai

e do Brasil, o credenci~ a "su",ir uma posiçlo de destaque

na gama de negócios que envolveria o futuro Mercedo comulI

Concluindo,slo incontest~veis os benefIcios

exportaçlo de ave. e de quase quarenta por cento da energia

eUtrica produzida no Pais, possui bue econO.. ica suficie~

Por outro lodo, Plra~á e SanU Cltarlna P2

der lo~ concentrar seus recursos nas parcel.s do Estado

que tradicionalmente têm demandado maIores despesas. O Igu~

do cone Sul, ser~ fitar de relevlncia Impar para que """""!!
dedore. seJa", ..U ..uledos a invesUr na dIversHiclçlo e na

dina",izaçlo do seu parque produU vo.

emancip!

volu",e de

proporcionados pelas ex~erlen~llJ~ lj-e de5central1zaçlo do

poder pol!Uco e adminIstraUvo. Prova disso i o própri,o P!

raná, que foi desmembrado da ProvIncia de slo Paulo e se to.!:

nau u"' dos meis progressistas Estados da UnIlo. Infelizmente

te para arcar com os 'gastos Iniciais advindos da

çu, detentor do Maior rebanho suíno, do maoior

çlo. O fato de ali se gerar perto de sessenta por cento dos
3.)

grlos: ~stados, com destaque para a soja, o milho ,o tri

go e o feijlo, já justifIcarIa I viabilidade do novo ente

federal.ProvI i que, atual.ente I regilo do Iguaçu

con.titui o centro do ,,"ior parqul frigorIfico d. AIIl!ricI do

Sul, do segundo p610 turhtico do Plh I dll l.hid8d1s Rurais

qUI alc.nç•• ~. nlv.is de produtividlde .grIcoll .IIs IltO

e. todo o Bnsil.

o dist.ncia.lnto r(slco, qUlSe novacentos Ki

iO.etros .to! F"lorianópoUs e cerCI de .etecentos kilô..tro.

It' Curitib.>si..bol~z. o di,tlncil..nto da regi lo dos pod!

r.s Esiadulla. Basta con.ultlr\ hl.t6ril plrl qUI" ver!.

tIqu. I lrris6rII participlçlo do out. nas ad..inistraçlles

parlnl.nsu • c.Urin.n.... Huncjj teve u. senador,.uito ..!.

nos u. governador} ap.nl. nrhsl..os secreUrio. de E.tldo e

ua. b.ncad' Infie. nll AS58-o1ol115 LlgIsloUvlI. Sua VOC!

çlo plrecl • de eterno contrlbuinte. Ao ..eno. enqulnto ISti

vere. l"e, ursup.ndo ••utono.ia, condiçlo indispensávIl P!

n U. territ6rio que pretende dlr for." própria. I' seu d!
J"r~"'I'",,\

senvohillento, .pesar do. obsUculo., n.dl d.",,,.,,_l. V

do Iguaçu, único dos Que, criados e~ 1943, nlo resultou "8

formaçlo de um Estado, c.sos de Mato Gros.o do Sul ,RondÔnia

e A",apá.

E", respeIto' vontade popular temo. certeza

de que esta proposiçlo encontrará a..plo respaldo .0 ser apr!

ciada p'or nossos ilustres Plre., inabll'veis defensores do

tlxto constitucional cujl u". dls grande. virtudes li dar voz

Ias Insel0' di POPUllÇlo, .trlvis do plebiscito.

Co.plle, os municIpios e", que se ObjeU VI a

rlllizaçlo do pleblscito,u.. cenário if'co"u. f'O unIverso di'. ~ .., .'"
"icro regille. brasileIra.. A iíiiDE:itv,., agrária que neles

prldo..in. o! I d. pequenl propried.de de uso próprio, nor.l!,

...ntl I. torno" dll trinta "ectáres conjugld' lOS .ist..... CClOP!

r.tivistas I"pl••ente dHundid~s. A plr disso lllevlçlo dos

IndiclS de ""c~niZlçlo\ii:T.vouu te.. se co.dunldo. per..!

nlnci. da ..lo de abrI no CI"PO, responsável por, qUI.e 50S.

,dO' v!nculos e",pregaUcio. nl regllo. Os centros urb~no. 12

nlo sem a contribuiçlo involuntária do ... Unto Território
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JUSTIFICATIVA PREI. ..

A respaldar a presente jusUfic.Uv••cost!

oos os aballzados estudos re.Uzados pela F'undaçlo de ~poio a
f,.I~,..~L

hcnologia a Citnch, da un1varsidade~ã Marlo, Rio

Granda do Sul. qua ao suas anr..aç!les conclusivas considerou

o Estado do Iguaçu cooo sendo uo. unidade'vi'v.l a. todos

o. a.pacto., a -ad~lo n. Feder.çlo. ~

Os diploo.dos da Escol. superi~r de Guerr.,

e. aprofund.dos estudos ,realizados, recentemente na cidade'

foz do Iguaçu.taob'o concluiram da oportunidade, da conven!

'nci•• d. vlabllldado o. rosgatar a Unidado fadarotlva a

cOIldiçlo d. Est.do do Iguaçu.

•,CONSTITUICAo
aEIiÓWC& I'EIlIUmA;;IWuu,

, JNI

DA OIlQlUWAçÀo.DosPOIlERE5

t.pllulol
DO PODER LEGISLATIVO

SeçM>.
".~. e.wr-/'i«kJnII/

AR. 4L CAbe"" Congreuo ,,*1onII. com aaançlo do PIe&!
dme do Rep(lbIca. nio tIldgIde _ PMa O npecIIIcado "'"
- 411, ~t e 52.cIiIpor lOIJre tocIae as rnalMIas de competinda
de UlIIo, ...,ec:taII.... 1OI>re:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _'0

.. : , .

SoÇItONDt 'ARA o DEGENVOLVI"ENTO E E~~IPAÇAo DO EGTADO
, DO IGUAÇU - 80DEI

R. '10 XII. 2.202
'~.'DD - Caacav"1 -'R fone (D4~2)24.333~

FATEC - rundaçlo d. ApOlo a T"Cno1091a a Cllnclo
Centro de Tecnol09;0 - 'ala 213 - Ca. 'oatal .6J - ron.:226.J'91
97.100 - 'anta "orla. aa

IUlWlIO

- A REDIVIIAO TERRITORIAL DO lRAIIL •
i

n - EVOLUCAO JlUf6JlJcA DO "OVI"EN10 'ELA CIlI''''tl DO ESTADO DO

JGUAÇIl.

.iJ - DErINlçAO DO TIRRIfORIO DO IGUAÇU.

IV - DE"OCRArlA.

V - ECONDIUA.

VI - FINANÇAS PIl.LJC~.

VII - ASPECTO' .OLrflCO•.

VIII - CONCLUSAO.

IX • ANEXOS.
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A RtDJUJIAO TtRRITORIAL DO lRA8JL.

A orv.nl.açlo po,ttica br•• ll.lra foi O•••nh.O. ha
qua•• u. "culo, •• Ia C.n.tltulclo O. 1191. I.t. or••nl.aclo con
••rv•••eovr.fl. O. co10nl.aclo portuvu•••• copl. o f.d.rlll ••o
co. o .I.to•• d••ov.rno pr••ldoncl.ll.t. oriundo d. Aa'rlc, do
Mort.. criado UI .aculo .nte•• Ape••r d. toda ••ta defl••ve. d.
t ••pO, •• vinte u"ldaO.a f.d.rada. orlolnal•••tlo pratlc••ent.
Intacta.. A••00lflcacDea no ••pa n.clon.1 .10 r.c.nt••• e.tlo
r ••trlta. a. extr••o oa.te co. a crl.çlo 00. E.taOoa do ·Acr••
R~n~Dnla e Hato Oro••o do Sul. co.pl.tando •••l. OI vlnt•• tr'.
r..I' -Jo. do 8rllll.

"ui toa, entretanto. elo O••ovi.entos ••.': '1: ••'" t . t)n~.dt.f1
qUI bu.ca. pela redlvlalo territorial criar. nível r~oa~n.J ou
tra. unidad••••taduai. e .. nível local, novo••unictplo.. U&
Ix••plo claro. foi a crl.çlo do E.tado d. Toe.ntln••prov.do p.)o
Conor•••o Nacional a vetado pelo Pr.aldente di R.p~bI1C'. co. o
principal .rQu••nto do Gnua financelro QUI I ••dada ac.rretaria
ao Governo d. Unilo. O••e... for., qUI no conore.ao Nacional e
no Governo Feder.l. onO. forc'. po1ItIC•••oblll •••- •• procur.ndo
vl.bII11.r nova. unld.Oe. e.t.du.I., t ••b•• n•• A••••bl.I.. Le
Qialltiv.. e no. Coverno. Eat.dulia ocorr. o a•••o f.ne••no ••
r.laçlo a crl.clo O. novo, .unlc1plo.. I U' f.nD••n. quo te. p.r
.otlv.çlo • propo.ta de de.centr.llz.çl. d. p.d.r •• conlrapo.l
çlo .0 .I.te•• c.ntral~••do d. qoverno que vlvor. d••d. 1930. A tItulo de Infor••clo I tab.la 1-2 cont'. d.do••obr.

o. t.t.do. Unido•• Fra"ca • o .r.'11 Qu.nto a dlvi.lo territorial
d. c.Oa ua d.at•• p.I••••

A t.b.la 1-) conta. d.do•••br. terrltOrio. popul.çlo •
d.n.ld.d., lnclulnd. o futuro I.t.do do IOUAÇU, ;' QU•••t. a o
ob;.to do pr•••nte tr.b.lho.

Incluindo E.tado•• T.rrltOrlo•• O Di.trito r.d.r.1 • o
futuro E.taOo do IGUAÇU che••- •• a vlnt.. alto 12.) unld.O••

terrltori.I •. An.li••ndo coaoaratlv••ente. c••o vi e... a ••r
criado o IGUAÇU, ••te ocup.ri. o 202 luv.r •• 'r•• t.rrltorlal. o
142 luvar •• pooul.çlo e o 122 luv.r •• den'ldade d••ovr"ic.,
confor•• o. d.do. oflcl.l. d. Fund.clo IlaE d. 1980.

O. 23 E.t.do. ou •• 2. unld.de. territorial. do Ir••11
Qu.nOo co.p.r.do. co. a o~vi.lo terrltorl.1 d. outr.a nac6•• con
duz a conclu.lo O. QU' a reOlvl.lo t.rrltorl.1 a.r.c. ..p.cl.1
atanclo •

nova or••nI1.çl. POlttlco-terrltorl.l quo .prOXI•• o cld.dlo d.
ve.tlo p~bllc•• o torne particlpe O••çlo vov.rna••nt.l. E co.o
r •• l1z.r •••• t.ref. nu. plf. co•••tado. cuia. capltai. n•
•• IOrl. do. c•••• 10c.II•••-•• no•••tr••o. v.09r'fico•• onde o•
• unlclplO' r.pr•••nt.. .Ind. u.. f.tl. O. pod.r r ••ldu.) quo
d.t•••••nor p.rtlclpaclo no partllha••nto d•• rend•• p~blica.7

A I.pl.nt'clo Oe u•• politle. que f.cillt. a crlaçlo d.
noVo. E.t.Oo. e novo. Hunlcipl0.' u•• co.panente i_port.nte a
con.titulnt. QU••• in.t.l.r". 19.7.p.r•••f.tiv.clo da d••
c.ntr.ll.aclo, d. r.OI.trlbulclo da. r.nO•• p~bllca•• p.r. colo·
c.r o E.tado ao .eno••• vrau oe Ivu.ldade co•••oel.d.d. civil.
lnv.rt.ndo u.a .ltu'Clo hi.tOrlca QU. v•• O••d. a d••cobert. d.
.ra.i1. .

A .aterial1zlçlo do proce.ao de de.centrllizlçlo do po
• Oa tr.n.p.renci. da .d.,nl.tr.clo p~bllc. O.p.nde. oe u••dor

16~

9S
12
3~

112
192
uo
142
12
5·

I' 4.
I 62
I 72
, Ui
I
1
I
I

Z~

162
32
12

5~

23~

2'2
!l2

23.43
'5.26

265,)2
10Z,60

'AIIlLA l-I
'WIL

Alo' '.rr••lr.. Doa,,"."o Do.o,,'heo • 'opul.cao ".,loolo ..,undo •• '1'1114.. r••• Ie.
lIr.IO.O.. O. r'loUCaO • I,.. •.............................................................- - - ..

I I ~r.. ter- I 'opul'cao I Do~.;;;;;··;···o·;;.·.··,,·.··o·r·.·::.·I·.······
, oraMu ....Iu. I I (KIIZI , 'H
I UnlO."" ". h".r.clo I fi: • ,."10.01.: Do_r.hc.,••••••-·.·.-···••·.·.-•••
, ••._•••_•••••••••••_••••••••••••••••••_.... • 'PI .r.. ' PI'OP I PllIoo.
'Norlom , 3.55t.002 " ;~;;õ~;õ;-;····;·;õ··-·;···;;···:- ;-., .
:Nor"OI'O\21 , 1.542.271 I 34.815.439 i U:97 I :ll! I 5. I 5~
i:u~ut. I 911.108 I 51. 737.148 I 57.23 I '0 I ::: ::

u I 562.071 I 19.031.190 I )4 ti I 5; I 3
Il:ootro-Ot.t. , 1.179.356! 7.545.769 I "12 I 20' ~ I 2~: _-_.._._•..._._..;_...•._----_.._...•._ --_._.:__.._ _._: _..~!_-~_._~! ..
I IIort. I:::: I
I 1-.aMO"I. I 2.3.044! .91..25 r Z.07 I U2 I 2'2 1 212
I 2-kre I 152.519 , 301.276 I 2 OI I 15. , 25~:
I 3-1........ 1.558.987! 1••30.528 I ':93 I 19 I 199 I 2~~
! '-.or'IU • I 230.10' I 79.121 I 0.36 I 132 , 7- 2 2
I 5'Par' ~ .1.227.530! 3.'03.(98 I 2.86 . 2~ I :I~ : 282
: 6-AII.p6 • I _ 139.068' 175.251 I 1.29 172' 26~ I :

· Ilordult I I I I I
7'"ar.nhao :. I I ! II-'I.ul . 32•.616 I 3.996."4 I 12.62 12 90 !'

, 9 • 250.934 I 2.139.196' 1.72 lO!! ISO
· -c.... 146.817 I 5.Z88.429 I 36.65 • -
!lU ·n,o ';r,~~. d: IIorte 53.015' 1.198.135 I 36.'6 ~~~ I:;
!lI·••·:;:.!>· 56.372 2.710.3'6 I 49.15 ;.1'; H'~
112-'·'''r..''''.:co 98.211 6.142.229! 63.52 i •••·· 6"
1l3'l\llQoIM 27.. 652 I 912 915 I 72 76 250 11~

m:::~::::o d. Norooh. • 21.~: I:lf~:m: ~::~ ~~ ZI2
:1'-'.h1. 559.951 9.455,192 I 17.14 611 2;~

'udelte :
117-"1"'. Cloro.. 582.586 H.310.105 I
!l1-IIPluto 5.oto '5.597 2.023.331 I
ll9-Uo d. J.n.ao .3.30S 1),29),631 I
120- .10 '.ulo 2.7.521 25.042.079 I
I I
I C.o'ro-Ou" I
!21-".t. OrOIl: do lul 350.548. 1.369.769! '.00 72 2
:':2~;::~:.cro.l~ ::t~~~: tm:m; 1.3) 3~ 2~~. m·
· '-DI'trUo F.~.r.l" 5 771' 1 176 908 I 20:'~~ I 2;~ 10~.1 20~.! I .;.. I • I 2 I 212 I 2~

! sul I i i i ; I
,125-Par.n' ! 15'.693 I 5.914.135 I 319) I 140; I,
!26-S.nt. C.tlno. ! 71.158 I 2.7'~.310! 31:6Z i 192 ; 72; lO:

,!27-RIO Cr.nd. d. lul ! 267.528 I 7.773.149! 2969 I 92 ; I~~ i ~~~
.;!~:~!~~~~__. .__.._"_._..:.._._~~~~~.: __~:~~9.0Z6! 3ÚZ i 202 i 142 ! 12~
l~l\I. I ' .•56.501 1U9.01;~;;;-~·-·;;~;;····;------·-···-----·~·-·-··

~l) -;;~i~;:~~-;:;;~-;;;-;;;;;;~;~;·;·-;;~;·;-;;;·;;;;;~~;-;~;;;-;;-;;~;;;-;;-;;;;;;;;.;-;.

(2) Inc1ullv. 2.614 UZ r.fer.nl•• ' 'r... IOr oh.oreo"••otr. 01 1.1u.. lo .1. I ~
• '.rntono leder.1. u • ...Ir·

•• DI,tnto r.Oer.l •.

fOllTE: Cln.. d. 1980 ". FundlÇaO IIeE.
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T.bel. 1-2

D1Vi.lo Territori.1 do Ir ••il. EUA e Fr.n,. - 1982

! AREA TERRITORIAL! ESTADOS OU I POPULAÇAO I
I PAISES IC.,lh.re. de K.21! DEPARTAMENTOS !(.ilhO•• d. h.b.11
l~-------I-·--·------·-··--I-·----··---·-·--!-------------··--1
I I ! ! I
! .RASU I 8.512 23! 126.' I
! ! I

lUA 9.363 4.8 I 231.5 II. I
ril1,NçA 54. 7 75 54.,4. I

I

;~~t;~-;;i;t;;;~-;~b;;-;·D;;;~~~i~;;;~t~-~~~~;;i·:-i;;;-;~~~-

Certa.ente fOi coa o prop6aito de enfrentar coa corAoe.
e e. b•••• ci.nt1flc••• di.cu••lo • r••p.ito da cria,lo d•. novo.
I.t.do. QU. no Hini.t.rio do Int.rior foi criada. Co.i ••lo I.p.
cial de I.tudo. de R.divi.lo do T.rritório Nacional.

O pr ••ent•••tudo vi.a apr••entar .ub.1dio. a .v.lia,lo
da hipót••e d. cri.,lo do ESTADO DO IGUAÇO, p.lo d•••••br•••nto
d. p.rt. do o••t. do. E.t.do. do P.ran' • S.nt. C.tarina, R.pr.
••nta t ••b•• o ana.io•• vontAde e • perliatlneiA de ua povo QUI
at~avf. d. SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIHENTO I lKANCJ.AÇAO DO
IOUAÇO v•• a d'cada. lutando por ••t. id••I.

11 - IVOLUCAO IllTdllICA !lO IIOUJIIiIITO tELA ClUAÇIO !lO UTADO DO lGUAÇIl

IJ - IVOLUÇAO NJ'TORJCA DO MOVJMENTO PELA CRJAÇAO DO ISTA

fADO DO 10UAÇO

Entre OI princi~'í. e •• i. Inti901 .ovi.entoa de •••n
cip.çlo r.oion.l ••t, o d. cri.,lo do E.taOo do IGUAÇO. A orioem
d••Oblllzaçlo par. a cri.,lo 00 10UAÇO t.v••ua. ra1.e. n•• di
v.rolnc... .ai.tent.. .ntr•• Aro.ntin.. o Ir•• il. Qu.ndo.
Aro.ntin. r.invidic.v. a po... daQu.l. f.ix. d. terra. '.ra
int.r.ed ••r • qu••tlo foi cha.ado o pr••id.nt. do.'lltaoo. Unidol
da Aafric•• clevel.nd e e.t. deu o.nho o. cau.a .0 Iralil.

A' •• d••te conflito lnternlclonat.. auroiu " lI', lY'vt. ·.n·
..... " ".',~ regilo .ntra o. ht.•do. de S.nta Catariu~ 'i' ••',.',,:
C.II""'".i, "o cont••t.do. Co.o nlo h.via lIIIa deU.itaçlo (.,. <:,
divia~o entre e.tu ••taoo., • ca.p.nh. do Contut.do ver 1.:, ,:Od"

•• co. o obj.tivo principal d. d.li.lt.,lo d•• terra•• A Que.tlo
d. li.,te. favoreceu. cri.çlo de u•••io prop1cio. u•• luta,
pol. ao .b.nOono O. regilo .e .junt.v•• ho.tiliOaO. p.r.an.nt.
e rec1proc. da••utorid.del ••t.duai. fronteiri;.a.

No início do e~culo XX todo. o•••o.antoa Oa .ociedade
00 conte.tado eofr.r•• profund•• tran.for••çO•• co.. conatruçlo
d. e.trada d. f.rro Slo P.ulo - Rio Gr.nd•. I.t. con.truçlo foi
entregue • u•• fir•• d. c.pit.l nort.·••eric.no • Ingll•• co.o o
Ira.il 010 diapunha O. recur.o. p.r. o p.o•••nto da ferrovi •• o
contr.to. que dat.va do. te.po. lap.riai. previ. Que o p.ga.ento
d.ver.a ••r re.llzado co. terra'.E. con'.Qulnci., or.nd. p.rt.
da. t.rra. da r.ollo contl.taoa pa••ou para. fir.a ••tr.noelr.
que re.olvau da••propri8r O. Do••• lroa _ colono. QUI h.blt.v••.••
tarra•.

Fol na.... clrcunat'nci •• Que .p.receu o .ono. Joio
Hari. que liderou. rebelilo dOI po••eiro. prl.eir•••nte contra
oa ouardaa da ferrOVIa e apó. co•• ouard. f.der.l. I. 1916. oe
pai. de ••renado o conflito, houve ua .cordo entre oa aat.do. Jj
tigant•• , onde caO. u. abriu .10 d. certa p.rteAo território
dl.put.do,

A orloe. do l.t.Oo do 10UAÇU re.ont. a d~cada de 20.
not.da••nt. no in1clo o. de 30. Qu.ndo .urolu entre • int.l.ctua
lid.de br•• ileir. o probl ••a d. redtvi.lo do territ"rl0 br.ailei
ro. Ne.t. oportunidade. verificou-.e. conv.nilncia do governo
f.oer.1 cri.r território. feOer.i. par. acel.r.r o povoa.ento na
na reOllo de fronteIra e ••ei. reaolver o probl••• da pequena
O.n.idade de.oor'fica Oe certa. re010•• ,

O T.rrit"rio r.d.ral do JouaçU foi ~riado p.lo decr.to
lei 5812 e a."naOo por OetUlio V.ro••• e. 13 d. outubro de 1943.
Ape.ar do. prote.to. do. iou.cuano•• o t.rritório voltou a •• In
t.or.r ao' e.t.do. do P.r.n'. d. S.nta Cat.rina por U.a eaenda
n. con.titulnt. de 194.6••pr•••nt.oa por I.nto Hunhoz d. Roch••
H••• • e••o .atinto o território. nlo .orreu n. reollo o .onho d.
autono.ia polític•••cone.ic. e o lev.nt. do. po••elro••• 1957
contra co.panhiaa i.obili'ri•••li.da••0. grupoa .cone.ico. .ue
detinh•• , na oportunid.d.,o ooverno 00 '.r.n' v.io pO.libilit.r •
r ••taur.,lo d••ta id~i•• Eata revolta oc.rreu d.vido. d•••pro
priaçlo de po••eiro. e colono. aiorant•• 00•••t.Oo. do Rio Or.n
de do Sul. d. Sant. C.tarina por parte d. co.p.nhl.. i.obili'
ri.. que pretendi.. .po••ar-a. da. terra.. lniclando ••ata u••
nova r,b.lilo. Seoundo hi.torl.oor•• , e. pl.na revolta do. colo
no.. ouviu-a.~. lavrador•••adchoa:-Aqul v1eaoa criar u. novo
e.tado·. 111

Por'. u••rtioo n. Conatituiclo d. 1946 outorg.va.
r;o"""~'nci. a. A••••bl"•• Leoi.l.Uva. par. cri.re. no".. uIII'
"Ial . l:~d(h· ..t.íYa••••ndo ••• i •• o Par.n. "SanttJ !'at r ....17
iri -fI',"~ '·~.r ua plebiacito QU. oca.lonarã•• p.rt-·~

terriõ,lIi ,.no.
J' na con.lltuiçlo de 1967. a·iniciativ. de criar .."~:.

uniOadea f.oer.tiva. era d. co.p.tlnci. do conoreaao Nacion.l co.
.an,lo prealdencial, o Que gerou novo Iniao .0 aovi.ento QU. r ••
.uroiu d••t. VI' co••aior força.

O ino de 1968 c.r.cterlzou-•• pelo .pog.u do aovi.ento
coa o .Ioo.n:- Nlo .oa08 contr. nInou'.. .0.0.. t.vor d~ UWI
iO'i.·. Em .ar,o, reOi.tra-.e e. P.to Br.nco•• r ••lia.clo do
I Conor.a.o da. Força. V1V•• p.r•• Cri.çlo do I.t.do 00 lou.c~.

iapri.indo ao .ovi.ento u. rit.o .e. pr.cedent••.
No 22 conore.ao•••••t ••bro de 1968. re.liz.Oo ne ci

daOe catarinenae de Xanaer', ua Oocu.ento concl ••av•• tod08 o.
hablt.ntea • participar.. do .oviaento. propunha .oa ooverna
dbrea do Paran' • de S.nta C.t.rina a particip.re. de u. di'lo
00 pObl.co para dllPut.r • reoilo .tr.v'. d. ua plebi.cito.

A d.cr.taçlo••~: fina d. J968. 00 Ato In.titucional n25
f.z e.lr por terra o. jd~.ja de •••nclp.çlo. que flcar •• ador••
dos. m•• e.p~r.ndo um. noVa oportunld.de de r••aurOir. co•••fe
tlvaçlo de .odlficaç6e. ne leol.la'lo bralileir••

'Hoje. o novo quadro pol1tlco Que vive o ~It. f.z ren•••
cer co~ .ala força a c.~panha pela cria,lo do Eatado do IouaçO.A.
.tuai. clrcunat'ncla. tort.lece. a .nt.ga luta d. SOCIEDADE p.ra
o DESENUOLVIMEN1' e EMANCIPAÇAO do IGUAÇU, .ntid.de cria0•••
abril Oe 1962 • Que Vem .e e.penhanOo d••O••ntlo na luta para •
e.ancipa,lo do novo e.t.do br•• ileiro.

(JI WACHOWICZ.Ruy Kri.tova•• PAAANA••UDOESTE,QCUPACAO E COLONIZA
CAO. P. U6.
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.IV - DEKOGRAFIA.

Quinta-feira 9 16097

r_I. IVoI
.....laçIo ""I6ttlte JOr Iltuaclo do DolIlcUlo

'ar_ - lt70/19I1l

I 1 TOTAL I Urbana 1 .urU !
r _lel.lol r---------------------1-------------1----------------1
I 1 1970 I 1910 1 1970 r li80 I 1970 • I 1980 !
1---------------------------------------------------------------------------------------!
I I.AIIpfre I 1l.246 15.623" 2.362 5.012 10.884 10.611!
I 2.A11111 Cllltoa\lllrll1lC1 1 78.600 54.631 11.604 28.376 66.996 26.2551
I 3...r<lclo I 16.205 18.145 2.065 2.704 14.140 15.441!
I 4.CI....... I 21.717 25.783 3.726 7.708 17.991 18.075!
I 5.Ca•• Leonld.. 1Iar_. I 23.256 40.823 3.439 10.317 19.017 30.506!
I 6.C,"cavel I 89.921 163.459 34.918 123.691 55.003 39.761!
I 7.Cltanduv," 1 25.726 36.331 2.193 8.625 23.533 27.7061
I I. Cfu AluI I 23.219 as.4U 4.194 11.754 19.025 13.6901
19.1:hoPlnllnho I 21.042 35.175 2.392 7.631 24.650 27.4941
1l0.Cl....lIndl. I. 1l.636 16.718 7.986 11.949 5.650 4.8391
111.Cor"'lIa 1 39.672 35.901 2.949 1l.998 36.723 21.903!
IU.cel. Vivida J 22.413 26.952 3.588 10.144 18.825 16.808!
IU.DoII Vhlnhol .I 37.153 42.472 4.186 12.286 32.967 30.186!
114.lnhl llarquel I 13.882 14.277 1.169 1.721 12.713 12.556!
115.ForlOl' do oelt. I 44.278 36.000 4.507 10.063 39.771 25.937!
116.Fol do 19U1Çl1 I 33.966 136.321 20:163 101.330 13.798 34.9911
117.lron"'""" "Urlo ! 36.807 48.762 13.348 28.289 23.459 20.472!
III.oualro 1 32.175 29.169 11.177 19.578 21.698 9.5911
119.0UI..nlaÇll I 21.649 34.463 3.532 7.567 25.117 26.9011
120.U...la.. D'OIltl I 10.075 10.103 2.1l0 3.066 7.945 7.0371
IU.Llranldr.. do Ivl I 39.651 62.133 6.320 21.242 33.331 41.591!
122.lIOn",o;rl_ I 15.430 21.157 1.197 2.286 14.233 18.8711
IU."'I. Cindido _ I 43.776 so.no 7.064 25.076 36.712 31.1341
124.lIOrUPGIlI I 6.866 . 6.203 1.861 2.J14 5.005 3.1891
125 r.loIro I 12.651 14.371 1.919 3.265 10.662 11.1131
126 t.llndl. 1 24.S01 33.426 2.656 10.016 21.905 23.4101
127.lIodl.nelr. I JI.142 49.361 7.263 %4.375 23.874 24.986l
121._a _ora I :10.581 18.389 2.159 6.335 27.729 12.0541
Ilt.lIoV. ,t. _ J 6.191 6.900 3.700 1.759 3.191 5.1411
!30•••1..1 I 25.811 30.876 9.992 16.732 15.889 14.1441
'31.'"lotlDl I 43.005 28.241 5.255 12.843 37.750 15.4051
n .••to 'rOllCO I 33.808 45.937 15.436 31.470 18.372 14.4671
u. Nrol. D'OIlt. I 15.273 16.638 1.488 2.961 13.785 13.7271
H.'llDOlto I 17.195 20.281 2.213 3.650 14.982 16.6311
35.QU04al do 1....Ç1l 1 24.751 31.502 9.497 12.885 15.254 18.6171
36 1... J 16.737 21.695 3.335 8.744 U.402 12.9511
37 aa"'IlÇI ! 9.280 7.903 1.659 2.103 7.621 5.8001
31."19Ido FUho 12.305 15.537 195 1.583 11.410 1l.9541
39 lto do Lontr. 31.448 34.249 2.265 7.083 29.183 27.1661
.O t ....1.... 26.134 34.814 ~.09O 7.223 24.744 27.6611
41••t. l ..bel do oelt. 1C.903 15.986 2.488 4.411 12.415 11.5751
12.'~o Antonio ""'OIlt. 29.533 35.194 4.978 9.124 24.555 26.070\
u.•10 Joio 15.454 17.092 1.720 3.706 13.734 13.396!
14. 1110 JOtO" D'OIlt. 12.036 13.716 2.560 3.980 9.(76 9.736!
15. 110 "111...1 do I....ÇlI 25.242 34.247 2.185 7.8BI 23.057 26. 366!
16.T4r1 lo.. 311.237 25.215 6.310 10.696 31.927 1(.519!
\7.ro~ 68.885 11.282 14.909 42.994 53.927 38.288!
II.Vera 12.709 12.273 1.062 1.805 11.647 10.4611
.9.Vltorlno I 7.622 6.825 1.194 2.096 6.(28 4.729!_____________________________________________•• ------------------------ I

I 1
TOTAL I I.U5.13i 1.145.114 261.17' 716.504 1.056.954 928.6101

I I

llIlt., Clnoo _"Ico 1970/1ttO _Cio lJGE

rabel. Iv-3

tol'lll.elo Realdent. por .itutelo· do DoII.dllo
JOU'IC~ - lt70/1910

, " IV.)'""t" " .... lItlllc 1eUI•

....-~ - ~~~..~!~~~_:.~!~!~!~_._ .
I I M"" I MIM I 1 I
I """lei"" 1···············---,··· ·······..-1-··..·······..···,
, Ilmtlml~I~'~I'm'1--·..··.·.······.·-·····,···-.····,.·····--1-----·1---....__,, o,,! ••••__._,
I 1.N>tI"" Lua ! II.U' U.S1~ 1."J '.!" n.,u n.""
11••...,.eec:. '.UI J.m u, lU' 7.61, '.IM!
I), I.~I" n.-c' '.H' '.'11 til Jtt '.m S.UII
14.III1:MII' I .... 'I. lU 1115 ),UI '.1" ',IUI
",Anll.,.U't. I.M! ),tU In 1..11 lU' IIIUI
, • tJlr.... IJ lU n.JO JI.•n n.'" ".," U "'"
11.('11111 "14 1."1 UI 1.'" •.tn ','UI
I'.('.....r' li,",' U.JM I.UI Uft nlu JI.JUI
I ',('a.lllu1 '."1 11."1 '.!-4~ 4.fM 4.141 s••,r,
11'.':•• '''''''''' I."! 1I."M IJf I."'" 1.JO •.tI"
IJ1.e........... '.sa4' 1,111 li' 1.'" '.IN '.UI!
UI.CNte" U.KS n.'" n.ln 15.'" :tI.U' N.""I
IU.CWtC'r'" n."s 59.n' ... , .. ".n. M.'" "'Soll
114.C'rIMI H.IIM U.IH 1'.1'1 1.415 1.IU It,," I" '''1
lU CwMf..... ....... .I.'U 1,1" '.4" 11.... n.uI!
li' I»N..... U.M9 lI.a" 1.111 '.11' n.IU 11.",,'
ur .•I....IIt.f...If. UHI ••.," I••" '.MI 1'."1 .......,
1I.r.chl..I......... '.IM '.41Z •• ur J.4" I.tU 1.'"1"'.GII'''. '.4" f.'" 1.4U I.MI '.IU '.U"
12'.OW-rU.l_ 11.... 11.'" "1 I,M' '.IU II.JS41
11Ic...'...... hl 1.'lI 4,1)5 111 '.)111 '.10 I.U4!
UI .•loln t.'U 411."1 ".l '201 4.144 411....•
I2J.I.,.I,., 1."U f.1H 'U •• IIJ '.'H '.tH!
U4.1r...t '.1" I.IM m 561 5."' '.71)1
n~.Jt4 1.1U 1.'" ,.. I..... ...... ..,..,
IU.Jt"lf'~ 21.211 H.tU 1.7U t .•n 1'.111 21.I.Jt1
I2r ..kMr' '.'U t .•n 411 UI 4 n. .""
ItI.J..c." n.'H 1'.11" n.'" 1••Ul 1.'U ......1
'''.h(lr....II. J.U: :.Uf fi' fU :.'" '.Sftl
1)1.r1.,."U'" H.'V n.lu I,". 1.U' H,IU U.'JI!
lJ1.r''''d. n.n6 n."1 'M 2.111 11.... tI.nH
UI.""".I '.'U n.'» I ••n S.IM 11."1 II,SII!
Ul ....,.',rt$l. 2.55' '.In tia 1.... , ... 1.1141
IM .0IIr' I.H' '.H' 1.ltI 1.~J1 ~••\S ".MlI
1» .••111 ••1, 411.5" 1.12' N, I.'" '.'11 ~.,,"
1)fI.h1.".' It.lI'1 11.U' ,.," 'I.'" lI.lh U.JUI
'" .""UM 2••n ,.".. JJ' SU 1.1U I.UII
1.Jt.'I-..llu" .... t ....4 l.nl l.nr ",lU '.tet,
u .........I,.".I. 1."1 '.1" '" In I.UI Itnl
14I.'lu\'-" 'I cu 4..'15 J.411 I.'U 1.'U 1.571'
1(1."1111 ••"... '.11' n.Ml I.UI ...., 1.'" • nu
10."", CIIoU1....... I.... I.UI )111M, I.'U I.)fl'
141 11111_ n.tle IJ .•" 1.)11 1.IH It '" I' In!
14114,11' "I MU' 1.245 1.MI 1." 1·1" 4'15 4.I'H
IU.a-IWII S sn '.4:6' M' 1.'H t.'K '.I1U
'''.hH_ \/11_ 1."' '.111 152 I.rn I.ltr I.,..'
ler.la.c«1" It.J)I lI.tl4 1."1 '.I!r4 14U ,.,"!
,.... 11_ 1W1.... ".,,, 14.'" 1.5M ,.",., '.1" 1',8"
lU. 11_ Jut .. tdr. I n.SI' 11."1 I."' 4.•n I'.'" 11 M'I
I", n. L_","" Otlhl lI.nl 21.m '.ln • '14 11."41 U.121!
151. U. 111..,.' ••...tI , U.JU 11.'" I.'" 19.'11 u~. H."tI
1$1.••"".... ,.,,., f.IU U' 1.'11 ,.,., 1.1141
IU.'.tf. , n.". 1'.1" J.U1 , ..., 1I.ln n,""
IH.f"lr l'Ih.. I 1.1" I \U UI 1.UI 1.ln '.11"
lU.".,"" I J U' '.IU ,.. ,... I.'" I.HI!
"1."'lltU. I U.Ht lI.1st li."' 11.1$1 J' '11 '.'''1
''',I",.." I 141$' n.'I" •. u, II.'U UI" IJ.MCI
I u... I S.,oI1 '."e ur 111 S.Jft , ,
ISt,1U1I I H.IU 14.51' t.m •.,,' n.'" J, ~1····------··_··_-_·_·._-_·_ ··..·.._ _--- _ __ __1
I I I
I mN. , ....... ,.,.•U I...... )1'.'14 "'.ft4 MI....,
I I I
;;;::.;=;;;;~;;;;.;;;;;;;;;..;~;;:.;;;.-_.- ..__.~u ~.-

I . Iltll&clo I 'ar.'" I ..ntl CitarIn. I
I do ,-----------------------------!------------------------------1 19U'Cd
1 DolI.cUlo. ! rotal ! 19UaÇll I , I Total ! 1911&ÇlI ! , ! IJ----....._-----J-----!--_.....__..--!-------!-----.........--! ----_...--_..1-------J------------!
1 Vl'bua ! I ! t ! ! I !
I 1970 1 4.473.5411 268.078! 5,99 I 1.246.998! 160.4971 12,87! ·421.575!
!--------------I----------I----------!------I-----------I----------l-------!------------!
I ! J ! I fI! !
1 1'80 ! 4.472.561! 716.50(! 16.02 1 2.154.238! '·316.924! 14,71! 1.033.428!
1-------"'''''''''--.!----------1--------:---!...---..--! --..------..... !--------.....1------- !------------!
I aurl! ! t !! I !! !
I 197. I 2.456.280! 1.056.951! 43.03! 1.654.662! 538.394! 32.54! 1.595.345!
! .._-------...----!----...-----! ---.._-----!-------!-----------!----------!-------!----..----.._-!
J ! ! !! ! • !! f

1980 ! 3.156.83l! 921.610! 29.(2! 1.473.695! 566.9I8! 38.47 I 1.495.591 IJ----- !--_ -- J--- --- !-------!..__ -- ! _- - !- -----! ------------!
'total ! ! !! ! ! ! .!
I 1970 ! 6.929.82l! 1.325.032! 19.12 I 2.901.660! 698.188! 24.09! 2.032.920!
!...---...---------!---....----... ! -------....-! ------... !--.....-----.... !--_....-----!-------!-...-...------..... f
! !.! ! 1 ! !! !
,l H10 ~ 1~~..m!·1.~.,IU! 21,,56! ·'.$2'.933-1 ")-.9121 24,'36! 2.529.026 1--_.._----.._----------..-...._--------.._--_..._--.;. ..._-_.....-_........-'....._.._-_......_-_..__..---...--- .._-_.._---
Fontl: Clnlo Duootr'flco 1970/1980 - FlIIlClaçlo lJGE
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Tobela IV-4
Popullçlo ResIdente pOr Sttvlçlo do Doalcfho

IQuoçd 197011980/1986-------_ .._-----......._----........_-.._--_.........._---- .._- .._-----"-"--""'-_..-....
! SI tUlçlo do ! tndJce
! DoalCfllo ! 1970 1980. ~I Ino" ! 1986 .
; ---- _---.. !.._.._----_.._.. !---_ -. !----------_.. _- ;-_ __ ;
! Urbono 428.57~! 1.033.428! 1.092006791; 1.7~2.396;!-------------!_......_---_ ... _-! -----------. ! ......... - .._-------! ..... ---------.. !
I ! ! ! ! t

! Rurol ! 1.~9~.34~! 1.49~.~98! 0.993~64409! 1.438.769;!-------------I------------!----------_.. !--_....__ ..-_.._..... 1---..----......... ,
! ! ! ! 1 i
I Totol ! 2.032.920! 2.~29.026! 1.0220762~9! 2.183.0~6!---------------------------------------------------..---------------
Fonte: Censo oeaoor.hco 1970/80 .. Fund.çlo laCE

Julho de 1992

n -------------
\ IPI+.

I· \ 1 ---------
\I PI

PI • 'opuloçio 1970
Pl + n • Populoçio 1980
Il • 10 lnol

fobolo JY-S
Ar.. " ....'ro • Pos>uloçlo ...Ilent.......,.. o IUO

hr.... - 197011910
----------------------------------------------------------------------------~---

1 I ar.. 1 TOTlIL 1 ....n. I Ilulbereo I
1 _1e1plo. I 1--------------------1-----------------1-----------------,I
I I (b2) I 1970 I 1980! 1970 ! 1980 I 1970 I 1980 1
1---------------------1---------------------------------------------------------------!
1 1.-'re I 375 13.2t6 15.623 6.695 1.992 6.5~1 1.631!
1 2.lIaolo Chot.oubrl...,! 1.167 71.600 54.631 41.062 27.70~ 37.~38 26.926!
1 3."rroclo I 438 16.205 18.145 8.28~ 9.260 7.920 8.88~!

I 4.co.,."... ! 374 21.717 2~.783 11.227 13.179 10.490 12.604!
1 5.COp.Leonld•• lIIrqu..! 672 23.256 40.823 12.197 20.964 11.0~9 19.8~9!

I '.CO.eo",,1 ! 2.901 19.921 163.4~9 46.531 82.199 43.390 11.260!
I 7.COtaMuvoo 1.29~ 2~.726 36.331 13.~84 10.727 12.142 17.604!
I 8. ClU ""uI 1.50~ 23.219 25.444 12.2~4 13.039 10.96~ 12.40~!

I 9.Choplnzlnho 1.170 27.042 35.115 14.051 18.086 12."191 17.089!
110.ClevoUndl. 649 13.636 16.788 6.889 8.341 6.741 8.441!
UI.CorbflJo 1.2~8 39.672 35.901 20.967 18.~29 18.70~ 17.372!
U2.C.1. Vivido 541 22.413 26.9~2 11.471 13.697 10.942 13.25~!

113.DoI. Vinnho. 679 37 .1~3 42.472 19.127 21.729 18.026 20.143!
114.!n~.. lIIrqu.. 399 13.882 14.277 7.247 7.312 6.~35 6.965!
115.Fo.-.o.. do o..to 553 44.278 36.000 23.412 18.503 20.866 17.491!
116.Foz do JQUOCa 909 33.966 136.321 17.653 69.166 16.613 67.15~!

!17.Froocloco ..ltrlo 777 36.801 48.162 18.~49 24.431 18.2~B 24.33l!
118.Guolro ~17 32.875 29.169 17.03~ 14.6~B 15.840 14.~11!

119.GUorooloçd 1.976 28.649 34.468 14.811 17.161 13.030 16.70l!
120.no,.,joro O'Ooo'e 216 10.015 10.103 ~.134 ~.132 ,4.941 4.971!
121.Loroojeiroo cio SUl 3.015 39.6~1 62.633 20.261 32.086 19.390 30.7451
122.lIInQueirl.ho 1.429 1~.430 11.1~7 1.997 10.894 7.433 10.2631
123.1101. Cindido RODcIon 1.206 43.776 56.210 22.842 28.192 20.934 28.018!
124.lIorI6pall. 238 6.866 6.203 3.~48 3.146 3.318 3.057!
12~.IIo....10Iro 535 12.651 14.378 6.467 7.3B8 6.184 6.9901
126.lIot.lIn<lI0 1.07~ 24.~61 33.426 13.203 17.242 11.3~B 16.184!
127.lIe<Ilo..lro 918 31.142 49.361 16.324 .25.069 H.818 24.2921
128.lIoYo Auroro 484 30.~86 18.389 15.990 9.45~ 14.~98 0.934!
129.lIoYo Bto Ro.. 274 6.891 6.900 3.78B 3.47~ 3.103 3.425!
130.hl... 2.860 2~.811 30.876 12.2~3 15.578 12.558 15.298!
131.PoloUno 1.079 43.005 28.248 22.752 lt.426 20.253 13.822!
132.Pato Ironco 75~ 33.008 45.937 16.934 22.673 16.874 23.264!
133. Nrolo O·C..to 364 1~.273 16.688 7.946 8.623 7.327 8.065!
'I34.Plo.olto 281 17.195 20.281 8.870 \0.389 8.325 9.8921
135.Que<l•• cio lvuoÇlj 1.390 24.751 31.~02 12.38~ 16.246 12.366 1~.2~6!

136.R.ol..o 36~ 16.137 21.69~ 8.567 10.918 8.170 10.771!
137.R.n••eenço 428 9.280 7.903 4.031 4.00~ 4.449 3.8981
138••0IVOclo Filho 503 12.305 15.537 6.417 8.022 5.888 7.51~!

139.lolto do Lontro 727 31.448 34.249 16.247 17.698 15.201 16.55l!
140.lIon'0 I.leno 1.418 26.834 34.884 14.113 19.9~7 12.721 16.9271
141.1'0 IlObel do o..t. l 336 14.903 1~.9B6 7.568 1.169 1.335 7.817!
142.lto Antonio _oto' 6~8 29.~33 35.194 15.070 17.936 H.463 17.2~8!

143. Slo Joio I 227 15.454 17.092 7.B97 8.772 7.~~7 1.320!
144. 810 Jorve O·Oo.te I 541 12.036 13.716 6.296 7.096 5.740 6.620!
!4~. Dlo "'Que! Ivuoçd I 1.327 25.242 34.247 13.205 17.683 12.031 16.564!
146.Terro Roxo ! 866 38.237 25.215 20.026 12.838 18.211 12.377!
!41.Toledo 2.092 68.885 81.282 35.904 41.~59 32.981 39.723!
!48.Vere 340 12.709 12.273 6.462 6.337 6.241 5.936!
149.Vltorlno 348 1.622 6.02~ 3.846 3.419' 3.776 3.406!I-----------------------! --------..--------------------..---...-~----------------------------1
I! !

I TOTlIL ! 44.367 1.325.032 1.64~.114 681.190 837.709 637.842 807.4051
I! 1
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, ..I. 111-7

..,.,I.clo iio..dento Iteundo o '''0
l.uaç~ • 1970/19.0

! 'opullçlo I 'uan' ! lanta C.tenna !
! 8e,undo 1-..-----....---...--......--..---.. --.... !---..---.....-------....- ... --- ........--..... ! J,ult:d
! o '.AO ! Total ! louaç~ ! , ! Tot.1 I louaç~ I , ! I
,---..------.-- ,-------.--,--•...•...!-··--··I-····-·--·-I·--···-·--!-·--·--1---·--··-·--1
I lolIenl ! I ! ! ! !! !
I 1970 I 3.552.'901 687.. 190! 19.34! 1.462.737! 35~.4U! 24.30 I 1.0U.632 I
! ----------....-- !-....-----..... I---..--......... I--..--.... !..-.,_........--- I------..---! ..._....._--! -------........_J
! ! I !! ! I! !
! 1980 ! 3.8~0.657! 837.709! 21.75! 1.830.199! 449.732! 24.~7! 1.287.441!
!--------------!------......... !----...- ...--.. !-------I-.....-----..--! _..- ..........._... !- ..-----! ...-----------!
! ltulherlll! ! ! ! ! !! !
! 1970 ! 3.377.~31! 637.8U! 18.89! 1.438.923! 343.180! 23.87! 981.218 I
1---·--····--·-1-··--·····,·_···_···-1-··--··,··_--_···--1-····-·-·-1--·----1--········--1
I I I 'I I 'I I
I 1980 I 3.778.7351 '07.4051 21.37 1 1.797.734! 434.1801 24.15 I 1.241.515 I
,.-.---.-------,-.-••---.- ,••-.---••• lo_e_o ,---.--••--,------.-.1-----·· !.------.--••!
I fotal I I . I' I I I 1
, 1970 !.6.929.8211 1.325.032! 19.12 I 2.901.660! 69~.8111 24.09 I 2.&32.920!
1--------------1--------·· , ....----.--.!-------I---··-·----!---..-..--! -------1------------1
1 I I I 1 I 1 I I
1 1980 I 7.629.3921 1.645.114! 21.56 1 3.627.933! 1&3.9121 24.36 I 2.529.026'

Font., Ctn.o Doao,rlfleo 1970/1980 • Funllaç'o 1101

Tabola IV-'
'oPlllaçao ••••donto I ..undo JIooIuo

lOu.ç~ 1970/1'10/19SJ'"'"

I '0'.•o,undo IndiCO
, Itoo I 1970 I 1980 ! ,/ .no· I JP86 I, __ _ _! ..__ ! 'L !__ _ _! _ !

I I I I I 1
I lIoMnl I 1.0U.632 I 1.217.441 I 1.021314101 1 1.461.117 I
1--·-·_····__·-···,_..--·······1·····_······1·········--···,·····-·-·-··1
I I I I I I
I Ilulhe"l I 911.288 I J.241.585 I 1.023106771 I J.429.8JO I
I--·-·---·-----···!'.--.-"---' !----·--·····1··----..-·---·· !·-'-·--'·---1
I I ! I ! I

fol.1 1 2.032.920 I 2.529.026' 1.022076259! 2."3.0~6 I

Fonto. '"" Dtao,r'f1eo 1970/10 • Fundaçlo IIOE
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1.1~'

1.238! 0.05

31.601' 1,26

60603' 2,73:

19.96'

19.8J·

19 218' 20.66:

12.3bl· 17 ... 0'

3 670'

'1 C6':>

9: ; .1'

c;

6~ j! 1'fi • 63 ~

I

191)4' li,;1'

18 ~ ~4' lt. 4tl

I,}; 6N
I

1 OIJ'

1I000l'

I. GruPO. ~~ 1 '_A 1 SMTA CATARl"" ! lGUAÇIl !
t J----........--..--......--..---...---.... !...... - ....--..--..--..---------- ..--! ------.... - ..-------!
I I~.d. 1 Totol 1 r. 19\101:\11 , 1 Totol 1 F.19u..~! , I Totol ! , !
1--·--------- I----------1--··-·----1-·---'1----·-----1----------1------ I----------1------ I
I I \ I 1 I \ I \!
I O o 4 ono.! 1.025.8291 U5.3701 22.941 467.311 I \16.765. 24.991 352.135' 14.001
J ! I !! ! !! I I
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, ! 1 !! ! ! 1 t I
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l I t I I t! I I
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1 ! , ! \ 1 ~ ~ 1!
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lI! ! I I ! I
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1 \ 1 l 1 !! I
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I I I!
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. 10 .n~'1I ou'
! •• 1e
I l".dt'
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.. ·1 • !_. _

)~9 39]' 1 64S 114' 21 S6' 3 6U 9))' 6]0 e~4 2J.6Q' 1.~1~ 988' 100, ,
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IY-U Tabela JY-14

!---------------!------------------!-~------!

!-------------~-!------------------!--------!

!---------------!---------------------!--~-----!

100

100

29.91 !

41.12 !

731.914

211.98S

801.6S2

2.446.858

1. 006.114

TOTAt

TOTAL

! S.nta
! ,Catar 1na

Popu).çl~ Re81dente d~ Canta Cata'lna SeQundc
'. OrlQe~ - 1980

!-------~----~~-!-------~----------!--------!

Populaçl~ do JGUAÇO 5~9undo _ Or'9~~ - 1980

Fonte: Censo De~oo'4f1CO - 1980 Fundaçlo IBGE

T_b~h JY-1!>

Estado. d~ ! Populaç'o total
OrlQe~ ! do JGUAÇ~

! AIO Grande
!, do Sul

!
! Paran. ! 18.641 ! 2.32!
!---------------!---------------------!--------!
! ! !!
! Outro!! 5.502! 0.69!
!--------------~!---------------------!--------!

Eetadoe ! Popu1.çlo re81d~nte !
de' j! de- Santa Catarina !

1 Or 1 Qf!1l' ! que for••r' o lGUA,Ç,)!

!---------------!---------------------}--------!
! Santa I !!
! CaUnna ! ~6S.524 70,~~ !

!---------------!---------------------!--------!

;~-~-------------!------------------!--------!
! lho Gr.nd~

! do 5ul 530.224 21.67 !

!-------~-------!------------------!-~------!
! ! !
! Outro. 178.606 7.30 !

ro,.,lIclo ,.. ralU Eu"a
I~ • 1"~

! I I
I Gr_." Id"e I 1910 ! I'"
! !! I
, _____....__.........___.... !-...................... t---- ...--.. , ........_............ 1

! I I
! 1 a 4 "'0' 3~2.13~ 14.00 403.621
!

396.991 I! 5 a 9 ano. 346.S64 13.77
I

10 a 14 "'0' 347.576 ! 13.11 398.1~0

!
1~ a 19 ano. 316.111 12.60 36j.26~

20 a 24 "'0' 246.32~ 9.79 212.252

2~ a 29 ano. 197.392 7.1~ 226.320

30 a 34 ano' I U7.610 6.26 180.479
I'

I', " 1!' U~. ! 113.982 ~.32 151.379
!

"....s ! 111.127 4.42 127.432

4!t • 40; .'';:'11 16.746 3.45 99.465

50 a 54 ar••• 61.603 2.73 78.707

55 a 59 ano' 51.246 2.04 51.814

60 a 64 ano' 31.740 1.50 43.246 !
I !

I 65 a 69 ano. 29.025 1.15 ! 33.155 !
I I

70 .nol OL: .asa 31.101 1.26 ! 36.326

Idld. lo""adl 1.231 ! 0.05 1.441
I !!i--_ -_ _.. ! - --_ -- !- ------! ..-_ !
• !!!!
• fOTIo.!. ! 2.515.911! 100 ! 2.113.056!

! .!! !

--_ __ _---_..-_ - _ _-- --_ .

fonte: Conso De"".!ICO 1910 - Flllldlç'o IIGE
----_ ---_ -..-_ --_ -_..--------_ ----

!---------------!---------------------!--------

!----~----------!---------------------!----~---

'.

:~..

ESTADO 00 IGUACU

r--..,...-------..,....-..,....--~--_:_-~, 1/ ..

t. c,~j... .Ii

10.S2173.104

1.64S.206TOT"L

Tabela Jy-lJ

populaçlo R~.ldenle do Par.n' SeGundo. Orloe_
1980

! outroB

! Santa
! C.t.arlna ! 166.390 ! 10.11
!---------------!-------------~------!--------,

!
I Paran. ! 987.473 ! 60.02
!---------------!---------------------!--------
! RIO Gr.nde ! !
! do r;ul 318.239 19,35

Eet.do8 ! Populaçlo reSIdente !
de I do P.ren' que !

! Or191. ! ror~.r' o ]ou.t~

!---------------!---------------------!--------
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111 CICLO lE ES1UlOS lE I'OÚTlCA E ESmATtGIA

FOZ DO ICUAÇU-PR

CENI1lOS tE l'Illt:R - CESTADO !Xl IGUAÇU - PR5s E OM'RAS

lIoIA VISÃO GEO-POÚTICA

JUUlO-W1WRO/1991

PREFEFÁCIO

A """"!:lpeção do Estado do IguIIÇU, a pr1ne1p10, parecE: Iler mais 1

... dos C"""" de polltle-aem demogÓglea existentes no Brasil; contudo, ao

nos d>splnnos da lente c:I1storelda cp! a 1111d1. d1ar1omente C010Cll na """""

vlÃo Vom:>s nos <loparor can ..... te"" tão Intl11a ~to a COlon1::açio do Oe,!.

te do Paraná e Oeste de SInta catar1na.

Partlndo de \IIl prl_ ~lal v..... no. deparar ccn ..... hl.tó-I

rln de lutas cp! se arrastan desde cp! lIQU1 chegaran os prinel::-os colon1~

dores( lr1!mOO1 voltar ao~) e, "'" se renova l'e\I11ndo nEste """"""to os

-.clpaclon1s_ ~ , ao c:cntràrl0 dae &mlIll1'lO lIeI'Itldc, lltez'al. .

m~, utlU_ o _te • a den»c..,la pera tentar alcanç........ SIlt4!l_.
OIS c:ootras,~, ""reaentan llNS araunentoo: t!fltlndo em

ven:er os enwc1pac1auatu, llentro deste clima o Estado do !gu8ÇU volta a

tala e pranete tomar'-"" un est>edo modelo. que surglria não de l.Illl( 1Jrf>OS1çi>

de c1nla para ba.1xo IM!; pela Vllntade do povo através de un pleblscito.

I N T R O D U ç Ã O

A posslbll.1dade de o Estado do IIZURÇU omanclpa1'-'" atr8llé.. de un

plebiac.1to renova a esperança dos que nele ecredltan e, de olho no parágra

fo 3' do Art. 18 da consti tulção e o Art. ~2 das lIUa!l d1sposlçCies provi".2

r1as, da-1hes força nova para retomar ao 'lflTlinho de bu!lcÂ ao atend1Jrento

desta aspiraçiio de una boa parcela da população do Oeste de Santa C.tar1na

• P.........

O potenelal, econômico do ntado lIll1W>Clpond., ln1ma • todos "'" dele

_ comec~to • Sua população &be. a pr1neiplo. os beneríclos que es",

fato lhe trar1.. e na _ maiorl. aprovaria cao certeza caso dependeS84!'de_

_vontade.

Desde a ldél. da crlação dto estado das missões"", 1916 as canpa

mas pró crlação do estado Do !JlUI'çu vol tan de vez en quando a cena da poli

tiea brasileira. Algtll8S lideranças do lócal... rom1nrn recentellll!nw..p.!

f'onnar a Am1auaçu - Assoclaçiio IUllc:..pal Pl"Ó-Iauaçu entidade que Vl!IIl para

~tar a luta pré.,cr1ação do """" estado.

O objetivo deste mv1Jrento é o de esclarecer a população e as li
deranço.s , ~lhes CCI1d1ções de ee al1rilar ;, luta cawcientes dos objet1va;

a ...... at~1dos ti Clbces a se..... ""'",ldos.

IlaslCl1TlO11te este a~ 'Ip"'sen~ quatro razões pr1ne1pais para a

presentar ...... proposta: base h1stérba - já existiu de '13 • 46 o Território

Federal do Iguaçu, criado por Getl:u, Vargas e extinto na constitulcÃo de

~6; rconôm1ca - a crlação do est:al:.:> representaria lr.'a dlstr1bu1ção niais jU!

ta dos recursos. Hoje !lO proct-lZ m..: i t.:> mal s do que o repassado ;, regIão; Po

litlca - haVeria vontag= po1s a , ..presentnção parl"""",tar ...rIa ounontada

l'lQ reg1;' S'Jl; Culturol - 1:=:::. a.alorla da J'ClIlUla<;ã:> da regiãO e oriunda

do Rio Gra.'l10 do SUl "",por ~~" r,,,,,.:>50 d1fcl"C'neln ~o rc::l.lXlte da população

do resto do estado.

A REPllESfmAÇÃO POLfTlCA DO ESTADO

A Reglão SUl.

Os estados da reglão ....1 can seus nove senlldores e pouco mais de

setenta deputados federais, me""" se ecrnados ao represcntantes do povo dos

estados do llUdeste e encontran em inferioridade runêrt.ca, e Até abuslva.,no

Congreao NBClona1, por 18110 Of: projetoe epresentados pel~ deputackm (1"'::

'tas regiões, para serem aprovados, necessltm1 dos beneplácldos cJ:os c3emals I

deputados - que são a maiorla. lsto em 1\Inção do que a Coostl tuição Federal

de 1988 reza: o da proporc1onalldade:

AlgtXl!l exenplos· Na cânara Illta os v1nte e un senndoes do sul/su

deste representan liCJl' da população brosl1e1ra. enquanto os outros 60 lIel'lBd2
res ( do norte, nordeste e centro-oeste) representan sanente 401' da popula

çiio total do pais. Nac~ dos deputados temos """"PIos IOO1s gritantes,

lI\.W1to 110 pr1nelpio da propc;rolons11dade. Un deputado do PlU'm'lá. ou do Rio

de J..,.lro representa 1001.. de trezentos 11111 habltantes. de l!1nas Geraia

quatrocentos mil e de são PalIo lle1scentos mil habltentes • enquanto un de

putado de Rora1ma repre!Jenta, pasnem, eanente catorze mil habll:Mtes. e t0

dos eles tem o meano peso de voto nas declsões afetantes.

Un dado que <1eve .r 1na111Uldo: os esl.lld<x do aul-l<Jlleste aUna"'"

01tenta e c1neo por cento do PI!) enquanto OS demlI.1lI lIllll atingem os qu.1nze

por cento restante.

A região Sul perde pol1tlcmente, não tem r~rçD8 de pressão.Vem:>s

••ta de""antllllerJl noa d1vel'llentes rimeros do Orç..".nto F~dera1 de 1991 e o

projetado para 1992, a nível Peronaense e de outros estad05 do sul. Salv....1

dor no orçanento de 1991 fIcou CQ1I Cr$ 31,4 b1lhões enquanto todo o ~stado

do Parana teve que se contentar CQ1I Cr$ 24 bllhões o ""SIlO que o· estado do

Rio Grande do Sul e 1'"" do que foi oferecido ao estado da Bah1a.

Alagoas que é sete vezes ~"Or que o Paraná tsta recebendQ Crs'

61 bllhÕes:

A falta de critorlas equltativos na fonnoção do Calgresso crlou

dcfonnoçCies 1nscperáve1s de diríc11 rep<lr'llÇão leals1.tiva. porque 0$ deten-"

toros dos prlvlloglos são tonbÓm detentores da e"""ll'ldora maiorla do cana"!.

110. Por e"'!"Plo: 11M emenda pnra ser "Provada proc.1"" de 3/5 do CongrcSllO e

nesse caso esta parcel. prejUdlcada detém una minorla que 1nvlDbl1lza qual_

'quer tlpo de propos1ção no sentldo de l1Udar O quadro atual.

t mister resSlll ter, para que o sul e o sudeste se açt,x1""'" de \IM

reprczcntatlv1dnde equivalente dentro do contexto nac1crtlÜ, U03ldo os meios

constitucionais vigentes, terá que d!v1d1,.....se em mais estados; POI""QUe pelos

mecon1sros da constitu1ção permitem novas Unidades Federativas sem eequelas

Para .. I.I11dade naclonal.

Os dados selma c1tados de!oostnrn que ll!I Sll bane!ldas do sul pe""....

necem no congresso Nacional em abusiva inferloridade n.:mé11.ca. Não há Cem:>

conviver can essa realldade ""'ri.. , Clbtusa e W1tidem:>crática que macu1a e

deforma o Poder Legislativo no Pais. (Pensanento de trIl emilncIpaclonista).

A posição do Oeste do Paraná e Oeste de 5..,,1;1; Clltar1ns nasdec.f

IlÕeS polítlcas, tanto .. nível federal cem:> a nível estodual. se ossemelha

em IlU1to 80 da reglão sul selma carentado. A ba1Jta re.re:;entatlv1dade da

...... ~ão fllZ can que outras re&1Cies dos do1s est:al:.os se IlObrepcrhsn

nas declsões e _arlem para Il1 una fatl. ma.1or da d1st rlbu1ção de verbas.

A anala ou talvez lJl: pouco de despreparo polítlco fllZ can que ci

dades Cem:> Foz do Iguaçu por """"PIo não elejlm un sequer deputado federal

col_rando desta forma para que I!USS asplrações não ... jan aprese.._ e

defendidas •

REDIVISÃO TERRI'I'OIUAL
Inten.:sse Naclonal

O processo de deIrocratização do pais, apÓs Vinte GrlOS de govcrTl(l;

ILltori tir10s e centrallZ8l1orea, alllilou forçllS nq'Ias ccn o'·lIdvento dos llOVal
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govemtd"r<i8 e!eit~. tI;;) 1'1'!Jlll:ir" e"Prn l!! l1berdade VllJTeU o Bras11, e /

lddM lnovAd~ra Cl.! C'JtrM r!"'re!~lnwmt! upul~ ou repr1m1dan vJeran

cu vol1o!!ftlU à tona r>:J sentido de ror!r fla\/.... perspectivas para a Nação.

O prl1l<:'lpio ~"""ti t\,'''ional !!Obre o qual se ergue u Estado Fede

ral é a l'luraliclad; 00 c;entros de Poder soberanos, coordenados entre &i, 

de tal oodo 'P' w !i;crremo fedem! , "'" tem c~têmi'" aobre todo o te1'

,ri tório da Fed,r",.;', teJ" .,,,.,reI'ida """ quantidade rnln.t... de poderes para

Ilif1lI'lUr 11 m1d>d. poliUca, cccnânica, eocifl.1 e eulturlll do território e

;",. d!!l11lÚ8 U1!cl8c!es fe~.

110 caso bI'Miielro, todavia, " modelo de desenvolvimento adotado,

que dispensa ao estado ngional o popel de produtor direto de ben8 e .rvo!.

ÇOlS cooo i ..t!>r fl<CeellSnrio à er.pllfL!lÃo do CllPitAllill1lCl, tem de8Virtulldo o c"!l

celta clássico ~ fedom!l!ITD, l!Iitua<;ão 'P' a Cal8t1bJ1çio de 1988 n1nete

ao fI.1~ JrllÍn!lroe poderes e C"'l"'têncl.... na esfera da U1!io.

t'. ....d1v1Mo territoril'1, "oosidermdo 08 preceitoB ...teriores,

deverá ser precedida de mplO<! estuclae clentifico!! de polarização que a

pontem parn " di",çio de lJ1I fortaleelmento lnstitucional da uuão e da n0

va uniclllde !edemtivo, ou ~'j,,:P""'" qL'" ~ ,"tinja un melhor e IIlB1s orde,,!

do de""nvolv1mento "" pais.
itequ1t5itoo a. ~rem oõesnvados

li orgonização pol1 ticlraàninistrativs da ReplbUca federativa do

Ilms11 CCIlPreende a Vmão. os Estados , o Distrito Federal e os lU1icipim>

q.l? deverro Eer l!.Jtrocmos nos ternlO~ da Consti t1.:!içõo, a qual pêrmi te que

00 rrcEiool!. possrln ser desneubrtidos t sub-dlvldidos ou incoflJOrados entre 81,

medillflte a ""rovaçoo d. população diretmx>nlc intcressadtl, através de ple

bisel~o e do Congresso llacicrol, por lei ccr.plemontor, ConfOI1l1O preceitO<!

croU_ no artiltO lB e DeUS pl!I'ÚgrAfos.

" COllSt1wIÇ1io atual deteI1llinol> ainda, atrovês de Atos das Dia

po5içÕ<>. tmltoóries, em seu &rUgo 12, • 1', que deveria Iler criada lJlIl>

Cc!ldaio de Estudos Terrl toria1s. CCJl1'OSta por dez IIlI!I1Dros do Congrell"O N.!
e10N1 ~ oireô r=b"", "" Peder EKecutivo cem e finalidade de aprellentor

estu'.los sobre o terriério naciom1 e anteprojetos relativos a novas Unida

cl<>a tlorrilÓria1ll, m~nte "" Ama7.001.. LeQol e em are.... pendentes de "2

lu;ec..A eCffdp~;? t~l'ltt rf~'~ de 1JTl MO pm:D 8lJbJooter lkJ Congresso Nacionà

05 re""ltaclos de seus estudos para ""rem llPreciBdos nos doze meses sub~e

'l'..'mt..s...."ting',Jinc!o-se l"1tO ... seguir.

iípés .ste.. <istudo& qu.-uquer p~ta para nOva rediviMo territf'.

rlllt1 dever'; ser objeto 00 Projeto de Lei. """Pre """indo-S'! a população I
ebrK1{I;i<!a através ó plebi"cito e aprovllÇio flnBl pelo Ccr.vesso.

Para isto, I!l criação de nova unlclllde fedemti"a deverá nascer de
I

.... mVllr"nto de ba.t~o para c1llla, ou seja. pela vontade I'cpJlar e não de c,!

ma PM'C ba1J!.o cooo c.'::ontst:.--eu cem o TI!t'T'itór!o Federal d!1 li'lJA'iu, extinto

pela con~t!tuiçooe 1945: P"rÓm e_re precedida de estud,s tecn!c<rclen

tit1!lOO "''' caTP""""'" {'\J g"'-tlrltali a unld'1de poli tica, econômica. 8OOi81,

cu! turcl e ct'trnt"g!c" C!l t'!1i".!l!:l, fedemUVi' "'" relação a l!i própria e à

Urdtth

o ESTADO 00 lGUl\Ç1J

AM1ise lIistór!ca

.Fronte!,.. S.....U/Argont1na -As fronteiras entre as poocccsõ<'s por

tu{:U!.'SM e tspnnhD1C-!i na. t.mir!ce. do Sul f'or&;l dema.rc3das pelo tratado tk Mo.-I

drid (175) e S""to lldefooso (1777), Porém nem toda a fronteira entre o Bra

1111 ,"rt~-uê5 e as eolôn.1as espamoll:l:;; hmlia sido demarcad3,!; 1n loco.

Os rios Urugu~ e Iguaçu eran acordados CatlCl f'rcnteiras entro as

duns partt?s, rios estes Ch9flIo<'ldOfo nn épocn respectiv.erncnte dC' Goyo-en e Gran

de ou Curl Ub::,. contudo a fa11.a intermediária entre estes dois vales era o

paro da divcrg;;ncia. peis fJ tratado de 1777 estabelecia' que • front"lra intl!

MCionB1 corri. pelos rios Peperi-Guaçu e Santo Antonio. As ccm1ssõcs '!emar-

cndoras c::-iadas 1'0 Portugual e Espama n.n:a cheganm a defWr exat....!rlh

qua!~ 05 !'ios que recebilr.l eata!; dttl'll:l1linllr;:ães. IIItlora eat1vellllel1l dencri toB

nos • que enrn utillZl1dos nas converuçães diplCllBtlcas.

MeIlmO apÓe a 1ndependÔncia doe dois paiae. até o ano de 1857 não

foi defWdc o filn da questio. Neste ano OB doia palaes ae reuú.... e • Ara!'
tina e<:mordou que • di.a- __ pelOll r10a Peperi-Qlal;U e Sinto Anto

nio, entrct.Ento até o fim ela ....l'r'a do PAJ'llIlUA1 não havi.. cIIITBrcado • fra>

tei....

A Araent'nt1 veio a detWr clanrnente _ interpretação do tratlxio

aanente ao 1881. apÓe o Paraguai ter nm..nc:iado ....... pretensões aobre MiSlli2

""s, provInda Arientina que o B~11 defendeu cm_.GuardA Nacional~
te a Guer,-a do p........"Ual (1664-1869) via ,",ardo feito entre ... doi. ,oaí..,11

IIegll'1do """ interpretação O rio brasileiro D1Bpecó aeria O rio Pepel'l-!lunçu

e o rio a-.opin aeria o Santo Antonio.

Sf,te anos ma.1!l tarde, ...... nova interpretação e.uv.iu do l~ dos "!

genUnos, desta feita eles passarom a reinvidicar o rio J8I1Jlada como lIefldo O

1'10 Santo mtoo1o, elevando oosta ,fonna a áre. contestada para 30.621 "Mf c.Ç!

ll'O rrostra nosso mapa apresentado a seguir.

....-
l5J """ 1-pu. _"1-., ..
",. ,.- 't........ ..,. ..
~..,. .
........ _rt "'..

..-· C1t,-.

,O 1JIpBsse criado deU oria"'" ao tratado de art>1tramento asslnlldo

em Iluenos Aires a 7 de aetenbr:> de 1889. O Ilrasil, defendido pelo JlaJio elo

Rio Branco cao o araunento do Uti Po8sidetle elo território emtBstado. foi

declarado vemedor da c...... pelo entio presidente doa EsUõ:>ll UúdoB da

América Gravei Stephen Clevelend, iato' a 6 de fevereiro de 1895.

A deciaâo elo Árbitro agradou 011 doi. paises nesta chenladA ~sti>

de Pal.mas, o Ilrasil pela ....,te':!"ão do terrltório e a Araentina por ter

evltado que o pal" vlzirilo reinvldicasse o território de Miei"""s o que ~

ria legal po1& varias l"';81idAdes no território fonrn de flnla;ão braslle! .

ra.
O Contestado , A monarqu1a Sul-Bras11eir. e ~8"'.atado das Mlssõ...

O estAdo ck! são Paulo. em·1853, concedeu -emenc:apaçÃo a sua S' I
Povlncia. que se estendia até o RIo Gronde do Sul. às lNU'ge..... ~ Rio Uru

gunJ; estava criado o estado do Paraná.

As divisas deste estndo cao o de eanta Catarina ae........ Brandes "'}
tl·'·r:.'

nos porllm!ntos dos dois eatodos. Elo 1901 colheu de ..rpresa o estado do Pa-

r~, neste ano. Salta catarina apresentou no Supremo Trib<.nAl Federal """

ação judicial, reinvidicando li fronteira cao o Panná pelos rios sai-Guar;u.

""llro e IautlÇu,

, A ccnsti tuição de 1891 previa que os O"""" de fronteira ~ntrc esL..

dos seriall resolvidos poU tiClm!nte e não juridicomente.

A área rcinvidicadn , cao una área de AproxilT.adamente 48.000 """

ficou comeclda como Contestado.

Apesar dos doia enbargoo Int>ostos pelo Paroná ~ decisão do SUp'!,

mo Tril>Jna1 Federal, a 6 de julho de 1904, que dava vitória a S..,ta Catarintlo

a SUp~ Corte oonfirmou a 25 de julho de 1910. a linha denwcatória base!
da rios rios Peperl-Guaçu, Negro. e Iguaçu.
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_ letil10 "'" só foi rellOlvielo .. 1916. a...-ças à intervenÇio

do .,tio pre.ldente \leneesl Ilru. q.8ldo o Paraná t1cou C01I 2O.(XI(I(m" e

lenta catarina Cll'll os 211.000 ta'l_.

O pc'Olll_ ""'l~ elo CQ'Itea_ ....lu pelo abandono da realio. pa'

perta cIu a>torl.s.le. cios doi. e._ "'" e1elJcarwll a popJ1açio ...rl:llnej.

~. _ CJ.I81"",r re.l.têB:la. poata na lI8IlI~ldfdo • asf1x1ada pe

1_ &nn:Iea proprle.s.le. cp! cbn1nIlvIn • rel1io.

O pouiwl ~lmento ele ... lle1er era aaparado • deaejaclo pelo

.rtar..joe •• ent... _ t1auru exóUcaa "'" ip8reCl.. na época • na realio.

tre. t1c..- eomeelc1as ClI'110~•• _ "'" MIauel Lucena • un e1eaertor

ela podola do Paraná. fOi un eIel..... inUtulava~ José Maria ele As"!

Urho.

lU_I Lucena oraauzou na rea1io una reslstí!ncla. Crl~ os ch_

doa,~ san_" • una auanJa_1~ ele 24 8ertar.ejos • quem chlKnou de

os 12 pares ele França. Entreta'lto _ ordeln .ra clara: não atael1l', lIIOlI resl!

tir; _ rell1\llc11caçio bÁs1ca era a aoluçio do problema cIas terraa.

O tlm cIoa conf'li tos ao tol posslvel apÓs 13 expedlçõcs. IlCndo des

baratado o anJPO de tannucos, Isto depoIs da perda ele mIlhnrcs de vlc1ns en

tra otlolai•• 801_ • c-"locos•

..

Q.JancIo iniciou a auerra elo Contestado, os fÁtIcos não UMmI

ldétas poliUcas tonnaclas. mesno em relaçio 110 Contes_. Nã.., tanavan 1'3!

ti"" ""'" ele \IIl ""'" de outro cios eIo1. estedoa "'" dloputavll1l o cl<:mlnlo da

realio • caso ~iIJIl deles Uw_ dacIo-lhes terras e asalstêl.::la. a força

cp: cI1lp1rhn terIa • C(IIl certeza. pr..UeIo a área para este e.tado.

O~ Joaé Herla Uma ~aunoa ldelaa """""",ica- '!"" eneont'1!

v.. l'lOII aerte>ojoe \IIl CIl11lO propicIo. A n>:>nerquln ",ocnt""",ntu abolida pa.

nela-lhe. \111 rell\IIC de pll:, poIs na _ existência eles não hnvlll111 .lelo I

11lC-.:1Dc1oa.

c:c. o Ila8enwlver ela luto t1n11lU-'" entro os aorU>nc!jos • ldéi/l do lIIlQ llIO

nII'CfIla 1Ul-brM11.1ra. que carpnenclerla os estados do PanIlÓ, Sinta Caten_. ~o Cn:lnde do M • ainda o UNIlU/ll. A le1el/l er/l ~ que \IIl rIco

"l'ucndelro catar1neMe chMlacIo Manoel Alve. de AsalwIçiio IIochA rora acl/JllQ

do 1lIp1'llllor ela~l. Sul-braallclra. em T...,aruçu. O IIIO\IllllC1lto teve o

ai tJll. 1111~ _ .. g.uedt. elo 8IU ~t1lllo reciJto t/Il Sento Marl••

A e1eclaio elo SuP/'ClIlO trlbn11 Fedem .. favor ele SInto catArIna

em 1910, que deixou os paranaen8es estarrecldoe. não tol execu~ ele 1Ino

diato. CMpIlI'tlM pela recuperaçio elo territorio percllelo corneç..... a -ar I,!

vantaclns e vcntUou:.se que cuo Mo ccnllegulas... o ter:-ltórlO; seria crla

elo un novo .stado' na resiio. o e._ das mIssõe••

A criaçio do ••tado do MIaaões não era lntereaaante p:>ra Senta

Catarina. aUado a ••te probl...... pre.sões exerclda10 pelo aovemo fcdo

m para "'" os eIo1a eatedoa ace1_ a cI1vlaio elo Cgnte.tacIo contOI'/llC

apreaentllnl>s aci.... a ledl~a do Guerra do Contea_ "'" lIIIC:JÇavQ rcpe

tl,:ae fez cem ""'~~ina cedesse. aceltasae a inte""!cIi:JÇiio do

entao presidente Vencesl... llru _1nenCIO \IIl acorelo elO 1916. acorelo este

"'" tlna1mente foi ...rerendado pel.. UlMIltllelas do doI' e._.

O deputado Joeé Cleto da ll11vo. elo paroná cllllll!Çou a conspirar cl!!

tra o acorelo • colocou C01IO ...ta a _ a criaçio elo ••_ das III1ssões.Lu

'tendo cgntra os .........._ apreaen_. ol'll"i:tOU un lev..te para o dia

30 de jorllo de 1916. lev..te eate quc teria o apolo da populaçio da área

envolvida.

O lev....t. fa1hou e os revolucionários tive,... "'" li! refIJgll1l' 1'1II

ArVntina. 8enclo que pouco tenpo depol. recebe,... enlsUa elo presIdente wc.!!

ce~la>.Tenninava UlI1JIl o aort.o do estado das III1ssõe••

o TerrltórIo Fedem do lauaçu - lncerndl o epiSÓd10 do criação

do Es_ ela Miaeões. o aorho ele -.:lpaçio cllllll!Çou a prNr forç_ a p"!.

tlr de 1920 e. lIlIl1a nOtadamente na cIecada de 30.

Os intelectuai. ela época .... favorawl. a criaçio ele ••_ ....

cemissão criada propee a criaçio de 10 r<Mla terrltórloa.

A populaçio do oeste~ste elo P-.a • oeste de Sente catl1l'lra

reclll:l1l.V" elo Ironde ebenclono "'" IIOrrl... por parte elos doi. e.tados. c",,!

tatsva-ae que a li...... corrente na regiiio era o ll\JlIl'..i e O esPMi>Ol. o d,!

melro era o peso araentlno. a navegação elo rlo Paraná era controlada pela

Argentina ( não havia \IIl só vapor brasileIro). a lIIIlcIeira e o ...te el'3!l p"!!

dados pelos capl~lstaa araentinoa.

Cem a revolução de 30, GetulIo Varaas roaneou cmo lntervcntor do

Para.,á o Gerll'ral Mário Tourirho que tenta restllbclecer • contl n;& ck> Enl~

elo ck> PGrllllÍI, /ltravés elo e1ecreto 300 retornou para o esto.:lo!o eno"""s ele"""
de terras • nomeou Othon IIIlecIer CCJllll prefe1to do Fo:: elo ]l:UOÇU cem \ft pla

no de de!lCl1llDlver o turil/llD do !"'I:iiio.
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sou a aer mals forte. principalmente apÓs a nova constituição de 1367 pos

1I1bllitar a criação de novas unidades federativas através do COOilre""O e

sanção presidenc1al.

Basicanente 05 emanc1poc1onista5 tirtl:Jn cano argunentos os ""

gulntes "'l;Ullentoa:

_ quosa -...êncla dos .stodos do Paranó. c Slll'lto CnW1nll em tcrmoG de gove....

no, prClblemon do .strados. c~caçõo.

- lI1lll. lOCalizoçõo dali capitals (d.1stâ>cie<><;),

-aJlIência de ellCol8l!

_& história da nllllíio cano :Qucstiio de Palmas. o CootesUldo, & tentativa de

criação do Estado da Missões.

_ fonnoç;.o étnica horogêllCC" da reg1iio coloniUid.> em maioria por el=tos

ele origem lta11lVlB e alemã, procedentes do Rio Groode do Sul e 5Mb Cntari-

ESTADO DE SANTA CAlAR''''

[S1"'00 DE S1NfA CATARINA

P0rc.ent"llcm da população pnr=nsc até 1975

~-=1t n'

[~:'..:~.. : .

'OfttUTIoC(I' I

c=:::J 0
'"

~IO.tO

EE33333B 'o- '0
~40-'0

.1IíIIImmI:mm ~O' 10

·''-••0

na.

- a arrecadaçõo dos cofres estadunis era groncle na região e O sovemo 8Ó re

tomava em tomo de 10J'

DI, 1968 os emanc1paclon1stas pretend1an dar un lMIrlÇO maior :la lu

ta. entretanto can o recruclesc1Jnento do re&1Jne militar e o evento do Al-S a

conpwtla ..sfriou•

Agora. em 1991 o grupo emancipaclon1sta tenta engrossar fileiras

na can1rilado n.m:> ao estilo do li'J3Çu. part1ndo desta feita. can a moblliu

çÃo do I11J01cipiOll da re&J,ão.

s ~::~f~~O nDf;":-" DO 14U"'ÇU

• ....nclfOtOCl (lT"OO DO ".ç'ú .

AldeIa -r'1'1g1na1 da CCXJEl serIa. a cr1açào de un terr1torl0 Que

k,.\·'·tlÜ~ &'rto tra)Sfonnado em estado contudo•• 1dcla de e&t..o.do P'I!

"" lniclaUvas de llIlrio Tour1rho i .. de InCCIltro aos lntereasu

tio c'Pltalistas p.IChos. dcoos de 1JroblliÍlrlu; este por _ 1Iez contavlll1\

can as beneces do presidente da repÚblica que era pucho.

Aii>s "" pressõc:s Getúlio emr1a para a FeilÃo o Sr. Zeno Silva P.f!

p"l'Correr in loco a área. que constata o real estado de -.cIono e "" m0s

tra favorável a criação do território.

Mario Tourlrt>o é IlUbstiu1do po' Manoel Ribas can una nova legial!

çOO fecloral eob,,, as Áreas de frooteira: todo área carpreendlcla nDlI lSO Km

co lOOilo da frootelra deveria ter ..torizaçÃo do Conselho Superior de Sei/::

ronça Nacional para qualquer evento doa ea1:adoll e IU11cipi"".

O parmá CUIpl'ia esta C1brillaçÃo contudo. pel.. pro_a a flNOr

d;l criação do território do I&uar;u. o &<MImo cri. fm.Jmmta a 13 de M

"""*'ro de 1943 o território federal do lauaçu através da lei S.812.

O território teve una vida curta pois em 1946, llPÓll a queda de

:::õtado Novo. na ~titu1nte extirlluinm-no, através do trabalho do~.

•.• '"." Bento Jolriloz ~ Rocha Neto e do catar1rilense Nereu RIrn:>s, tendo ""

.. '" que a reg! ão nio caltav& can forçaa politicas que lutusem pela sua

.t.êlx;1a.

ApÓs ter sido extinto. nova idéia ele emoncipaçÕO IIÓ voltara a

.,.;"ir ... partir de 1957. can a criação da Junta ~mativaPrav1l1Ória

'7' c; "proveitara o ltlVWlte doa _iroa para l.-.;ar a 1dÓia. Este levante

~ ocorreu ppr probl....... 8OCia1s. ele poaee de terras e pelo -.clcno

"., QUO os ...rt....ejos ... encOOtravllll. B8SiCJlllOnte e,.." dois I"""'" a "" en

,,'.,,; i:ar": ele un 1lido as I"'flCles "",,resas e """" jBgll1Ços trazidos do norte •

. : '.)"Jtro. os poms.elroe e donos de telT'U Bem tituloe por motlVOB cUversos,

CSt.~3 ul t.1m:Ms t1nrn ab~ • eba1dcx1arem aIU resldtnclas I .eendo enxo

twlcs can "U""';Ões ele todo tipo e até "'l!I1J) a IIlOrte;

Estes _i.... I:'l!COrreI'llll " tnliio aos fora da lei v1ndos do sul

pi.n;. carbater " violêr<::i" dos j"ll'J'lÇos. Foi un período negro para a região.

Esse j~ta não foi adisnte.Eln 1962 foJ então criada a t:anissão

b:ccutiva Pró Criação do Estado do Iguaçu (COOEI). que viSllva iIIl movimento

errlÓge.na e não exóeenn c~ fora a criação do terr1torio do Iguaçu, seria

... lll:W1mcnto d3 próprio populaç30.
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A área em Que se instalaria o novo estado é coos1derada caro \.IM

das melhores do lIUlCIo pera utlli%llÇão na agrieul tura.

Nestes ~s cpodros 8Preaent8dos aaora podeI1I>s notar a oriaem IIU

1:lata da pop.dIlÇão no oeste do P......

t>;?t. ~ ;. t"n'Y,tf'1r.J dr ~~ra:I..:;:iC'. MO hÚ rn.:llS par.:! ano:' cre~C'r,

~ pos:lI.Jlar.oo em 1nlc10 de expulsão,

Pro. e Controa

Entra oa 1IÚoeroa hana cp! podemoa c1 tor COII> pos1t1\/Oi1 para • ,,

lIlIIllC1paçiio do Est.lldo do 1auaçu a que niaJ." ...... a pcpulllÇio ..ri. a opl1cll

çio Illl l'eg1~ de todn arreclldl>çio aqui genda, visando desta fon"". acabar

can "" dive..- prcbl...... de WraestNtura ""lstente.

A POPUIIlÇ80 deate """O estado ""ria igual à dos eguintes estDd08 jIn-

toS: kre, Rondonla, Mato Grosso do Sul, Rom1lnll\.1omapá e Tocllntins e una

renda per clp1ta auperior. -

Podemo6 destacar ainda catO fator positivo na """,,,1J"'Ção do esta-

do do Igua;u:

- Maior representatividade pol1tic. do sul,

- DellCCTltrali%llÇiio IdnI.n1straUva,

- t un astedo ..to IlUStentàvel.

- IIeoraon1%1lÇiio territorial levaria ao creecimento das Econanlas e

li a 21 grou al1nda • ura vert1cal1zação industr1al de BeU setor egropecua-I

rio feri.. parte de UIl rol de beneriCiOll para • populllÇ80.

A realiio ft ecc:ftIft1ClnIeIlte at1va. po1a. conta can LIDa ilgr1cultw"a

11611e1a, possui a nator concentraçiio de frigor!f1cOlI da América do SUl. o

maior rebanho ....ino do 8"",11. pl"OdJz !'>cf da energia elétrica do pais. 3'

parque hoteleiro do pais. 21 polo turlsUco, terras IIlÚlS férteis do 1IU'ldo,

maior volune de IIVe.3 exportadas pelo 8ras11. maior parque tenef1ciador de

mandioca do pai~. muor usina hidrelétrica do 1IU'ldo.

se caltaMlOS can o acilM exposto e a1nda cem • perspeéUva ..., vi!.

lU1tlra cem o efetlv> av.-.;o ... f\Jnção da 1lIplontBçio do Me~osul. essa regl;;'

tcrIWi 11ft 1lrpul1lO eo aeu eanércl0 a ~tr1a cp! poss1b1l1tará o """ deseTl

volV1Jnonto•

Ilepercursio .., de......,l_ doe est8dos _r8doB

Os dois ast8dos ..... por certo • tem cp! red1ree1a1ar SU8!l econ2
111.... pois. de todo arrecadação desta reg180, eó re1nvutem 10J', t'ic3ndo ccm

o l'elStlSnte • Fóm isto, terlanos """ela de 100 e outros tributos, pr1nc1P<\!.

mente~ portos.

~ O P.....ná perderia una área de 44.367 rJ, cu ...j. 22.2% de ...u 1:<:1:

ritório, 1,6 mllJlÕcs de h8bitmtes, 2OJ' do PIB a cerca de 4&l' da aua prcxlucii>

de grios.
~ Santa Catarina por _ vez perderia Ufa área de 24.325 Km', 2&,4%

de sua área. 1,2 nülhÕes de hab1tanto, 27% do PIB e 7~ da pl"Odll<;ão de gmos

- Ag1l1dl1de na aàn1n1stração pÚbl1ca

-Tac11:11nente Pllr'lSnÍ. e SInta Catarina ~ccmecem a 1npoSS1b11idade

de eont1nJar a<tn1n1lS1:rando a região à cI1st8nc1a(Slnta Catarina cricu • Sec~

taria do oeste e o panoW. o Trilu1al de Alçndas O,

- Não ser:la un estado 1nposto e 81m criado pela 'IIOntade do povo

através de un plebisclto,

- Os 747 km de t'ronte1ra carecem de melllor aterw;ão no sentido de

oferecer- melhor Beguranrwa.

- O estllllo IICr1a 1np1.ntado a custo zero para a naçw.

- " arrecadação de tributos na região é bastante representativa.

Por outro lado, nesta questão estão os 1ntegrac1oo1stas que cem o

natural ~celo do ....er h..IMno de dlv1d.1ç 1f"UTlf!ran cano contra a criAÇOO do

estado os seguinte ratores:

_ À não existência de un memento histórico cano em 46,

- lI:~ e'xlr-têncla de m:::rrento poli tico cc::no em 1988.

_[.- ti;>rmx,; de cco-poli t1co. o nof'de!;te Contil'J..laT'lD 8 l~var vonta-

cultura,

Sua influência no desenvolvimento regional

Ex terrl tório dO Iguaçu ext1nto caro midade f~dcrnt1va por f tU ta

de hab1lidade poliuc. no constituintr elo 46 tcve CatO conscquêncio • d1v1aà:>

de SUAS terras e r1~sms. mtre o PorllnÁ e Splta Cnlo.rlna.

" arulação do terril.Ório do Iguaçu" con&eq.JCntem::nte a central i,,=

çoo aân1n1strnl1vü (m outras estâlC::las ocasionou a realào .trazo em &eU oe-I

scnv:>lv1.mento. uro vez que • região passou • ser explorada não tendo retu!:

no ~tórl0 a u.lturn daquilo que produz.

f&cC' a eC:..A"S R8ravontes. a criaçào do Estndo do Iguaçu trarIa CO'tl

cer'U'z..a UTl desrnvolv 1J't~TltIJ sem pfT'Cec.1e'ntes para a região. A 1frl.1lantação dt·

urw \X\1'\1'C'rs1~ Jn('~rla em sua lnfraestrut:u.rn. 1nplantaçoo de e&Colas tk

c::=:::::t •.••
,~ ......~ .:0) mAllO OE SAA'TA CATAllINA

~ ...~............ "
~ ...;. Percentag"'" da populllÇiio riograndense até 197&
BEi;1.J '.

kca cp! ..".,..,riD

O Est.lldo do 1l'JOÇu, a 8er AlIIIIllC1pado tomaria do PArllIllÍ 44.367 """ a

de .....tDCa~ 24.32& rJ perfazendo UIl totDl de 68.692 rJ a \I1lCl popuJ.a

çio COI cerca de 3 II1lhÕes de habitantes.

~bo .apt'l!sentanos UIl quodro rosunido do EGtIIlIo do 1!UIlÇU cp! ....

clareca o pos1c101l1111Cnto ela área.
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- Pessoal contilUlJ"ia o ""'lm:lG. • por certo cont1hlU'1... CCIII o Il!.!
.., Upo cio trabnUlo,

- A 1IIplWll:ai;iio da nova capltal e seu CIIl!Ito.

- A nova IIIlIQuina estatal ccn&J111..1a a rlqueza origlnada.

- Reglio rica em bens pr1llW1OS não é 1nclI&tr1ali'zado,

- I<lV1mento eeparatista.

I.w. VISÃO NACIOOAL lIA CRIAÇÃO DO HJVO ESTADO

O al"llU de evoluçiio de "'" povo e o proaresso de lJIla naçiio cIopende

nuito da clljlllClc1ade de aeus dlriaentos de vloual1zar. adaptar e 1r.tel'pt'etar

OI> amentos hiató"lcos de que ... passa o pala • o _.

~ _ l'lClAOIl d1riKeflU!s e repre-.tWltea a lll1asio de colher ...

IIIIplnoç* do povo e reallzá...l... dent:o das pou1b1l1dades.

A criar,;io do ost&lo do IIl\IIÇU caro outro ~que.., crilU·i.. Wltaao

n111lDS der.tro do prop..l0 est&lo • a nivol naclcnal caso não 1'osse 1'<-1ta una

clllPlril.. ê. esclare!IC1mentp e de CCMCient1zlÇio d11'1cl!l1lente est:a ':r1IÇio

teria a:mo a nivel nacia>al, isto porque aoa1m CXJIlO 1'1IZOllXlS parte d. lJn P1'2

cesso O\'Olut1w temos~ a indol. preserv..,lall..ta e ponp! niio 'aolsta

(d1vld1~ rUlCR). Mas a terra niio 1:elI dono. os povoa a CCIJPR de lIC(lrd) can

suas ccnwn1êrJ:1!'s.

A ClIJ1lIri>a esclarecedora CCJIl todoo dadOlI prcis e contra 'ne..a nece~

&árla p&m que o povo naclonal puie_. U 111m, dar ozou parec....

ASPEC'IO ~TICO

O preposto .st&lo do Iguaçu estará sltuado n.rna p..ivllellltda área

de to....., roxa o """"",ã luaar de destaque no Brssil em wlune e vI:lc·r da P1'2
duQiio 8ilr!cola.

A t~nd3 Mo é o Ú11co problem:3 a a!~tar a -criculturn do estado,

Mo 11'Jr'll:3S crti0d35 e a erosão do solo tMbém acarretan dlflculcklcics, ccntudo

jipe""" dos reveoo!i. a 1ll:"1cu1tura é das mais ..lcas do pais.

Na área de inf'raestruturo hÍl. a nce.ssidlldc da construçoo cI<;, un:l

1'elTOVla e o clcrrocllllCnto para ab..lr conais cIc /lQVCallt;Do pr1nclpnlJnente no
rio PlInInii _ Gu:ú....

"'"O ."tado terá ..... área ""roxllrad::. de 68.692 'úrI eupcrdcle IUI"''''!

or ao de vários estados da 1'ecloraçiio. una pcpulllt;Do de 3 mJ.lhÕes de hab1tar!

Ú>s aendo as çLd:>dcs p..lnclR!is: Foz do I~, C<>sc«vel. Toledo • Chapecó,
Concordl••

sua econom1a: 52,"" do proc1lto llll""gado orilJ'ldo da ag..lculturn,

47, Sl' da lrd1st..la e cemércl0. l.Ill vasto pnrque frlgorlfico." -A represen~iio politica do .stado serla ccnposta de 3 lIOnaderes.

B a 12 depu~dos federaia • 204 deputados estnuoois.

O terrltórl0 do estado do Igu.'lÇU aoria 11m1t&lo pelos rios: do

P.ix., UI\lI;'-uU, Peperi-Guaçu. Santo Anton1.,. IIlUlIt;U. ""are e Preto até l!IUlIS

nascente daÍ pelo d1vlllOr de q,."." da !:sc1Ul'" Geral até as 8I'lllC.ntes do rio

Canoln,>.,., afluente do I1l97" • dai pe:" dtvl"Or de Ç;uas da Escarpa do e.!!.

plgão até ,li ~~nte do rio dopeixe.

ESTRATÉGlAS ,. SElIDol MnrM»S PMlA UMA ".EJJOR PARTICIPAÇÃO 00 PARANÀ DAS Df
cIStt:s POLiTlCAS

Consldemoos quatro pootcs 11r.damentai. para CC<lSegu1r-s. una me

lhor atuoçã::>:b Paraná nas declsões poli-:.tcas:

- Coal1síio dos partldos para sarar forças e elege.. maior ninero

de deputados federa..1s e estaduB.1s.

- co:1Sclent1z,ar a popul.açoo p..:u-a defender as a;ôes e representa

ções do oeste e, 1rr'p(>dlr q~ ca.,didatos ~.r~l.Je'd1stas de outras regiões ~

bem O~ votos da região,

-Politi2,nr o povo através de llú(IJ'yr.açõcs corretas. Form::ll;âo de li

deres para ~fender os interesses regionais.

- C-s partidos devem indicar candidatos de ccn;>rovada carpctên:la

paro concorre.. no partido•

cm::lllSÕES DO GRlI'O V

A capacldade dos dlrls;entes em c""tar as 1lSi'1raçõos cio \Ill povo é
I\I'ldImental para O belII estar de UIll popular,;"'. Ubcr lnterprctor OG I01ll!ntos

hi.tóricos de que passa O pals 10.0 1IUldo•• é quallc1adc para clctenolnar O

a .... de evolução cio lJn povo. "'ste contexto ••ta o _, que rom os ...los

de quo a próprla natureza é capaz de trlll'lsformar parte de lJn pais ou até 1Il!,E

mo do ploneta. o hanom é o lnsttul1Cnto IlIO.l.s propicio paro essas transfonna

çõo,!, ....1ln Rendo, a histórla nos mostra que todos os povos vivem. 0lI'baslII>

... na _ história. no &eU passado.

ecmo o proc.sso .volutivo é quallclode clno qui) nem ao hc:rncm temos

• tenênola a aper1'elçoa-lo cada Vez mais aquilo que julaanos ser bQm para o

1ndivlduo. a~ ou Can.rlll1ade. Negar .... tendêncla é parar no .spaço. QUIl!!

do 1Ie trata de un llf\lPO ou C<JIUÚdade niio há Ilelhor aoluçio do que o eacl~

c1lnento • a lnterpretoçiio dos .......los de CJJOlII relnv1dica a cotTeção • o ape!:

1'elÇOl11lO1lto de detenn1nado aspectc. No CMO especÍ1'lco, a crll1t;ão de UI flO'JD

estado cria Wltagcn1lO11O dentro do próprio estado e a nl....l naclonal se não
1'or 1'elto una clllptllila .sclarecedora e de concientizaçiio d11'1cí!lllente terá

..,010 da pcpulaçiio. lsto porque ....1JII cano r......,.. parte de \Ill proc.sso ""2

lutlw temJ5 tmDém a Indole preaervaclall.;ata • porque não eaol"ta(div1d1r

n.n:a). Mas a terra não tem da1). 0fI pavoa • 0C\lPlI!l de ..,orelo C01I.,,- CQ'I\I!. .

n1êncl...

Ass1ln rol dellde o prino!pl0 da hl.tór1a lJJando .. I1IOI1W ..... Mi.

:Incultas USlMIII de ...1os escusos para se orpnl.zazwI • ~.taronI .travéa

da torça lIeUS territórios, 1'onnonlo ....lm as noções, que hoje con lIOUS pro

bl..... atinentes lutom por todos r:JelO1S v1_ a ..,lhoria devlda de lIeU poYCI

corrlg1ndo distorçÕpoa. 0QUlIC10nando OIS probl_ de rorma a proplclar \Ill

crellCJJnento econêntco mais. r8pl:lo ., e11ln1rw1do 1'ocos de do8Ca'\tentamento

rea1ona1s.

Os .15temos politlcos e aãninistrativos não pedem e nem deVem aor

COOUll a tocIas as n;w;õos porque elO'" una tem l!IUlIS particularldad!", entret.n

to, há llân1n1straçõos nos paÍses dese/lllOlvld05 que nos .spelhlrn 1'ómulas lIlR15

práticas. Nós os brasilelros, por perte~r a l.Ill pais ele lIU1 tll!1 riquezas a

explorar, \JlI:l naçoo Jovém e de povo plIC!f1co. as ve::c. nos falta a visão do

conjunto ele l.Ill det.nninaoo problema quo se vlsto de fOl1llll pat..lÓtica e est".!!

téglCll contrlbuirla nu1to para o pt'Ollresso do nosao paÍs. pol., as dlvcraên

clas poliuc.:>S, a 1nsenslb1l1dade allada a taltll de boIl VDntado. 1:elI trazi

do ao povo grandes prejuizo& tWlto roate..lal quanto !ntelectulll. o~ c~

~t:iza lJn sistema arcaico. leslw lIós !nte"'_s naclona.b

Adn.Inlstrar una 1'.mIlla é bem ma.ta 1'''''11 qu<! aànWstrar r..,Il1'••

os probl"""", d. un m..n1c!pl0••stado e de un país são mai. ou monos par'l!Clllos

• errbora e:n proporções diferentes. requer o mcsrro graJ de eficiência e dc°;er

mJ.naçiio. LÓgico i"tio as reSlõos de menor extensão t.rrltorlal • de popul,,

ção bem dtstrlbJlda, tem a melho.. chance do exlto aàn.in1strativo, Já 'li'" .)

dlr1gente poo:le atu.... can mais f~ncla e sentir de'~ ''ito as prio..ldades.

0. •• ,-·n é pceclso vontad<; politica.

Partl1do desse prlno!pio a redivlsão de alglZllaS reglõos do p..ú. é

una questâD de ban senso, 1ndepende de rrov1mentos re1nvid1catórios, são à!C!

sões que fa~llitarlMl as 8ân1n18traçôee e cOf'l&equente:nente o desenvol"ir.;!n

to, algo Q'Je tanto precisamos.

A ~nc1pação do estado dO Iguaçu tem suas raiz.es e seus rrot: vos.

al1cerçados .::tT1 fatos concretos, se o pioneiros lutaram defendenov a sol,era.,.

o que lp.vQ.J .la ser UTl terr1 tório • e que mais t.a.rdt> por 1n5ens1b1l1c1adl~ d.Js

pol i tlCOG 00 P~raná e S:mta Catarina pennl tlu-se a cassação do terri tó:-1c n8

co:<sti tulnte ck 46. não significa q'Je tert1mcs que contlI"l..la.r apolsnoo al20

que Ilemun b~ocricl0 trouxe a região.
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Nã~ há o 'li>" justlfiq.>e ....ste. região a tlUSêncl.. de uM \n1versida

de. 8 carênc1.a de escolas de }I .. 2' grau e outras melhorIas de sua tn:ré.ef

tNtura.

Coro v1Jn:ls a polJUlação trabalha e produz, entretanto. não recebe ..

~ a ,,'tura por falta da \IM. regional atuonte. No Ôltbito nacl00:ü,

" a realão é prcnJ.uon • axiate por perte da JXlPUlaçiio lIIlIl vontade eu'"

detel1ll1naçio wlteda para o prog""lISOA, os fl(lliUcos, o governo federal e t2

da IIOCled8de não'flOde ficar 1ndlferente li esse ......,10 porque estlnulllndo una

"'1100 Cupaz ~ responder a curto prll%O o elstC1113 prodJtlvo tOO3 soeieckide se

bl!neflcla , 1nelU5lve aquelas regiões mals pobres oodc se ve a co.r\;nela de

al~toII e cutl'llS necessldadee blasiclll!l.

o lf\lIlO lJ>Óa • ponderações havidas ~te os debates, por fim,

optoJ ... ciJoa~ ~toa '-ldo1!, que a _lCipaçio cIO Estado cIO leu-

Ç\I i viável. deVe Nr SlI1>llmtlltodll " bom dlI "'llli.: • cIO de..nvolv1mcnto

do pU., contudo de"" ..... dirtaontea estarem prcplU1ldos plU'D os ..gulntes

prd>l_l

- Jopl....taçio da nova ClIpltal e W"""tltNtura tm lugar Ipl'Ol<~

-.te equ1diattnte ~ ...~,

- As&entlllonto doa .... terras,

- DlJiI'JUtu judiclala ~la poDe de ter .

- JrvllOll ( ne..rvu de se Mlpl • L nj.l,.....llJln&Uelrtma),

- segurança,

- s.ne...."to Báaieo,

oCaIu\I.caçio

- E<l.Icar;io,

- Merv:>t- lII>IndorWdo e,

- Jopl....taçio cIO llO'IO estado.

Jntenlll a1nda " 1"'1'0 QJI o ••tado a ..,r 1JlI:>1antado não dew coplar

da S-~ ... eatNtura8 are&1C&1l doa .atados f!x1atentel deve-ee prl

__ ~la 1noYIIção, pela -.lUdade ele _1IÓ<p1na ldn1n1at....tiva e eficlêncl.

do .... corpo fU'1ciaw1, eleve en1'1» aer \IlI eatado moj.lo para que possa uMr

do _lo para o ""ato da nação. Abaixo ,..,.,. alJlOOS pontos que. devem

Nr atacadoa para que o ..tado atinja o desenvolV1ment~:

- E<l.Icar;io ~Iea e iP'lental,

• Reciclagem do luo,

- Erlcol.... técn1cas profisslonaU:r.antes

- CrillÇAo ~ a;rovil.. C<lft IIIJPOrte teCflOlól1cO pl peque_ ~rlcul-

tora.,
- lnebstrlallzaçio vertlcal doi! produt'1S Oj;rlcol"",

- - t.bertura da estnda do colooo Call" l""l""tnt;'o de aistema de p"!?

teçiio &05 nWI , can a eobrsnç. de pedáclo, a flJ:: de mante,gu3rdas florto!!

tlú. ao 1~ do parque,

- Abertura de cassinos,

- ConItNÇ80 ele temwlM e rotos de IlIVf!BIlÇAo,

-~ .. nrp"".... de ...los faciUtadores para a plrecoma,

- Renorea~to cbrillatórJo llDll áreas neces3Árlas e ao 10l'lll0 de

~__'d'Ígua,

- ~~ração das boelM hldrogrÍlflcas

- Jopl....tIlÇÕO de """ estNtura Cl<h1nlstrat1vú águ, prátlca e leve.

- ApI"O\lCI t.1lento do potenclal eccnânlco advlr.:lo do mercosul,

- Ileclcllgem do f\n:Jonalll1llÍ:>.

_ Eatudo técnl.co-clentif1co precedente ao pleolscito vlaondo verif.!.

car a vJlIblUdade • para propor lIUIl"atõe. para a 1J1"la~tIlÇlio do Estado do

J&UIlÇU.

O~lg(l;;lÇO e
<=' .

suas razoes
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,r~~u.fl. WI
.ClIU.~ DI: CCltlS'1'U'lJIçIo I: JUSTIÇA I: DI: aEOAçIo

IlLATOIUO

o _inente Deputedo IDI IILLIPIWIDI apre..ntou Proje to
de Decreto-IAghlaUvo objetivando a realização de ple

ltilCito '.. uh de WII& ce~tana de .unic!pio. do. Eatado. do panni

• luta CAtarina para, a partir da JI&nife.tação da vontade popular
4IXpr•••• na. urna' democrática.. lub.eqüente desmembramento de!
... aunic!pio., vir e .ar cri.do o btado do Iguaçu.

CAberl i JueUçe IIleitorel • prollOçÃo d.... con.uHa,
no prazo d. tris (03) _ •••• contar da data da publlc!

9io do c:o~tent. Decreto Legialativo ., proclamado o. r ••uludo, .e·
r.yorlvel, deverio •• ba.-blél•• IAg1.1.t.1 dOI Estados do Par!
... Santa catarina, no laplo d. doi. (02) , proceder _ aúdiê~ .

01. de '.UI I'MJabro., cOllunlc~ndo o resultado aO Congr••so ..acionaI,
_ ula dl•• , ~. que ••te delibere, definit.ivamente, lobre a m&t!

~1a, ca.o de lua cClIlpetincla •• teor do art.. 4a, VZ, .da C»IdUtu!

tio da ..públic••

Zltabelece, a1nda, a proposição que, vencido e de.cu!
pE'J.do o tupO r •••na40 ao pronunciamento da. b.ea

~1e. Le9hl.Uv••, o ODngre........1oaal terá coaoo .tendid.. CO!!
~io con.Utuciona1. e • lai.

Ju.titlca, tart&Mnte e li .ólido. fundament.o., o nobre

Deputado EUI SILIPaANDl aa razões econÕalica. e de geo
polltic. que infoJ:III'" "o an..lo genu1no dA e ....gador. maioria di

população que h.bit.- • região oeat:.e e audoeate do Parani e oeate de

_ta CAtarina·.

lell\le expondo a. fac~. re!n. b1..~dc.. d. prete!!

aio de.ua "Unid.de radar.da", "I ••dv••tld. e I"Just~_te ...tlat. ,.Ia ,.oce..a cetlItUal.t. tle I ,,,no
"fere-ae, ainda i Cuerra do Conteatado, exploaio do
conflito d. po•••• d~ln10 daquela. terra. oe.ttna.,

Da qual •• envolver.. paraneen••• e catarlnen••• por que.tõe. de 11

ai_, _ perda de vinte .11 chie a cinco .,11 ...ldado. do Exérc!... . -
Recorda t ••bé., a criação do TerrJ.tórJ.o do Z9\lAçu por

CETOLxo VAJtCN;:, ~'r.t.lc •••"t. c_... lh'o a tran,'or••r ar.,_" •• T.rrlttir'. fe••ra'''.

A pcopoaiçio nio rea.bell a_lida••

VITO 'LEIlscitARIO i o qu. a p~opo.i

gio pratand.# .ob comando con.tttuoie
..IIZ.

'Ão •• pode tI.gar a u., ,OVO a dir.i
.0 •. aan.truir !.u.próp~io . d••tino.
••ri. 0_ ..."t~d. tia HIfIlII a z..:lIr.
IIJ'Utrio - ."p~_ Ilúi.... d. D.US.

f o povo que decide tolhe. e_ golpes

de 11...d.de o sant.i.l.de Sll•• 4ec!

IÕ••••1••alr.das~

rudo quanto faa a pOlia ••p.~ar .igni
11.00 ••ta~da~ o pa.ao da Hi.tó~ia. E
O ,roaiZ já não t.m .,ai. t • .,po d. co~

tlAuar cheg.ndo atrasado p~r."t•• c!
vlllz.çio. co.a a de.tlenh•• do future.

o conceito de E.tado, desde os telllPO. de AOUSSEAU, o·,

..no. remotamente, de HEGEL, avançou. e venceu o impi~!.

tiy!.... ~ vontade oficial e do determini.mo burocrático •

A planitud~ democrática in.taurou no mundo inteiro a .~

cendinc1. absoluta e irr••trita da expressão popular,

.. toda. a8 dimensões e latitude. pol!tica•• O'E.tado i, poiS, no.

~.po. presentes, .qullo que o povo qu~r que el. seja. Nunca ..i.

aquilo que O Poder, no pauado, mand.va que ele foue.

Vem· do gr;"'de filósofo do Dire.ito IlOIlBI!It'l'O ~IO a i!.

pecival interpretação de••e fenômeno:

·.Afi.~u-•• qu. ao proa••ad d••manai
.pagio da .ooi.dad. do S.tado. que o
w~.tcdD. tran.formando-•• eatado d.

-dir.ito • ., eatado .0aiaZ (••uundo a
w.~r•••ão divulgada 8ob~.tudo por

-jkPi.ta•• potitótogo. aZ• .,ã••1 a
"pl'aCiaamllntll pOI' lJllr "aocia1.". 'mat

o-a. di..tinguA da aooi.dad••ubjaaant.
"que aI. invada po~ int.~ro atrevia

-da r.guta~ão da. ~.Zaçõ.A .ao~9"i

·0••• •

E completa, com maia preci.ão ainda, o con••grado a~:

"Ob••roeu-a•• d•. ~utra parte. que a
"•••• proc•••o dll •• tataXiaação da .~

~••t.dai. cDrr••pond.w U~ proo•••D i~

.;·.....0...a. não' "."0. dgni.f'aatill"

:"1••".laU.tJf)ão do E.tado• • t»avi. do

''Wd••'anddZvi...nto da...á..ia. fo....a. d.
.""plli'ti.dpação naA op~õa. potlHoa•• da
-••r••atmanta da. orga"i~a9õ•• d. ~a~

,••• 4w.'.=.~d.m di~.t~·ov i."di....t"...!
'et. aZgu_ pod.~ poZltiao. donde a .~

·.pr•••ão -Eatado .0aiaZ- pode .a~ .!
et.~di.d. não .ó na .A"tido d. E.tado

. -'lu_ .p.,..,.ia a .ooi..dada• .,a. t ....bi.
·"0 ••nti.do d. E.tado p.rm.ado p.Z.

I .·".óai.tftZd."~

111, ptilo _no., 4S ano., WI l ••n.o. contingente de bra.!
1.1ro. concentrado. nurp da. r.giõ•• mai•. pró.pera. e

exuberant•• do' Sul, empreende UIM luta •• favor da implantação do
ISTAI' .. ICUA"U. inju.tit1c.damente ;'li.ina'do do cehido g.o-po,l!
tioo nacional, por obra infau.t. da con.tituiçio. de I 946 (.rt. '9

do llDCl'1.

.. ver4ade, e.tr.t.gicamante .1tu.40 nuaa da. Irea. pg
11tic••••conômica. IlAl. lmportante. do Pat., -. reg1Ão

••pr•••t.ve no epicentro do. deb«te•••i. ace.o., .eja entre par!
.en•••• cat.arinan••• , .eja entre bra.il.iro., argentino. e par,!
1Qa1oa,. ponto de •• fazer nece••iria a lnterveniincla de uma &!
bit:r.i•• por parte do Prea1dente do. E.tado. Unido. d. Aairica, que",li 9anho d. cau.a ao BRASIL, solucionando a que.tio n•••• plano•

oe oonfllto., d••atortunada..nt., nio f1ndara. ai. Ta!!

to quanto a coblçe do•••trangeUo. IIOvido. pela cup!
ele. do lucro, a dhputa interna chegou a provocar UJI chocill. ara.do

ele ,rand.. proporçõe. - • ch.,..d. Guerra do COnte.t:ado - n. qual
perder.. a vida .Uhare. de br••Uairo., civ1a e a1litare••
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o extremo o••te d. Santa Çatarlna e acate. audo'!'lIte

do ••raná .ão O delicado tio de intere••e. reteaadoa,

....parar conveniência. pol!tica., administrativa. e econômica.
...,,,.,,,. no plano d•• relaçõe•.Internaclonals.

ConverUdIl, durante o perfodo da ditadura de GI!:I1JLIO

YAJGkS, 8m Terrt tório Federal, • irea em apreciação p&!
.cu. conhecer verdadeiramente uma fa•• de " ••envolvl ••nto Integro!

.... r~lçf\ndo nio apenas ... potencialidad•• agropastor!. de que era

capas, COIDO ainda WBIl aoberba voC&tjÃo t.urlatica, alndl" de.conhecida

a todo o BIIJISIL.

Junto COGI ....mente lançada ao generoao 1010, foram at!
1:'&40. 1 hiatória O ••1hoJ;" • O lIal. belo doa lonho., v~

.lor1a,ado pelo ••1. elevado doa .ideat., que .... fellcld.de eI. u.. JI~

.... nu a. pr1aeir••••ment•• da .uito .onh-.da unidade.

ox., ora. Qu.r.nlllo o "OVO •• r c:on.u' t.lIo • ae o 8IJb.~

qUente 1I r •••nto nio lnale.r•••••"nela ou • '1·la I,

qu.el:' ln9re.Uente do r.d.rall.mo, não , 1~.1 • multo ••no. jUllIto

..rc••r, a 1nluatantáv.la pretexto., a expl:'••são do .entia.nto col!

Uva.

o. fato. aI: e.tão, poatol I apreci...ção naeional.1I aua

.....1d8nci. tran.lúcida. lIio há por que dead.nh...r doa

._. efeUo.,·

I O povo que .e ..nUe.ta .. cadll grão colhido na. .!
fra. ciclópic•••

.1" til povo que deva razer de ••u. pr6prloa IIOnho. o JnOd!.

lo~e.colhido pera .... :,,1da.

.Iuc:ad••- •• , porimi ao longo dOI tempos, no\lOS de••nten

dl"DtO., que resultam ea escaramuça.' tão grave. qua!l
to aqu.l. _ que o indômito povo iguaçuano .18 vê compelido a conte!.

ta.r O Governo Central mediante a con.tituição de uma Junta Govern!

ti••, .. 1 9'2, .".m sequlda, a tnat&laçio' de~ uma Socl.dade p.r.

•••••"volvl ••nto • E••nc.lpaçio de Ig'uaçu.

bll., de esperança em esperança, eis que, no momento

doi. elaboração da Cart:.a de 1 988, uma' Emenda popula.r ch~

9& ao Congr.B.o Constitillnt., contendo mais de '80 mil as.inatu~~s.

Eabora preterida easa 'asp1"t'açio, -'na 'prática, ma!. de traa ailhõe.

4e iguaçuanoa têm por nascente, ao fundUl.nto do que di.põe o art.

1., I 39 da 1..1 Supr.ma, • no 'deapertar de cad... dia, o velho •

acalentado .onho d.· todaÍl oi. noite••

li ~!,Unãc1& de UII IDEAL i poder ~neoq(Jtável.

- te do que .a rajada. d. inter8&S4!S opressore.,

do. oU ost.nsivo., pretendendo sufocar. LIBERDADE:.

Mais fo!:
di•• irnul!.

't· :0' povo que decide talhar e. golpee de liberdade o
~ __~u'r10 de lU•• próprias deci.õ•••

'1Wnho qu•• cAMAM DOS DEPUTADOS dev•••r es tudo t.~

. zol"l I conawaaçio d•••• idea1. t. via ••••ne1.1 i •
II&ftlfa.taçáo plebiscitária. A hora •••ta. Tudo quanto faz o povo

..perar .lqn1flc... retardar o pas.o da Hi.tória. E o BRASIL já ,não
tea ..la t.mpo de continuar chegando atra.ado perante a civlliz!

ção, ••quecendo de .firaar o ••u ~uturo.

co.o arramat., v.r.oa do inconfundlvel aRECBT, que aio

advartlncia a tHO. nó. ti exortação a cada ... para of!.

bcar .~ própria re.po.U, a ••iA - -AOS QUI: HESITAM- z

J)a.quiZo ~ di..ama.. o qu. agora i faI.8o: tudD ou algulfta aoi..8a7
c.. _ """~ ainda7 ~ o _ ....""".

~ lora da oo,...."U vílk17 ncaz.-.~ trá..
J'op,,~ oaooprundí<loe a .. ,,~ """"....n<Undo7

~. ur.ort.7
l'no _ pnvlOStar. ,./Ião _ ........... NlJ'O"t<I ......, ........

,() tt...:>o.tro de••a irr••l.tlv.l vocaç..o .tnancipaclonlatll

" o lmpivlc10 Deput.ado EDI SILIPRANDI, em corpo e alma,

ooapetincia fi ação - uma sInte•• de etnia., fiJ o.ofl.... , rellqlõea

~ doutrin.... polItlcas aglutinada. por wna. VOllt.tI.' co.ua, por u. se!!.

tl .... to coletivo e para que •• cumpra. fenám.no. naturai., .açõe. h~

-..na. e deci.õ.s da vontade, podero.a. quanto .. H1.t6r1., decerto,
.tudo un91do com •• .ben\iio. de DEUS.' •

Rio •• pode nega,r ,. Wl POVO o direito da eonstrv1r seu
,. pz:óprl0 de.tino: Seria como aubtrair do HOHEM o livre

er.rtrlo - .uprema dadiva d~. DEUS.

o qu.· •• pretende é • realização de um PLEIISCITO. Ao!
aia I, oportunizar a manif••tação da .o~r.nl. d. \lo!!.

c.4. ,opu •• r, por c_inho constitucional previ.to e autorl:u.do. NdO

I, por consequlnte, uma lnvencionice ou improvisa0 no norte de ••!.
utl*. polltÚ:~-.leltoral. Traduz e corporific... , i.to .1., o ... ten
d..1JIento a v~lh••apiração .atur.da de glorio•• _ aotrida Hi.tór1a.-

o trajeto de Decreto Legl.latlYO obed.ce ticnic. lrr~

px..nslv.l para o cumprimento de .eu de.iderato - o pl!,

1I••• lt. _ i d. co.~tinci. exclusiva do Conqre.ao lI.cion.l. - art •.
~., D, 4a ..1 Maior, para .utor1~i"10,>

llJUat-nt., , certo ••r da ••clu.Lv••tribuição do Co!!.

~.-o ....clon.l. decidl~, da IftOdo tenainativo, pr••nch!

do. o. requIsito. da conlult& po"lu, sobre .. iDcorporaçio, .ubd~

• .1..10 ou daaraeabr...nto de ir••• d. Territ6rio. ou E.tado. (art...

U, 139 e 48, VI. da Con.tttuiçiol.

_IDazlat.lndo qual.quer 6blce. pr.iintlnar•• , no••o voto

I péla adai..ibil1dade i trUlttação do Projeto de DeCl:'!.
tiO Le9blaUvo, .aqui .. eX&Ill& •

.. ·,Jn·:"~· 1\,0,. De1xemo., pois, que O p,ovo '.1. - diga na. urna. d~

crl·tic•• , 'IIeeldrndo co....adurecld. razio. E, na vag

'1WLrda d ...... aureolada luta, repetimos, um autêntico líder, o inltxc!

dlvel Deputado [lU S I LI PRJUIDI, é .~gurllnç& de vitória próxima..

Cumpramo., assim entendo, respeitosamente, o que nos 1!!!

pende resolver. E, para. eSde desidera.to, não cortemos

...... d. um IDEAL que. i a vontade e voc4çiio do povo iquaçuAno de

war e pousar no espaço que lhe e.tá r@servado, desd. t .. nto t:alllpo.

na con.telação federada. nacional para, com potencialidades e comp~

tinc1Aa lnde5mentivels, tornar o BRASIL mais pujante.

fortes reservas dos E!,

a nova Unidade fede,!

Al.gar que estariam m!tigada5 a!!

toados cujos território8 comporão

tlv. i, DO aIn.i..Jlo, sempre infecundo egolsMo.

pro.perar, ã mlnqua dfl fundamentos racionais.

Não pode, portanto,

~ ..rito, por força d. prerroqatlva regimentAl con.tA!!

. te· do art. 32, 111, ., a i vi.ta doa conceito. eDdtldoa

(a9 2), opinamo. pel... sua aprova-::ão, 1ft&nifeatando firme e induvid2

.. ar.nia de que .a•• bu.ca de expre••ão política autonõmic&, sobre

Ar a legitima vontade da. populações emancipáveis, representará.

bZ'il~ ..i. fulgurante no indls.olúv.l grupo de e:Krti•• da UlIIÁO.

Ea r ••pe;lto.& auma • li•••r1e1., .. cAKA.RA DOS DEPU't~

DOS, .provando este PDL, COnMI'W.ri o proce••o d. r ••q!,

ta d. uma dIvida indelcupável, desde aua. origen., •• ta ••uia, prq

vinda do Congre••o Constituinte - be••nterlor, .tê - mesmo porqufI •

• 11_ da••obeja.!Ií condições para. aspirar, racional e objetivamente,

.ua liberdade, o povo 19uaçuano não pode pêrmanecer como dlsert.tn!

ta ~r.'.r.ncl. do intolerante emprflgo d. tratamentoSl dIspare. em C!

ao. 1~al. ("dols p.so•• IIUAS aed Idas"); para não rebu.car••m .~.
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brancelra ani1iae, .equl.lto. Intrln'eco••al. prIYlleglador•• , I.~

~ulv~a.ente tItulado. p.la relYlndlcaçio dura.ent. po.tergada.

:-- • o· no••o voto, sob cenaura.

\" >~hr. d~ ~ia~io: ~;. 19 7'aio 'de 1 "2.
',I,.' .: )-7( ,

a) VITAL'DO R!GO ?'" . 'I'
, aLI11'OR ~

PARECER DA COMIssAo

Art. 2") _ Os novos contratos de financiaMentos, decorrentes da
pre$ente prQrrogaçlo, seria feitos COM pJ;'azo de p.Oillle~

to de até 5 (cinco) Inos e um fIlinimo de ) (tre,) anos

de car~ncia.

Art. 3") _ Seria benefici'rios desta prorroglçlo os tOMadores de
eMpréstimos COJll contratos firmados no decorrer do exe!.
elcio de 1990 e COM do~ic1l10 em munlciol0 decliado

área de calamidade pública municipal.

Art. 14") - Revogam-se a$ disposições em contrário.

Sall das $essões, 13 de março ·de 1991.

JUS T I r I C ~ T I V ~.

presente proposi tura representa o apoio concreto QUI

nós congressistas podemos dar a esta grave situaçlo vivenciad. P!
los meus patrícios nos Estados de Sinta Catarina, Rio Grande do
Sul e Parani.

A re9110 sul vive grave crise econôlJlica e SQclal de:or
rente de acentuada estiagem. No interior, onde a agricultura e a

pecuária representam a essência da atividade econôlllicl
t

o des;"'li",o

e o desespero estio no semblante do c~dldlio.

Os dados fornecido$ pelos levantamentos técnicos esti
ma.. uma perda de cerca de hUII. MUhlo e quatrocentas 1111 toneladas
na produçlo de fEij.llo de prlllll~ira safra, da sa(rinha, (te 11'I111)0,

de soja e arroz de sequeiro,

A prorrogaç30 dos financiamentos é uma 'Ile:dida que se
impõe para resguardllr a propriedade, as,segurar iI 50brevl~ncia dos
agricultores e evitar o c.us econ6mlco social.

da pres,!!

Precisamos agir com rapidez e determlnaçlo.

A aorovaçlo deste Projeto ~_Lei\. o ca.lnM

ça da açlo ool!tlca em deresa da SOC1e1\de. ''''

~~
Oejandir Daloa.quale

Deputado rederal
PMOB/S.C.

A organlzaçDo das Cooperativas do Estado de Santa Catl
rina, a Secretarlii1 de Agricultura, Abastecilltntos e Itrigaçlo. I

Federaçlo dos Trabalhadores na Agricultura do EStado, a Asso:1 ...

çJo dos Engenheiros A;gr6nolflos do Estado, ti F'ederaçlo da Agrlcu:tu-
Ta do Estado de Santa Catarina e Q Departal'llento RUJa)· de Santa t,!
tarina da Central vnlca dos lrlbDlhadores 1$51'" se -.ard festaraw,;
liA seca está de volta la Estado, tr.zendo desta ve~ lntranQull1 ..
dade e desespero no meio rural. Muitos MI,I01clplos J' (tecretar.lI'. _

situaçlo de emerg!ncia e estado de cal'''ldlde pública no seLoI _
de produçlo agropecuária. Caso o problelll nlo seja ,ncal.do coa

seriedade haverá exodo rural, inchallento das periferias urbanas I

lniildipl~ncia financeira de extrema gravidade.

PR.OJETO DE LEI NI '1!1I-A, DE U91
(Do Sr. Dlt;IaNr Dal.......)

A Ca.iasla de Canstituiçla a Justiça a de
Redeçla, em reunila ordinária reeliIada.hoje, opinou uneni.
.e.ante p~le constitucionalidade, juridicidade, técnice le
Oieletive a, no.mérito, pele aprovaçlo do Projeto de Decreto
Legialativo na 141/91, nos termos do perece~ do Ral!tor.

Estiverem presentes 05 Senhores Oeputedos:

José Luiz Clerot - Presidente, Ciro Nogueire
,Vice-Presidente, Benedito de rigueireda, Jesus Tajra,

Messias G6is, Paes Landim, Roberto Megalhles, Tourinho Oan
tu, ' José Thomaz Nonõ, Mendes Ribeiro, Nelson Jobi", Nilson
Gibson, oércio Knop, Edi Siliprandi, Adylson Motta, Prisco
Viena, Israel Pinheiro. Jutahy Júnior, Moroni Torgan, 05
yelda Melo, Sig"aringa S~ixas, Edésio Passos, Hélio Bicudo,
Sendre Starling, Gastone Righi, Robson Tuma, Wilson MOller,
Luiz Piauhylino, Pedro Valadares, Everaldo de Oliveira,
'ernanda rreire, José Burnett, Nelson Morro, Paulo Duarte,
Ant6nio de Jesus, Joio Henrique, Luiz Tadeu Leite, Nestor

Duarte,' ~elter Perelre, ArDIdo G6es, Joio de Deus Antunes,
JalrOBalsonaro e Redltário CassaI.

Determina .. prorro9açio doe financiamentos d. custeio e

investimento doa produtorf!8 rurai. atingidos pela aeca

noa Eatadoa de Santa Catarina, Rio Grande do Sul • Para

ná: tendo parecer: da Comissão de Finanças • Tributação,

pela rejeiçio.

(PROJ!'l'O DE LEI NI 297, DE 1991, A QUE SE REFERE O PARE

CER).

t- (:_l':!.."_.'
fMlIllA N," OI J~ I

SUH~RIO

I - ProJrrto inicial

11 - Na COMissão rlr Constituição ft Justiça ~ dE R~daçSol
- EMenda aprrlirr.tada na Comissão (1)
- trrmo de recebimEnto de EMendas

BMntaa -Determina a prorroqaçio dq. fi
nanei....nto. de cu.teio e inv.....
ti_nto do. produtor.. rural.
atingido. pela' .eca no. I.tac;!o.
de Santa Catarina, lUo Grande do
Sul e Paraná.-

!lI - Na Comissio dE Finanças r rributaçiio:
- ternlo dE recrb Inlrnto de ElllEndas
- parecer do r"elator
- parEcer da Com i 5sâo

,JUsrIrICA'rIVA

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1") _ Ficam prorrogados os filJandamentos de custeio e in,es

timentos dos produt.:res rurais atingidos pela seca nos
Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Par;;~.ã.

1. Pretende alterar .a condicões de contratos fim_do. ante. de
sua vigência. Fere, port'anto, o ato juridico perfeito, cuja garantia é
consagrada constitucionalmente. (inci.o XXXVI do artigo 50 da Consti
tuiçÃo Brasileira).

2. Haia: Altera ainda a foma de pag-.mento de divida. já venci-
das, através de ree8calonamento.
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Oi.põe, desta fOrm&~ contra. o direito adquirido do. credo
ra., illpedindo-o. de receber .eu. r.curao. na faOlA convencionada,
de.re.peltando garantia con.titucional Unci.o XXXVI do artigo 50 da
con.tttuiçio Bra.ileira) ..

3. )lo _rito, igualmente não há COJIO pro'perax o Projeto ..

A recuperação da. irea. atingida. por .eca. não deve ter
trataJlento. e_rg8nc1_1., 1IA••ia planejaJlento continuo, através de
plano de da.envolviw.ento econÕtlico da reqião, na forma prevista no S
30 do artigo 43 da Con.tituição rederal, devendo .er in.tituido por
lei coaplementar da qual igual.aente depeneS.ria o Projeto.

Da forJIA que .e apre.enta, padece, entretanto, de inconsti
tucionalidade.

6. Deve s.r intagra1.Mnte rejeitado o· presente P,:ojeto de lei.

CCIIlISsAo DE COIIlITlTUIÇ1O E JUSTIÇA E DE REDAÇlIO

TEMO Di R!jCPIMQITO J>Ij pmJDAS

PROJE'rO DE LU •• 297/91

Moa tenla. do art .. 119, ~, I, do Regi

Janto Interno d. Cá.ra doa O.putado. e do ite. 111 do Ato da

Me•• pl 177/89, o Sr.. Presidente deterainou a abertura - • <Si, ~

vulgação n. Orde. do Dia da. COIIi••õe. - de prazo para apre

••ntação d....nd••, a partir de25 / 06/ 91, por 3 ••••õ• .,
tendo, &0 seu téraino, ••te Órgão Técnico recebido 1 ...nda

5&la da comi••io,

"'to lQ semestl"'!!' ::lI: .'.'?9L a DroJe-to ~oi 1,5'::1" 

buíoo Coml'S'.3ão ce COnSt'ltulcâo e .."I..lS;;:ça ~ te K€dac:iío.ond~

~~ CEsigr.ou ~e1ator c ! lustre ,)eplHado -,CSÊ MARr.~ ::Yl.lAEL. :'

<\dvento c.a ~eso~'.lc:ão .,Q :,<4/9:!. .nterrOI\IOEI.l ;; tnl.nllt~c:ao .:.~

PI"O":lO~ I r.:ão \?l\l Cal.l!;;\ na I"efer I ca :urn j ~55o i't!I"Mane"te.

deVEra Pl"onllnc: i ar-SE '001" ,li I: i Mo. '~ll;\ntO ;l,o~ aspectos óe 5',1;1,

cOMPl:tinc: !<?.

separaoo cio noDre Dep l.ltõ;!lJc, ?4ES _tiNO!:'; ~ ~<1I"~cer ;:0 Reii?tc

na CCJ~, conv€r~ente C'::ll\l aClurle. 'el-r, ,.,aamissibli;oaoE c·,"

l:orr.. Q 051-;âo. j'.l19aaa ·:oni1 : i: t..n1; 'i!' ·::0:'1\ o ..:lisposta riO. 'nc:so

XXXVI cio ar't. 52 tia ':onstitlllr;âo ,=eoera"í; os contl"'a.to'3 -;:;,C

tuadoo; e-ntre 05 agentEs f"ínance iros e os ;:lrool.ltores rlJra: s ..

sltndo -atos jurídicos Prri'eltos·. nio :;)oderial\l tEr alter"'elas

S1.1a!; condir;ões; 05 cr~dorES desses empr~st ir.los nao "aderlam

tEr orEJl.ld ic;;l,oo SEU dir~ito ·d~ rECE-oer 05 ('I!cursos na f'Or\Il11

convencionad;" .. em virtude do r~~5cillonall'iento prODosto.

Ol"il, )015, Cal::Hr a esta Comis~~o ce Finanl;il\.S e

TI" i but'P.-.::ão i\ ~pr~c i ad(o do ">rO.,jcto de ;e 1 nQ 297/9! auan;:o

'ao mtk itD. Da forma como 5e encont-;Jl, .120 SE lhe oTEreccmoo

qua1c'.1er '?!l'Irnda, a matÉrIa não r":=QlJer <1?rccii\Ç"ao pr'"ei iminar

r~lat íva à COll'lOt'lt d) il ;tiade ol"':;artUmi;:';r i;ra. '

II - VOTO DO REL"íOR:

BILDA DE S~EA WUDEllBECUtl

Secretária

COHISS~O OE FINANCAS E TRIBUTAC~O

TERHO DE RECEB IHENTO DE EHENDAS'

PROJETO DE LEI NQ 297/91

Nos tltrMOS do art. 1!9. ca,uJt. t, do Re~iMe~~o I~tl!r~~
... dos Deputados, alter'ado ptl0 ar - -. •

da claM~ra o 11/91 o Se- PrcsldrntR deterMinou a abertura ~
Reso u;:ao i- O' d d~ D ia das COMI SSÕI!5 - de PY;\ZO parl
e d IvulSla~ o d:

a e~c~:as, a part ir d« 31 /03' 92, por c inc(.,
::~:â::~a~~~9otildo o pra'Zo. nio Tor.l\\ recEb i das ElIlEndas ao

I&roJ-eto.

I - RELATóRIO:

Sal1\ da COJllissão, eM 7 dE abril

~;·ti*:~~~~f::
Secret~r ia

f'Al2to"edR.. 06
CpHISSgO p= ':'Z"JC,Nké5 f T9I!IP"Af"AQ.

d. !99t,.

Q'nnco .:.a ;:pl"eSEntar;:'lio ,;0 ~rojeto cie lei E'Il

causa no Plenár.Q ca Câmara 005 :I~PlJti\d05r Zlll 13 àe mar!:o ce

.l.991, eram recentes Q~ .ratos Que o t'lot ival"'il.lll. :Zntrct3.nto, a

9r"'ande nl'iiuoria cas' o?erar;:ôrs ce crédito I"'urai consiste ce

i!lnl)rR$t i'nos dESi: Ina005 ao custeio dlE' lavouras anuais .. cujo

vEncimento i i;j\edi&i.{:o ao bir'I!'llno da saTra. Dcc:orricio mais elE:

'J'11 :'!'\no. 70r~;;l,-Se l"'l\lenCavelmrnte IntefllPest • ....0 o socorro ~1.1r

'.>I!" I)retE':1dia tra::EI" :lOS Cl.gríc:ultores ?rejucicados :Iria sec~

:"la ~e9lão :3ul.

:J PrograMa ego Saran,;; ia da At jvioade ftSropecl.1iÍ.

~ROAGRO, instituído .:)t!1il. ~ei nQ 5.969. ne 11.12.73.

tem POr' ~HlJet iV05 .. isentar o produtOr >"1.11".1 do cUIlPrimEnto

CE obrig:;a.ç:ões T"inancC'Ir'õl,s em opcrac;õrs dor ct"Rdito rural de

custe 1(:)'. e - i ndtm í zar Ol; r"f:c:ursos- pr6pr i os ut i1 i zado5 ~m

CI.1st e ICI rIJral·. no caso C~ ~rrdôlS CôlS "'eCE"ltôls ;;~COrrentes

de -fenômenos 1aturais ·,,:"or'tuitos suaS consCquÊncias

aireta§ Ol~ InClire\::as· ou ê~ "doC'nç-a ou o"'.ga se. 1\1Etodo

11fl.!l'viloO de '::oMbate, controle ou profilaxia, técnica e

econoll'l i cam«nte EXEqU {vcl· _ E. que ,?ESelll as reccmÍlec i das

liMitac;iRS do PROAGRO" é ele instrumento hábil para o a.parO

aos agricultores prejudicados ;:lor adversldaoes cll.átlcas.

Senstbilb:ado c.eM. .!<. ten"ível seca '':.'J.e se

abat~'.1 sobre o SlJ1 do 8ras ii "lO ~er ,'ado :990/1991. caus.nco

enorMes 13 ... ~j,.1 í%05 ;i agr i cultura. o nobre :reputado DEJANDIR

DALPASQUALE: apreSEntOI.1 o presente ~I'"ojet.o de lei. '~'.1e visa

a atenuar i!I$ agruras por que tê•.passado inÚMeros orooutores

rurau dE S:tnta. Catarina, Ria Grande do Sul e Paran;l~

Justificando a inlc~atl\(a .. declara o Al.ltor'~

'A regif:o s:.11 vivr 9Y;We cr'ise
€'conômic1\ e -:;ociôJ.i ccr:orr'ZntE
acentuaoa estiagem. No lnter!Or. onde a
i1!;r: cl.ll bJI"3. e ;!l, '>t!r:I.1â... í_ l"e'prf!'se!'l1:~,~\ a

::::~~~~ ~a ,~t iVdiEriS~d~rpcr~con;::~~. l~
!ScllIoiante do clo30ão.·

_.o .. -:01.50 o I)robielllil não seJa !"r'.cal""'C1o
conl .;er I el:H\C' I!' "·aver:;i ê::cClo rl,wê'.i,
: ncha·,· ...n: o ..::.~s'er: "Per ';;'5 'JrOi\!li\:;>
nael!',:~iinc'~ ~!!'l"ilC'Zlr;l, ,-;:e ~:(t,..el'l1~

gra.... ' lJllce.-

.•• -;:; ;:;II"Orr'.)9i'd;:~~O ':!os ~inanc:;i.õ1\ento<;; 'i
'lm~ r';lZcioa Q'.1e ':>-=: 11l1Pôe :3ar:;;\ -""sg'H\r':"ul"
'tO. ~ro?r i~ti~(i~, aso;eglJ.!'"<;,r a '1.Qorevlvi;oct;;;.
aos ::\9'" Icr.litore~ ~ evd:ôJ.r o '':3.0S
econõnlico. -

D v/c io de inconst ib.1cionalldade ident if'icado

PElo!> i lustres MEMbros da COJnissâ'o de Const ItlJlcão e Just i (;3.

e de R~ac::ão can.t i tI.1 i grave ób j cc à aprovac;:ão do proJcto dI:

lEi sob anális~.. r!1ll tesc, ôJ.Ollitc-st: DlJe o I!!csmo poderia. ser

contornado n\ed iantr ellenda autor Izando o Poder E'xccut ivo w..

COMPen!i'ilr 05 ""gtrntes financeiros D'c]as perdas dltcorrltntes da

~"'or'"rogac:ão ~f"opo§ta. med i -..nte ...bltrtl~ra dr C:!"'éa i to

~sl)et:i3.i :"la C"'-;il.:IlEnto Pisc.i oa União. a e:·:eMPl0 ao disposta

na ...el n.Q 8.427, ·jfl 27 de 111:.\10 rie 1992_

Segu:noo-o;e- ~~ i.:nha CE: r;;cloc:í:'110 0:'";1, Coglta

'::a, O'.ltras t:!\!t:ndil'S tanloÉm se i'ar I :an1 nec~s!;;;\r! as. ~:o scmt 1co

tia l"~9ui..l\\titnt...<;i.o t... :'t i, ~l'I\ ':1razo ce:r'"'to. ~~lo :locer

ENeCUtlVO, ela .:lcflnlr;:io dE p~naliciilces àPíicivris no Cõ\so c:e

aollc.u;âo il"'rc§ula.r IJU c:C'svio dos "''ZC'JI'"S05, H!M aS51,'ll ca

;nCl\l'Sio cl~ indi~.,tr:n~iY.l cli;.1~tJ.la. de: t.,II9inç~a. ~fl\lt\d1\, ""<3

:rroPosil;io.
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Entrf:tanto. diante aa intl:.pestividadc-

ôlnterlor"umte reierida, voto Plrl-a ".Jeicio 00 projeto oc hei

1'l2297/91..

(l~ d. 1992.

.,/
~PARECER DA CoHISS~O

A Conli~si'o de Fini\nl;õl5 e Tributaç:io. ~M reunião

ordinária real izada hoje. rejeitou. IJnanllllEl'lente. o Projeto de

Lei nQ 297/911' nos termos do parC!'cer do Relator.

Est lV.r"a. presentes os Senhorcs Deputados K'anotl

Castro .. Vice-PrESidente no exerckio da Presidincla. Basílio
Vlllani e Fero.ode Bezerra Coelho. VicE-Presid.mtes~ Fernando
Ft"lrire, Germano Rigotto. SÉrgio Naya, Carrlon Júnior, Sérgio

Gaudenzi. Flávio Rocha. José Lourenço. Jackson Pereira, Geddel
Vieira LiMa, Félix Mendonça, Paulo Handarino, Pedt·o Novals r Nel

son Bornler r Luiz C~rl05 HaulYr S1.ão Ses51M r Nelson Jobill'lr Pau

lo B~rnal"do.

S.la da COlllissãor eM 24 de junho de 1992

PROJETO DE LEI Ng 786-A, DE 1991
(Da Sr. José Felbtw)

Diaclplina a liberdade religioaA, regulamentando oa inc!
ao.·VI • VII do artigo 51 da conBtituição Federal: tendo

parecer:. da Comisaio de Constituição e .:Juatiça e de lled!.

çio, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le

gialativa e, no mérito, pela aprovação, com •••nda., d.~

..:~ r 90 t ••' do de nA 797/91, apen8ado.

lPROJE~O DE LEI NI 786, OE 1991, ~ENDO APENSADO O DE NI

797/91, A.Olll! SI! IlI!~ERI! O PARECER).

o CONGRESSO NACIONAL docrotl:

Art. 19 - Fica assegurado o exerclcio da liberdade'de conscie.!l
cfa • de crença; podendo qualquer pessoa frequentar,
ieM ~ullquer tipo de censur. ou constrangimento, os

cultos religiosos e .as ·cerim5nias litGrgicas, inter
"IS ou externas,

§ Onlco - Cabe ao Poder Público garantir a proteção ã. igrejas
e. templos de qualquer religião, e a repressão poli 

eial Ias que procurem perturbá-los, sob pena de res

ponsabilidade da autoridade policial
Art. ZQ - A prestação de dssistencia reI igiosa nas entidades I

civis e militares de int~rnação coletiva e assegura

da lOS sacerdotes e seus asse.elhados, uma vez por

se••na. nos dias consagrados ao seu culto e são per
mitidos cerimônias ecumenicas.

Art, 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publ ic.~,;ão.

Art. 49 - Revogam-se as disposições em contrãrio.

~C=;~~rtf90'59 da Constituiçõo Fedoral estabelecenao I
IguIldlde de todo O cidadão prece tua em numerosos itens as di
versas ~ormls de direitos e deveres individuais e coletivos:

Os incisos VI e VII dizem respeito a liberdade reli
~OSI e estão 'interligldos em seus objetivos. Conforme o texto
clonsUtuctonll isto deve ser explicado 'nl formo da lei".

O~09' :lóEstl I rlzão do presento projeto que engloba dois inc1
~i'dl Constituição devido I SUl correllção •

Nio bi nocossidldo de mlioros expliClções. pois o pro
j~to e.·st se justificI.

Slh das Sessões. ell:z.f de Ibrll de 1991
111 ao o C"AaA3,," ou;..:~ .ree! ao ,J6 C 21{ !~Jlf:... '..'rf/ ri

.inS~a~Aq -o ~H~~ZR ~? a:: ~~

Deputldo JO FELINTO

LÊGISLAçAo·CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇAo
DAS COHISSOES PERMANENTES

....•.........•........•.......••.....•..••

DOS DIREI1'08 E GAIWf11A8~A18

CçituIoI
DOS DIREITOS E DEVERES INDMD<1AIS E COLETIVOS

ArL 5' Todos s60 iguIlIs perante a lei, .em dIstlnç60 de qual
quer Mtureza, garemndo-se 805 brasileiros e lIOS estrangeiros
raidentes no P_ a kMoIablIidade do direito , vida, illlberdade,
• iguaIdlIde, • segurança eiI propriedade, nos termos seguintes:

VI - ~ lnvloI6veI a liberdllde ele consciência e de crença,
lendo assegurado o Ivre exercício dos cultos ~iosos e ~an·
lida. J)ll forma da Iel, a proteç60 aos bcais de cUto e a lU8S
IIlIrgills;

. ~ -:- é assegurada, nos tennos da lei, a prestação de
assJsteOCJa religÍOSlll nas entid.!ldes civis e militares de inteJ1l&Ç~
coletiva;

PROJETO DE l.EI ~' 797, DE 1991
(Ou :'-r. I-n'lrt' Junwrl

Garante ti. prot_~ç,)') "lOS l""':d13 ,j", c'JI~: '" d!'> -3Ui'l.3 llr;'H"'Hd".

na fOt:lfld d.) lO'::1:>!..: 1ft ':I~: "rt lc.j"j "." Jé\ ' .. ",r Il::-;I-;áo f",~'h'r')l

(APENSE -SE AO PROJET·') DE: tE I N~· : ~u ~.!:. l;'.! 1,

CO#GRESSO IoA.CIONAL Oec't.?('l:

Au. Jq • t ga-'I.ant(oia, p,'I";' ç. ,to ~ J;I" r.· '1 r~l'fi:'ç;jo <h'~ e,":c't(~

de. cu.et·~ "-,~l~JI.t'~'- ç ~~·,l~·." ~.'.':r ((tu':.)'", f",·i.<'l:.itad.;; a' rv.e:
c.ia: e lI<.' Mntú t~ 'l-<.O Püb( (,-,'
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'dJL4gJta6o auca - RUpond~ poJt CIL.iltlt. de Jt.upon.6abili.dade. ti

au.toJt.i.dade. qU.E, opoJt.tunamen.te. ildvelt..t.ida..

"tio pJteve.n.iJl, ti. a.n"~.Q,ça ou., c..i.e.n.te. do a.:te.!!.

.tado, não c.oib.i-..to.

A1C.t. fi} - A pJtoteçà.o de qu.e tJtata eJlta lei i de a.tubuição da. a.uzoJti.

da.de poli.c.i..al. Jtt..ua!vaCla a. inze.Jt6eJtência. med.iante. qUf.~

xcr., pltl?Villta no",' paltd9Jta6o 4n.Zl?1Ú.OJt, d411 duto!ti.dadu adlflin.illtJtdiva,lI'

6r.de.Jta..i.fa. e.Jd.ttdua..u e. 1fu.ILi.c.i..paLll •. 1\0.6 .te.Jt'"O.6 de Jte.gulllIltUt.taçdo do

PodeJt Exe.cu-t.i.vo. t.M cada. e.lI6e.Jta. de. gove.Jtno.

Au. 39 - fh..ta Le,i e.ntJta tm vigoJt na da.ta de. "ul1 pu.blic.ação.

JUSTIfICAÇÃO

A iltvio!ab.t..(.(,.(1a.ae dd Ubt-Jtd4de ~e. c.oIt4c.iinc.ill e. de. c.Jte.nça. ..
dt.c.laJl.ada no UUt VI do A1tt:.. 59 da. COI\.6.ti.tU.iÇdO. não AOIlf.Jt.t:r. allla r.gu

Jt4 o UVJt.t. t.xf.Jtc1.c.io doÍ» c.ulto.6 JtetLgio.601l. MaA de.vr. A t.,IJ. Jtr.guta.,"e.n.t~
dd, p6Jt !.r.1, ;)Jr.dinâ.úa, no que. .tdltgr. ã. pJt.o.te.ção aoll toea.i...A de. c.u.(..to

I. .aua..6 lUUJtgiaA.

E o que. pJLUendUf06 6az«, no PJtUut.tC'. PJtojuo.

SI1/.d dl1' S."õ",~~~~.
11.putl1do r;E JOU o;'j

V .f

LEGISLACAo CITADA. ANEXADA PELA COOJUlEHACAO

DAS COHISsDES PERMANENTES

~.

-_I!_~-

~I_1lIWfOlI E Dr:VBIES r: CXlU!IJI'lle

_,. T_"9*~.Iol,.....~de'"
--~-_.--....

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

..- - --- ..- ~ ~ ..

o art. 1e da referida proposição assegura o exercícIo da liberdade de

conscl~ncla e de crença. Seu parágrafo úmco estipula caber ao Pod~r Púb!!.

co a garantia de proteção aos templos rehglosos, assim como a repress30 P:2.

1IclaJ aos que procurarem perturbá-los•

o art. ~, por sua vez, assegura aos sacerdotes e seus asseomelhados a

prestação 'de aSSIstência rehgl asa nas entidades CIVIS e mJlJtares de Intern,!

ç30 coJetiva, uma vez por semana, nos dias consagrados ao seu culto, sendo

permitidas cerimônias ecumemcas.

Apensado ao presente projeto está o Projeto de Lei n2 797, de 1991, de

autoria do Deputado Freire JÚnior, o qual "garante a proteç30 aos locaiS de

culto e as suas hturglas, na forma do inCISO VI do art. '2 da ConstltUlçlo

Fede'ral".

o - VOTO DO RELATOR

o presente proJeto é constitucIOnal, haja VJsta nao ferir nenhum prtte..!.

to disposto em nossa Carta Magna, assim como estar de acordo com a In..!.

ClatlVa legiferante (CF, art. 61,~ e com" processo legislatiVO nacI.,2.

nal (CF, art. '9, 11).

A jundlcldade, outros'slm, é patenteo.

Nao obstanteo. sugerimos uma emenda aglutlnatlva (art. 118, S 3f! do Re

glmento Interno da Casa) ao art. 12 da proposlçlo, a qual aproveita o pro;

to ~pensado para melhor definir a apltcaç30 da Lei proposta.

A boa tt!cOica le&l'.ilatlva obrt&a~nos, tam~m, a oferecer uma emenda

de reefaç:lo (art. 113, S 8º do Regmlemo Interno), a qual substItUI a prepos..!..

Çao "aos" peja "por", ~ sorte a sanar víCIO ~ Jmguagem, que ensejaria ~n

tido dúbiO ao art. 22. A mesma emenda substnuJ o período i,C' 510 permlt";"

dos (slc) cerlmôruas ecum!ntcasll pejo 11, ~ndo JguaJmeme permitidas as cer~
môntas ecum@mcas", também em respeJto ao vernáculo. -

Isto posto, votamos peJa ronstltuclonahdade, jundlcldade e boà téCnica

Jeglslauva do Projeto ~e Lei ~ 786, de 1991, e do Projeto de Lei n2 797,

de 1991 (em,apenso), observacias as eomendas oferecJdas.

Sala da. ComJsslo, em de OUtubro de 1991.

Deputaôo PAES LANDIM

EMENDA NQ L

o art. Iº do Projeto em epígrafe passa a ter a segumte redação:

"Art. 12 Cabe ao Poder PúblICO a garantia da proteção, sollc.!.

tada esta oi PoliCia Federal e ao MinistériO Público, <lOS

locais de culto religiOSO e respectiva liturgia.

ParJgrafo úmco. Responde por Crtme de re~ponsablildade a dUt,2

ndade que, oportunamente advertida, não prevemr a ameaça ou,

ciente' do atentado, não COIbi-lo."

1 f.r" ,_ '
I \'\1"-".\(

t <? "o,',>

:.... 1 ,,",,;',11 11 Hl..:\~.[ ."ll~'."'~L~?~"~~~~3."

..... I"".' '<1',1, \-<.(' F 'ô"lInh' <.lp'f.' ...f'nt •.1t) Pr<.~If'f\. ,1p l f'l .I'" 't- o,

"~., r"i:, lu
o
",,, '<.:I' t" H'( '~0<" VI P. V/I dI) drl . .,.' dd ( ""~tot'''\dV

''''', lo' '1·""" ,O". ,.\ Itbf>",.,·1•• rI'l.gll.'~a
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VIS e militares de Internação coletiva é assegurada por

sacerdotes e seus assemelhados, uma vez por semana, nos dias

consagrados ao seu culto, sendo Igualmente permitidas as cer.!.

mômas ecumêmcas.f1

Sala da Comlss30, em de outubro de 1991.

EMENDA NO 2 - cCJa

o art .. 20 do projeto paa.a a ter a seguinte redação:

"Art. 20 - A prestação de Allsistine!a religiosa n••

êntidades civis e militares de internação coletiva. é Asae

gurada por sacerdotes e seus a••emelh~do., uma vez por ••_

mana, nos dias consllgrado& ao seu culto, sendo igualmente
permitidas as cerimônias ecumênicas.·

Deputado PAES LANDIM

Sala da CtÜSãO. em

'1/14~~dO 'OS/! LUIZ
:eput Preoidente

Depu~M~
Relator

:J1L. PARECER DA CDMISSAD

(PROJETO DE LEI N9 894-A, DE 1991, A OUE SE REFERa'
O PARECER)

PROJETO DE LEI N' 894-A" DE 1991
(Do Sr. Amolllo CvlDl M....n-)

~re.centa allnea ao inciso 11 do artigo 275 do

Código de Processo Civil: tendo parecer da Comis

são de Constituição e Jus!:iça fi de Redaçio, pel;

constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa e, no mérito, pela aprovaçio. -

e de Redação:

1- Proposição inicial

11- Na COllissão de Constituição e Justiça

- termo de recebimento de emendas
- parecer do rlelator
- parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreto:

A Comisst'io de Constituiçj§o e Justiça e de

Redaçio, em reuni§o ordinária realizada hoje, opinou una
nimemente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas, do
Projeto de Lei n2 786/91 e do de n" 797/91, apensado, nos

termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Luiz Clerot - Presidente, Antônio dos

Santos, Benedito de Figueiredo, Cleonâncio Fonseca, JesuS
Tajra, Messias Góis, Paes Landim, Paulo Marinho, Roberto

Magalh~es, Toni Cel, Tourinho Dantas, Alano de Freitas,
José Thomaz Naná, Luiz Carlos Santos, Nelson Jobim, Nilson

Gibson, Renato Vianna, Ulysses Guimarães, Dércio KnoD,

Francisco Evangelista, Sérgio Cury, Aetylson Motta, Edevaldo

Alves da Silva, Ibrahim Abi-Ackel, Israel Pinheiro, Jutahy
Júnior, Moroni largan, Osvaldo Melo, Sigmarlnga Sehas,
Edésio Passos, Hélio Bicudo, José Genoíno, Sandra Starlin'g,

Gas-tone Righi, Mendes Botelho, Nelson Trad, Robson luma,
Wilson Müller, Rodrigues Palma, Pedro Valadares, Haroldo
Lima, Everaldo de Oliveira, freite Júnior, José Falcl":io,
Nelson Morro, Alberto Goldman, Antônio de Jesus, Jurandyr

Paixão, Luiz Tadeu Leite,' Nestor Duarte, Edésio Frias,
Del fim Netto, João de Deus Antunes, Roberto Jefferson, Getúlio
Neiva, Mário Chermont, ditário Cassol e Miguel Arraes.

Art. 12 O art. 275 do C6digo de Processo CicU,

aprovado pela Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa
a vigorar acrescido da seguinte alínea "n", eR'l seu inciso II:

Deputado PAES LANDIM
Relator

I 

11 -

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

.......................................
n) que versem sobre a revogação de doação,

fundadas na ingratidão do donatário."

EMENDA NO 1 - CCJR
Art. 22 Esta lei ent.ra em viQor na data de sua

:) drt. 1-.' .~,. F!' 11.' .. ·· t<l":>~a a t/.;'t d st:'ljl-llnté' t'I-"d",• ..io·

"An. 1-;' ('<.lh, 'l.' r,rloC'r f'Gbll('ü '1 garantIa da F-r"to:->-

~.i :-,,·1 \,'1" t'1à d r I i ,'I r ... ,ll?t'll p. -'1'1 Mlr'l-:>t.)J 1" I'~i'

Art. 31<' fh· .. o9a'1'l-~,+;' tiS di.,posições em contr<lrío

JUSTlflCAÇAo

,: '.~, ~ ,/;1//
l\p~'1jt~)j,\ >,~.~: ll/tt \tJ~~,

f'T I" 1,j .... I·t('

",i,,, I ...

Q'lf'/T1 O·:':'d aj.J~,1t" r'''''l. tl (>'JtrelT' Prall"-~ ,:"1 'j' ,;"

ralidadt". E;~,f' IllIrJI~,'.l fTrq'"i"l"HI 1'.'0:> lt"v8 o 'L'at;l~,'r a ar'll"

lI',ão dE' r'ê1rte .:10.. o.l:"~, l:·d~ll<r·;":',. /lv"'d p.pcca E'tll/J'J1;' s'" ('/'s"11

da o nefasto pril"cíP10 1e !f'vàr--:,e "alltdg~m ~(l1 tedo. fjl: .. t' ", r

ínce"tivado e protegj,jú Dp.la lei.

l-1ultas velp.<:., porem, o doador vem a ser vítJn,.-:l

da ingratidão daquele a quem beneficiou. Tal situnçãn p rf'~

pugnante ao sentimento médio de nossa gente, desd!" tem~~os l'1lt

moriais, a ponto do Código Cívil prever a revogação da doa

ção, ba<:.eada nesse motivo. Sublinhe-se, aQuí, Que a posc.íbi

lidade de revogação n;ia dá margem ao arbítrio de quem a pre-

'''-...;;.y...i ! ~ ,
;, v 7

: • ,T ,,>o,.! • f' ioi' ,- t t I i \. " ~.. I I f''.""

• 1 ~. , .~ ~ t· !

',4.' !..t.f.{1 i

l'f'~''-It:d'', Pl.ES LANDIM

Felator

1,'·

t'" • ~ ,

s.d<-l j,,'l

b:l·:'
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tendi: e "lei enuJlera taxativamente os fatos Que configuram 8

lngratidlo. Nio basta Que ao doador plllt'e'Ç8 ser ingrato o do

n.t'rlo: se este n50 houver praticado qualquer dos atos le
oalll.lnte discriminados, nlo será possível o exercício da fa

culdade revoca-tórl.a. Esses atos sliio multo graves: a doação
SOMente se revoga por ingx:.atidio se o donatário atentar ['on
ttr. I vida do doador, cometer contra tle ofensa física, o i!)

jurllf gravellente, caluniá-lo, ou recusar-lhe os al1l1lentos

de que necessl tar.

s.nt:açào de emendas, a partir de 05/08 /91 • por 5 .....ões.

Esgotado o prazo ~ nio foram rec.bidas emenda. ao projeto.

Sala da COItissio. e. 09 de agosto d_ 1991

":°el
HILllA DE SERA C~~ ~EDERHEcaIl

Secretária

Assim, 110 sentido de acelerar a tlamitaçaõ da
ação revocatória, é que apresentamos a presente propositura,
incluindo-a no r~l das ações que devem seguir o procedimento
sumaríssimo, certos de que estamos indo ao encontro de legí
tima aspiração de justiça.

.~í.4.~
~ Deputado ,rENDES THAME

Em sua justificação ao projeto de lei, lembra

o autor de que a ingratidão do donatário abre po~a.s à re.vog!

çio do ato instrumentalizado, a~é e porque atitudes que tais

não se confinam com o sentimento médio do povo brasileiro. lA!!

bra mais. que a revogação não se calca nd arbítrio, mas estâ

enclausurada no elenco taxativo das circunstâncias legais, 00f1!

tantes da legislação. e configuradoras da ingratidão,?8 tal

sorte que. não tipificado (\ ato de ingratidão, fica .ao desam

paro a iniciativa revogadora.

COMrssJl:o DE CONSUTUlCÃQ E "USUCA E DE REDACJ\O

Com assentada visão dos problemas juridiOOll~

atinem com o instituto da doação, o autor do projeto, ao mes

mo tempo em que destaca o COnteúdo de liberalidade que reves

te o ato jurí.d1co mencionado. também convoca a atenção de to

das as pessoas para a importância dessa caracter!stica, ainda

fundamental para o ato de vontade. numa época em que bem. me

drado. e infel.izm.ente, a ambição de muitos inescrupulosos, eM

detrimento da maioria daqueles que são corretos e sérios, pro

curando. por todos os meios e modos, conseguir avantajamento,

e clama o autor do proj eto, com !lua indicação, pelo incentivo

e proteção que se deva dirigir às doações,

I - RELATORIO

1991.de
)0

Sala das Sessões, em de

UOISLAÇ'AO CI'IAI>A. ANUADA ,.ELA COOIlDENAÇ'AO
"AS CONIUOIS ,.JItNANJWTES

LEI N.- 5."'. DE li DE JANEIRO DE 1973 - INSnTUI O
C6DIGO DE PROCESSO CIVIL '*

LIVRO I _ DO PROCESSO DE CONHECIMENTO

Ocorre c;ue a ação revocatória segue a rito pre,.l

cessual. ordinár i o, o Que a torna J enta em dE"masi R. 15$(1 rai

caIR Que se veja prolongada a situação de incerteza JUIídiC'o
actrca do bem doado, inC'crtr:>li'1 p~-;a ifl!iotatJrarl~ li p:HtJr (11:

lflOlOento em quI:' é aJuiznda nação. l\lf'll! dn ,\. '11;'1' \1' t·,'I!\l\(~'

Que es'!'p rf·n.tJ iCl a('arJ~ta an Podr-r JlH:liciúl in ( iJ~) rorúr'r i'

ordenamento jutídit'D. traz ele pre\uízos ~~ff!ti .. "" n ;';r·b.J .... (I'

partl"". 1-1·1 •. ;111" li',;·J Iju 'H.il' f1'p·,ljll'll H'IH'll·,~.'1 1·I'f'·

dt\a(~l' __ "l:'1 J•• 0="" r+!'f ,. CJf'~I(l r~r'l(~ J I,!" I d;·~ 1:;11;1/"1"

flur f'l!:j!lnr 'J(} l'r'~J': itl di:r !tl de' PIllPrjf'Ii:l'1r ,

(AI'IIIIIOIII _ UOI"M(J('fUlMt::NIOS\lMAMISSIMO

"" 2'" _ O~w".r'lf" o ,rori'lIfft1c1\IO ~'",~rj"","" ltaJ
I _ .~. U'" ",ju ...'" ... ~Iln'.r .....tc n01 ..~_, • ",akor ...1'''''.'M_ ,",""CC .p hh,

U - .a, tall'-' 411.IC~r .... -i- co ..ak>f
.' .,e "CrW1tl Mlbrc • PO'W .11 dcl""illlo " c.i.., JIl6.rt, c ir ."'tMn'n
to! ••"",II.",""to 'tI'al .. * '.fttflJ ,,'ie!!';
,_I • ft.pr.'n..hil..... ptk. , ...mctll" • l""fOUM I..as. ""ui~,,6n

*ilf't'I'" Nlln",bu •.;Io. pri'l6"" cen-.n"'1CI (titt ••
1111 • I't,u,ri",rnlc> ''''1 'Int" c", prH.. ,.l\:oano - ,.,,
c I • n:r.u\k· • lI"" "."u.' nn k.6tntr • "lCwlol

~: :':~~~~'",dr':;:;;:~~~~mpfllMftl""k"cpotl.r., "'''''lnpIl. ~ulnl(l
....1••1:.".... '""••tr,.I"", r1"1I1o" ,1,' a.' .." .... ,·......'n...'"'' l:o:otI.o,c".-.;l".- larU"'r I

ri.,.:;' ';::~::.~tlIICIOrnln.... tne'rclflliI n>ndlM,'p I' Iflfl~r1" MpMllll.
Mcf••d ....... 1"'1 ..• .. Mf'\orl(>' C'CU"ct4III' ....1\dlll. r ..c1l\ilI

.1 .. ,,*,.,,,,, t_ •••,,\~ *,\4_ • d~"'(I" fttlitllll\I.oOII "'''n,u,." •
.rn;':.r:_~:;::rk'""'" lllli"n,no. "r .... pli;"'P'" tIflpt'drr ..ot'I,,,,,,i,..,I,' 6t
......1..... lI ..nl' ..lIln."i!lftll .. prI~wi'lflhc> ,... ikk _ .~o lltlur'"~'

...""':: li:~~'P~.:=:~~~~~::~.r:~'.U.IC'~.nlll"'.p........ pr'"
rir"'" th".,", 9.. ,.'. etoI.k~"l'I\tt. cs. 1rl'fti4••• t 1f\lw., ".r',d. ,...

...II.;.:·•••.~.I:~ \.t-.'I"''''' 4<.1\ \rIuiI<l,&I1l1:!\ ..., ,",f,um..." t ,.,' mu!.... ,.

11..1 ""'w · t 4·C'\I.1

COIII5SAo DE CON5TI:rtJIÇJl:o E JUSUÇA E DE REDAçJ\O

Atualmente. a prestação jurisdicional que se

deve buscar. dizendo da ingratidão e promovendo o desfaZimen

to do ato de liberalidade consolidado, subordina-se ~o trâmi

te da ação ordinária de revogação do ato jurí.dico celebrado f

a conhecida ação revocatória, que tem longo e demorado traje

to a percorrer.

Ocorre que 1 durante todo esse tempo que va1~

.-ar, a incerteza jurídica com relaçÃo ao bem doado se insta

la, e não são poucos os contratempos. constrangimentos e pre

juízos que da! defluem. sobretudo para os litigantes. perJnan!

cendo indisponivel o objeto da doação, send,J :tel.evante que se

empreste à solução d~ controvérsia uma solução mais célére.

o projeto de lei não r@cebeu nenhwna emenda.

! o relatório.

",OJETO DE LEI NI: 894/91

II - ~ 1>0 4. <"TO C

lfall termos do aTt. 119. ~. I. do RiRlJi

ment:o Interno da. CãllllX'1l dos Deput:ados 11 do item III do Ato da

M••• nl:. 177/89. o S1:'.. Presidente detenainou a abert:ura - e di.

vulgação na Ordem do Dia da. Comis.ões - de prazo para apre-

As seguras consiàeraçõe!;' expendidas pelo auto~

do projeto de lei estão afinadas com o sentimento do lI'\a1s co....

mum dos homens, na que tange à natureza e conteúdo do liberal
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instituto jurídico da doa.ção, e naquilo que pertine com 08 eo!!

traves e empecilhos judioiãr1os, taJflbéln nio é outra. a aspira

çio de todol!!'l, senão a de ver segura e rápida justiça prestada

pelo E.tado.

:! sempre muito longo o caminho judiciário que

se enfrenta, com a propositura de uma ação ordinária., e por

melhores e mais amplas que o sejmn a. condiçôee de prestação

jurisdicional que ela, a ação ordinária, ofereça, nem sempre

será ela o meio tnais adequado para atingimento dos resultado.

buscados etn juizo.

Tanto o é assim, que a própria legislação pro-

cessual civil, em seu contexto tem, inseridos, procedimentos

especiais, com vistas a determinadas situollçÕtts e circunstân

cias, e ao lado de regras que lhe são próprias acrescenilalll a

celeridade de apreciação pelo judiciário como desideratulll fi-

.lJí.-PARECER DA COMISsAD

A Comissão de Consti tuiçlo e Justiça e de
Redaçlo, em reunião ordinl:Írh: realiZ2da hoje, opinou una

nitlllemente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovaçlo do Projeto de Lei

nR 894/91, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Luiz Clerot _ Presidente, JoIo Rasa 
Vice-Presidente, Benedi to de Figueiredo, Messias Góis, Paes

Landim, Roberto Magalh!es, Tourinho Dantas, Alano de Frei
tas, José Thomaz Nanô, Mendes "Ribeiro, Nelson Jobim, t'Hlson
Gibson, Renato Vianna, Ulysses Guimarles, Dércio Knop,
Adylson Motta, Edevaldo Alves da Silva, Gerson Peres,
Ibrahirn Abi-Ackel, Moron! Torgan, Osvaldo Melo, Sigrnaringa

Seixas, José Genoíno, Sandra Starling, Carlos' Kayath, Rob
son Tuma, Wilson MUller, Rodrigues Palma, Luiz Piauhylino,
EdIvaldo Motta, Nestor Duarte, Valter Pereira, Aroldo Góes,
Roberto Campos, Edmundo Galdino, Osrnânio Pereira, José
Dirceu e Pedro Tornelli.

Sala da· Comisslo, em 28 de abril de 1992
nZl.l.

Dentre eles está o procedimento sumarIssimo,

constante do artigo 275, do Código de ProcesBC Civil, em cujo

inciso II se quer insculpir hipótese ainda nio contempladoll,

ollli, qual a da revogabilidade da doaçio pe:la .ubseqQente in

gratidão do donatário.

As hipóteses contemplollda. pelo Código CiVil, 8l1.

bre revogação de doação PC?r ingratidão, taxativas, e por isso

mesmo subordinadas ao~~, estão no artigo 1183,

e traduzem atentados contra a vida do doador, ofensas fIsicas

contra ele praticadas pelo donatário, injúria grave ou calú

nia que lhe tenha sido dirigida pelo donatário, e a recusa da

prestação de alimentos pelo donatâric. ao doador, quando este

deles carecia.

são fatos fi: circunstâncias que se demonstram

sem um esforço probatório maior, e que na maioria das veze.

j ã restam. incontestáveis. e induvidolSos porque promanam de an

teriores demandas judiciais, dada a natureza dele. mesmos.

PROJETO DE LEI NR 906-A, DE 1991
(Do Sr. 1'10 MaIMrdII

Acrescenta parágrafo ao artigo 24 do Decreto-lei n9
3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo
penal; tendo parecer da Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela

aprovação, com emenda •

(PIOJE."ro DE LEI ,., 906, DE 1991, A em: SE _ O PlIIlIXEl)

Da! porque o é o procedimento sumar!ssimo, tal

como previsto nos arti.gos 276 e 281, do Código de Processo C!

vil, absolutamente consentâneo com a prestação jurisdicional

invocada para revogar a doação por ingratidão do donatário, e

a celeridade que caracteriza tal tipo de procedimento judiei!.

rio, é extraordinariamente importante para resolver a incert!.

za juridica que pesa sobre o bem doado, e para. fazer desapar!.

cer, com toda a rapidez, aqueles constrang1J1'lentos ê as incon

veniências que grassam com a superveniência da ingratidão do

donatário.

S U M J{ R I O

1- Proposição inicial
T.I- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator

- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

- texto final

o Congresso Nacional decreta:

o projeto guarda conformi.dade com as orienta

ções constitucionolliD sobre elaboração das leis, e tem. o autor

legitimidade para a. inieiativa, que se revela de plena jurid!

Cidade, e de adequada têcnica leg.tslatlva., pelo que deve ter

....eguradas a admis.ibilldade e a. tramitaçio.

O exame deste projeto, todavia, esgota-se nes-

-Art. 24 ••••••• a ••••••• a ••••••••••

• ••••••••••••••••• a ••••••• a ••••••• •••••••••••••

Art. 30 Revoqam-se as disposieõea em contrário.

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

S lo ..

S 20 Seja qual for o crime, a ação
penal será pública quando praticado em_ detri
mento do patrimônio ou interesse da Uniao, Est!,
do, Município, empreflla conces.ionária de .er~i
çoa públicos ou sociedade de economia mista.

publicação.

Art. lo O artigo 24 do código de Processo Penal

passa a vigorollr. acrescido do seguinte parágrafo, renu.rnerand.Q.

-se coJl\O parágrafo 10 o parágrafo único existente:

Ante o exposto, deve".e, no mérito, aprová-lo.ta. Comissão.
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CAPITULO IV

DO DANO

Via. o projeto ea tela, principalmente, corri

9ir 1DI eqUívoco do legislador da época que, em três ~infr...
eõe. do nO••O códtfo Penal (art. 164, introdução .oU' abandono
de aniJu.ia _ propriedade .1h.ia~ art. 17', fraude 1 execu

çió, ., art. 345, exercício arbitrário da. próprias razõe.~

... violinc!.), diz que ma t&:l.. hipÕte... somente se proce
de _diante queIxa (-ex vi- doa arts. 1", 179, S único, fi

345, par'grafo único), ••ndo, d. conaeqft.nci., a acio penal
privada, ...mo quando o sujeito p••ilivo ••1a o E.t~o; ao
teço .. que consigna co.a de ação pública plena oa delitos

doa art.•• 1'3, inciso 111 (dano, ... v-lalincia, -.x vi- do

art. 167, por exclusão) lo 184 (violação de direito autoral) e
115 (usurpação de n~ ou pseudônimo alheio), 8eapre qu.,por

igual, o sujeito pa••ivo ••da o ~.t.do, a9'in.do aQli, aceru

CS-nte ., acol', erradaaent••

ABfIi.ll nOB delitos dos arts. 164, 175 e 34S(nes

te, se não hi emprego de vioiência), a ação será penãl priv~
da, enquant.o naa hipóteaes doa art.s. 16'3, inciso 111 (neste ,
por igual, sem violência), 184 e 18(" a açio será penal pú
blica incondicionada embora em todas estas infraçãe$, o su

jeito passivo seja o Estado.

A per.istir tal tratamento continui8.remos, como

até aqui, a enfrentar' situações pelo menos curiosas (para d!
zer o _nos), pois, ji se decidiu, por exemplo, que o crime

do art. 345, praticado seJa violência, é de ação penal priva

da, embora o sujeito pa.sivo do crime fosse entidad~ de di
reito público interno, porém, denegou-se -habeas COl':PUS- on
de se arqt1iu a. ilegitimidade do Ministério Público para. se

propositura da ação (STF, HC nO 57.641-9, do Espírito SantoJ.

Pretende o presente projeto, corriqir o solar
equivoco do legislador da época,' inspirando-se para tal na
proposiçio do ilustre jurista Dr. Fernando Milton Bittencourt

Fowler, aprovada, à unanimidaae, no lo Simpósio Sul-Brasile!

ro sobre problemas atuais na Justiça Criminal, realizado e_

Porto Alegre, era 1978 t que sugere no Código de Processo Pe-

nal, no capItulo pertinente i ação penal, a inclusão ::1e WIl

artigo com a ••guinte redação: -seja qual for o criAe, a a
ção penal~ será pública, quando praticado em detrimento do p.!.
trilKinio ou interes.e da União, Estado, Municípios, empresa

concessionária do serviço público ou sociedade de economia
aista-.

Inspirado& nesta 'proposição daquele festejado

jurista, estamos - 'neste projeto - introduzindo -1psis li
teris- a enciJu.da redllçio, no capítulo e artigo pertinente i
.çio penal do no.so .CÕdiqo O:e Proce.so Penal, o que restabe
lecerá • harmonia do nosso direito positivo penal, já que es

ta noraa·, ora preconizada, com idêntica re'd~cio, consta d;
outro projeto de lei, também da nos•• autoria, no qual pre
tendemos, de igual fOJ:JM, sua introdução na. lei penal subs
tantiva.

.......
sala da. Ses.ões, em tz de .t.!.~t-t.'(. de 1991.

iJf"~ .' ... ;/ \

Depu~ado IVO MA41N.. .' ' ..
, ~.. ~i t"

. 'll;:· /r I

UCII'L.AÇAb CITADA. ANEXADA 1'ELA COOItDENACAO
"A6 CO/III6ItJl$ 1'IIUIAN&NI'IS

D~N~.3,"'.(oE3 DE OtrrVuO DE iNJ

.................................................................
T1nJLo JII

"DA AÇÃO PENAL

An, 24. NÇc c:rimes iklÇlo ~.'lSll.................. por den61lda do Millis:
Iirio PílIIlIto. _ ~. qIIllIdo I lei D~'t.de nquisiçlo do Ministro da Jutti·
ça, ou ik~llÇlodo oftllCli<1o "" ti!'__qualidade ""'" ropr_"Io.

Parilrafo imito. No caso de morte do ofendido ou quando deelarado llIIeIIle por
deci"o judk:iaJ. o'direito de represenlaçlopuwi lO cOnju,.. uceudenle, de!cenderJte
ou innIo.

.- .- ...._.-_.-..- --_ _,. , ..
..................

••••• ':0'."'''-- .

DECRETO-LEI N~ 1.148. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

eM;,o !'eM/.

TiTULO 11

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

v.••
Art. 163. Destruir. inutilizar ou deteriorar coisa alheia:
Pena - delençlo, de I (um) I 6 (seis) meses. ou mulll.

Daao tlulUncHo
Pldgrafo 6nico. Se o crime i: cometido:

1 - com viol!ncia • pessoa ou crave ameaça;
11 - com anpreao de subst1ncia inflamivel ou explosiva. se o rato DIo constitui

crime mais ,lrlve;
UI - conlra o palrimônio da UniIo. EsladO. Município. empresa~

de serviçal p(abl:icol ou sociedade de economia mista:

IV _ por mocivo q,OlSlico ou com prejuizo considcd,ve1 para a vitima:
Pena _ de<ençlo, de 6 (seis) meses I 3 (lrb) anos. e multa,~m da pc...corr...

pondenle • \'io2Ddl.

~__ik'-~~."'" alimento
An. 164. lnlrodunr ou deixar aDlmllS em pr?pl'iedade alheia, sem COMe

de quem de direito. desde que do rllo resulte ptCjulzo: ..
. Pena _ deta>çlo. de IS (quinze) dias I 6 (seis) meses. ou mulll................................................... ~ .
AfI· ....

An.l/i7. Nco_doan.163. <1on~ IVdo..uplU.....fo.doarl.I64. somaIle
se procede mediante quei....

CAplWJO VI
DO"ESTElIONATO E OUTRAS FRAUDI:S

'" ~'.' •• ' •• lo _ 'O .F_.. eoairda

. Arl. 175. Enpnar. no exercido clt Ili't'idade COIDII'CiaJ. o adquirente ou consulfti,.
dor:

da; I - vendendo, como verdadeira ou perfeita. mercadoria ralsirlCada ou delenor.

li - anrepndo uma mercadoria por QUI,..:

Pena - de<ençlo. de 6 tseis) meses I 2 (dois) ...... ou multa.

I I! Alterar em obra que lhe c~ncomendada a qualidade OU o peso de metal ou
subsliluir. no mesmo .caso. pedra verdadeira por falsa ou por oulra ele JJImOr valor;
vender pedra rlha por verdadeirl; vender. como pr<eiolo. meraJ de outra qaalidade:

Pena - recluslo. de·l (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
I ~ t: Iplicbel o dispoSlo no an. ISS. I 2~.

-'F-;;;;;;;;.;;;------ --..-..----.--.--- -.-
.....~ ;?!....:=~. aIionaftdo, .......... deIllllilldo-ou doalr....

Paa - dftaIçIo. do' (á) _ I 2(dois) _. OU -.Ira.
Paricrafo WIieo. s-.. .. procedo-..QOIàXL

_ ••• - --.. - -- _ " •• 'O "' 'O ..

T1nJLO 111
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL

CAPlTuLOJ
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INTELEcruAL

V~ik_I...t_
An. I.... Violar direilo autoral:
Pena .,.. dftaIçIo. de 3 (Irls) ....... I 1 (um) Il1O, ou _.

II~ S.niolaçlo eonsislir na roprnduçlo. por qualquer meio. deobrl illldectual,
110 lodo ou em pII1e. para rlm decomtrcio.. sem IUlorizaçlo apresA do aulor ou de
iIIutm o represente. oq COMislir na reprodUÇIo de fonosrama e Yideof~. se-.
llIlOri2açIo do produtor ou de quem o repres..II.,

..... - ndilIIo. ikl (_) 14(_1_. elllulla.
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Por esta razOes. considerando o projeto constituclE
l1al l jurídico e redigido em boa técnica legislativB

t
SOU de

parecer que o projeto deve ser aprovado. também quanto ao mér,!
to, com emenda.

I 2~ Na mesma pena do pará&rafo anterior incorre quem vende. expõe i. vendi. in
troduz no P.ais, adquire, oculla ou tem em dep6sho, para o ruo de venda, ori&inal ou
cópia de obra intelectual. fonovam. ou videofonoarama. produzidos com violaçlo de
direitD autoral.
V.rpoçIo do _ ........611lao .1_

Art. 18S. Atribuir falsamente a ateuém, mediante o uso de nome, pseudônimo ou
sinal por cle adOt.ado para desi&Rar ~U5 Irlbalhos~ a luloria de obralilerária. científica
OU artistica:

P.... - de1ençlo, de 6 (sei.) meses a 2 (doi.) anos, e mu"a.

An. 116. Nos trimes previstos neste Capitulo somenle se pro«de mediante queixa,
salvo quando pralicadO$ em prejuízo de entidade de direito público. autarquia, empresa
pública. sociedade de economia minI ou fundaçlo insaituida pelo poder público. e nos
casos previstos 11M ff J~ e 2~ do ano lU des~ l.c1.

1lTULOXI
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

..... - _- ~ ,. -._ .
CAPITULO 111

DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

............ "' _ ..
--~ -An. 34S. F jUlliça pdu própria_. pita llI.r..., IJ"IODIID.-.le-
pl"', "00 q-.cIo alei o ........ite:

"- _ de1onçlo, ele lS(qu_ldiual (u.llllb, ou lIlulta.aláadapeoa
poIllIonle , vioRncia.

Parqral'o úni<o. Se alo'" _ ele-._" lO pnx:adc ........
qudxa.___--,.--.---0;.,..---..-- -.-.-._ -'--"
__ "'"..__ ' 4~ ••·.' - :. ~-_..- - , - .. - - __ •

ClIII!Sdo DE COIISTI'fUlçXo E JUSTIÇA E DE aEDAÇl(o

so Penal
redação,

Sala da Comissfto, 21 de outubro de 1991.

lk",,~.~_~
IBRAHIH ABI-ACKEL
Depl,Itado Federal

O parágrafo !,jnico do artigo 24 do Código de Proces

transformado em § 12 do mesmo artigo, com a mesma
acrescentando-se um segundo parágra fo.

Art. 24

. .
§ '0 ..
§ 22 Seja qual for o crime, a ação
penal será pública Quando praticado
'em detrimento do patrimOnio ou lnte
resse da Uni~o, Estado e Município.-

Sala da Comissão, 21 de outubro de 1991.

llm:v\,;...,~_~
IBRAHlt-l ABI-ACKEL

Relator

.'JÍi - PARECER DA CDt-lISS~D

paojno DE LEI ... 906/91

.... tu... do art. 11'. ~. I. do bti
_to IDt.nso da c"'ra doa Il4lpGUdoa • do itn XII do Ato da

* •• DI 177/89. o Sr. PnaidlDta d.t.niDou a allartura - • di.
vulqaçio na ard.. do Dia da. comi••õe. - d. prazo para ~pre

••nução de ...nda., .. partir de as/os /91 , por 5 ...acHa.
E.90~.do o prazo,. aio .tor.. racebi4•• _nda. ao proj.to.

Sal~ da cai••ão, l1;li 09 de agosto de 1991

wPck
linDA DE S!IIA COU!A III!DZIlIl!CDIl

saeretária

~ D6 CcH',~~ ~TU'IÇ.D S ;rvcr,J'D ... 'P.~
i;r-..Jt,- 'l26L.6Tlltl-lo ~ VDTO toe o':l.lFL#lT~

Pelo projeta de lei nR 906, de 1991, ° Deputado Ivo
Hafnard propCe acréscimo de UllI par6grafo ao artigo 24 do Cdd!
go de Processo Penal, de forma a c18$51ficar co..o pública a
açlo penal, qua~dQo o crime for praticado em det:rillento do p.!
trirnOnio da unll0, Estado, Munic!plo, empresa concesslon6ril

de serviços públi~DS. ou sociedade de econorD11 !lista.
A justiric::açflD do autor examina COII propriedade a

••tlria. Nela se encontraM ,deduzidas co- clareza as razlfes que
justif'lc••• inovaçlo .. ; C;rel0·, parim, que eIJ virtude da sua n_

tureza jurídica as ellpresas· concessionárias de. serviços Pl1bl:!
coa e socie:t*ils d'" etano.i. mista nDo deve. figurar en~' IS
deatinat'rils da nOf". proposta, devendo re$tringir-se _ .e5118
ao patrilllÔnl0 da Un1l0, Estados e t-lunic!plos.

A Comissão de Consti tulção e Justiça e de
Redaçlo, em reunlllo ordinária realizada hoje, opinou una
nirnell!;ente pela constitucionalidade, juridlcidade, técnica

legis'lativa e, no mérito, pela aprovaç~o, com emenda, do
Projeto> de Lei 'ng' 9061.91, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Luiz Clerot - Presidente, João Rosa 
Vice-Presidente, Benedito de Figueiredo, Messias G6is, Paes
LandiM, Roberto "-agalhles, Tourinho DQntas, Alana de Frei
tas, Jo~é ·Thomaz Nonô, Mendes Ribeiro, Nelson Jobim, Nilson

G~bson, .Renato Vianna, Ulysses Guimarães, Dércio Knop,

Adylson Motta t Edevaldo AJv~S dá. Silva, Gerson Peres,
Ibrahim Ãbi-Ackel, ",cirooi Torglln, Osvaldo \.tela, SigmBringa
Seixas, José Genoíno, Sandra Starling, Carlos Kayath, Rob

son Tuma, Wilson MOller, Rodrigues Palma, Luiz Piauhylino,
Edivaldo Motta, N~stor Duarte, Valter Pereira t Aroldo· Gões,
Roberto Campos, Edmundo Caldina, Dsmânio Pereira, José
Dirceu e Pedro Tornell!.

Sala da

'~\...;:.., "'j.fr:- ~'-Y..-
Deputado IBRAHlt-l AB~-ACKEL

Relator

EMENDA - cem

Dê-se ao art .. lo do Projeto a seguinte redaçio:

"Art. 10 - O art. 24 do Código dê Processo Penal pas
sa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, renumera.ndo-ae
como 5 lo o parigra.fo único l!xistente:

'Art. 24 - ••• '" .. ..
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rio .
• Rcpublica-:;c em virtude de incoTrc,ões no anterior.

"PlrÁgnfo único. Par. Que I renúncia
passl • surtir efei to Judicial, o IdVOgldo
apresentará, 11 fim de ser juntado Ias lutos,
docullento que cOllprove • efetivI ciêncIa do
_andante."

Art. 2Q Esta lei entre em vigor n. data de

IUI publ1caçlo.
Art. JO Revogalll-se.5 disposições em contl'á-

S lo - .••.••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••.

S 2Q - Seja qual for o crime, a ação penal será pú

blica quando praticado em detrimento do patrimônio ou interes

se da União, Estado e Munic!pio .. '"

Ibk.., .A&.-:_.Lpu.I
Deputado I~RABIM7Âii:-Ãc"m.

Relator

TnTO FINAL

o CONGRESSO NACIONAL dec<ela,

ArL lD O arUgo ,., da Lei nV

11.0J.7' P'IS!' vigorar acrescido do seguinte

único:

5.869 do
p.r40raf'o

PROJETO DE LEI N!! 906, DE 1991
(do 5-r. Ivo Mainardi)

Acrescenta parágrafo ao artigo 24 do Decreto-lei n~ 3.689, de

3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal.

o Congresso Naci.ona.l Decreta:

Art. 1!2 - O art. 24 do Código de Processo Penal passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo, r~mumerando-se c.omo

§ I!! o parágrafo único existente:

"Art. 24 - : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ l' - .

§ 2! - Seja qual for o crime. li. ação penal será pública.

quando praticado em detrimento do patrimônio ou interes!le da

União, Estado e Município."

Art. 2! - ~!lta lei entra em vigor na data de !lua publi-

caçio.

11:rt. 3~ - Revogam-se a!s di8posiçÕe8 em contrário.

Sala da Comissão, em 28 de abril de 1992.

1\o-r07.l:""" -:\:l><-~
D,putado IBItAHIK ~I-ACJ:EL

Re1.ator

PROJETO DE LEI NlI 969j-A, DE 1991
(Dei Sr. OsvIldo Melo)

Acrescenta parágrafo ao artigo 45 da Lei n9 5.8"69,

de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;

tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação, pela constitucionalidade, juridicida

de) técnica legislativa e, no mérito, pela aprova

ção, com emendas.

(PROJETO DE LEI N9 969, de 1991, A QUS SE REFERE O

PlUlECER)

S U M Á R I C'

I ... Proposição inicial

11- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

... termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

... emenda apresentada pelo relator

- parecer da Comissão

- emenda adotada pela Comissão

... texto final

Porque vários. pJofl~.. Jon"Js do dlrl:llo cfllc:"

de", Que li renúnch ao mandato "ad judlclo" deve ser pr 'Jffie".. l

du pelo juiz de causa mediante requerJrnento do Ddvugado, e
nlo tuanslftltldo dlretalumtc pelo patrono 00 seu cUente, pr.!:!
POMd's lt lnserçilio deste p.llIrligrafo ao artigo pertinente, a fi,"
de que nlo paire ,"obre o assunto qualquer dúvida.

ContRlftos assIm com o endosso de nOSS05 11'J5

tres Pares pore o oprovaçio deste proJoto.

de 1991.

( 'J (l,~ t", \. \;!pJ!..>S;'l
Deputado OSVALOO HE:.kó /

LEGISLIIcAO CITADA l\NeXADl\ peLh

COORDENlIcAo Dl\S COHlSS0ES PERHl\NENTES

UI No· U". DE 11 DE JANEIRO DE lPU _ INSTITUI O
CODmO DE rROCESSO CIVIL. _---_._-._ .

ntUte._NJ''''mtDOlnOC1JUDOlQs...............- _----_ .

A",41_0 ~_ .
...,..........,..'--".• ,.. __ 1>0_ '101...,
.....'-Nl)-.I _UII--. •..,...W.-e.- ...
~,., .,..., ·fIh·

COflIllsllo DE CORSTITUIÇllO E olUSTIÇll E DE REDAÇllO

XEIIMO DE RECEI! IMfJ!TO pE EIlfJ!pAS

PROJETO DE UI Nt 969/91

Xoa tenro. do art. 119, QIUl1. I. do ".qi
..nto Interno da Ciaara doa neputado•• do ite. III do Ato da

Hei. nt 177/89, o Sr. Pr.lidente d.tenainou a abertura - • di
vulqação na Orde. do Dia da. Comis.ões ... de prazo par. apre
••ntaçio de .m.nd.... a partir d. OS I 08 191 , por 5 ••••õ•••
E.votado O prazo, não for•• r.cebida••••nda. ao projeto.

Sala da Coajl.io••• 09 dI'! .goato de 199J

~JQ.
HILDA DE SEI/li CORREA WIEOEIlHECXER

Seeretti"tia

P1\RECER DII CO>ll~~~O DF. CONrTl'!'tJlç~D r. JU~TIÇ1\ E DE NED1\Ç~O

I-~

Cogita-se de acrescentou disposição legal a a!:

tigo de iei, o de número 45, do Código de Processo Civil, vi

gente, porque o autor do projeto, o Insigne Deputado OSWALDO

MELO, !Jeguindo entendimento que vãrlo~ profissionai!J do direi

to ostentam, também absorvendo a insequridade deles r pinçara
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a dúvida inquietante sobre dever ser a renúncia ao mandato lIad

judicial! acolhida, simplesmente, pelo juizo da causa, à post!:!,

1ação do advogado, desnecessitando-se, assim, da comunicação

do patrono ao mandante.

Ao projeto não sobrevieram emendas.

Dispõe o Código de Processo Civil, vigente, em

Seu artigo 45, y!!r!&!!:

"0 advogado poderá, a qualquer tempo, re

nunciar ao mandato, notificando o mandante, a

fim de que lhe nomeie.5ucessor. Durante o; dez

(la) dias seguintes à notificação, o advogado

continuará a representar o mandante, desde ql}e

necessário para lhe evitar prgju!zo" ..

A Lei 4215/63 já dispunha, em seu artigo 70,

§ 69, que o profissional renunciante de mandato continuaria,

durante os dez (lO) dias que se seguissem ã renúncia, r!!pre

sentando o mandante, para evitar-lhe preju1zo, com o que evi

taria de incidir nas infraçõ~s disciplinares do artigo 103,

XVII, do diploma legal antes mencionado, porque violava as di!.
posições do artigo 87, XXI, da mesma lei.

Os dois ,instrumentos legais, que alcançam a m!.

t:éria em anâlise, traduzem o mesmo conteúdo geral, e criam si!!.
gela diferença na parte especIfica disciplinar da prestlÇão de

trabalho do profissional da advocacia.

Os textos legais antes referidos, infelizmen

te, não estão revestidos pela certeza, induvi.dosa, do que di

zero. Reverencia~ a renúncia ao 'm~ndato outorgado, que se toE.

malizaria por notificar-'se ao mandante para a indicação de s!!,

cessor, mantida a representação judicial no decênio subseqO.e.!!

te ã renúncia, como impedimento de eventuais prejuízos. E não

fazem mais do que isso'.

Há, realmente, lacuna no .!!!!! scriptum, de tal

sorte que se entrega ao profissional da advocacia., quando da

renúnciai o dever de notificar ao mandante, e a simples men

ção de tal circunstância, ao juízo, valeria para cháncelar a

substituição do procurador, antes constituído ..

Existem, aI, sem dúvida alguma, um obséquio e

uma reverência à indicação do profissional da advocacia, in

disc~tivelmente, no exercíci.o de seu mister, merecedor ela cr!,

dulidade, até mesmo pe-Io dever de lealdade processual que lhe

é decorrente da lei adjetiva clvll.

Mas, esse crédito. de informaçio judicial, po

de-Be llssegurar, não tem afastado, no amanho das lides judi

ciárias, problemas das mais diversas ordens de significação e

natureza, que confundem e eri1baraçam as ,rela~õeB processuais :lã
existentes em juIzo.

o que se tem a considerar, como fundamental,

nall relações judiciárias" ê a"'!;t~anqO.illdllde que Be lhes possa

emprestar, e li .lJeguridllde qu.e ás ;'possa envolver, a~aBt*o-8e

d~la. o momen~ ,da incerteza OU' dub~a~e, porque a lacuna é

li. tônioa, auand!J o i!lclaramento, expresso, lIer1a p. 1nque~tion!

vel. Entre o anunciar-se que a notificação de renúncia iD lM!l

dato foi implementada, e a comprovação, nos autos, documenta!.

mente, que iS50 ocorreu, há que optar-se pela certeza do anú!!

cio comprovado, pela demonstração judicial (via documento pr,º

prio) de que o dever legal de comunicabilidade da renúncia,

efetivamente, pelo todo, se cristaliza.

Com uma norma jurídica clara, enfática e prec!.

sa, sobre o tema em análise, como alvitrado pelo projeto, as

tertúlias judiciais que pudessem sobrevir da omissão legal, ~

tariam nati-tnortas: a renúncia a 'mandato judicial, consenti

da pela lei adjetiva civil, depende de notificação expressa,

e ao juízo ela será comprovada, documentalmente, se e quando

se cristalizar.

Assim posta a questão, deve o projeto merecer

admissibilidade e tramitação, e no mérito deve ser aprovadc

nos termos da emenda do Relator.

EMENDA DE REDAÇÃO

o parágrafo único do artigo 45, da Lei 5.869,

de 11.1.73, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Paro: ,que a renúncia~
duza os efeitos jurídicos a que se destina, j~

tarâ o advoga.do, aos autos, documento que com

prove, a efetiva ciência do mandante"'.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 1991'

~
Relator

"TIL - PARECER DA COMISsM
-"""

A Oomissi'lo de.. Constituição e Justiça e de

Redaçilo, em 'reurril'!o, ordinl~ia realizada hoje, opinou Una
nimemeÂte pela constitucionalidade, jurldicidade. técnica

legislati"tt~ e, no' mérito, pe,la ~Pfovaç~o, COM emenda, do

Projoto de Lei n!2 969/.91, nos term'os do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Oeputados:

José Luiz Clerot - Presidente, Jo§o Rosa

Vice-presid'!ilte, aJnedito.de Figuéiredo, Messias q,6is, Paes
L:!ndim, Ro'berto Mágalhles, Tourinho Dantas, Alano de F'rel

,tas,. José TholWBZ Nonô, Mendes ..Ribeiro, Nelson Jobim, Nilson

GibstW." ~~iJ.to ~laJlnQ, Ulysses G.uimarles, Oércio Knop,

Adylson Motta, Edevaldo Alves da Silva, Gerson Peres,

Ibrah1. Ab1-Ackel, Moron1 largan,' ·àsvaldo Melo, 51gllar1nga
Seixas, Josf! Genoíno, Sandra Starling •. Carlos Kayath, Rob-
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500 rumar Wilson MOller, Rodrigues Palma, Luiz P!auhylino,
Edi~;ldo Motta, Nestor Duarte, Valter Pereira, P.roldo G.óes,

Roberto Campos I Edmundo Galdino, Osmânio Pereira I José

Dirceu e Pedro Tornell!.

Sala da Comissão I em 28 de abril de 1992

EMENDA - CeJR

Dê-se' ao art .. H~ do Projeto a seguinte redação:

"Art. l~ - O art. 45 da Lei nQ 5.869, de 11 de janei

ro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo

único ..

TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI t{S! 969, DE 19.91
(do Sr. Osvaldo Melo)

Acrescenta parágrafo ao artigo 4S da Lei n 2 5.869, de 11 de jA

neiro de 1973 - Código de Processo civil.

o Congresso Nacional Decreta:

Art. 12 - O art. 45 da Lei n!! 5.869, de 11 de janeiro

de 1973. passa li. vigorar acrescido do seguinte parágrafo úni.
co:

"Art. 45 - •••.•••••••••••••••••.•••••.••.••••••••••••••

Parágrafo único - Para que a renúncia produza os efe,i

tos jurídicos a que se destina, juntará o advogado, aos

autos, documento que comprove a efetiva ciência do man

dante. "

Art. 2.2 Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
çâo.

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

'Art. 45 - ,.. .

Parágrafo único - Para que a renúncia produza os

efeitos jurídicos a que se destina, juntará o advogado, aos

autos, documento que comprove a efetiva ciência do mandante. I"

Sala .di'! Comissão. em 28 de abril de 1992.

Sala da Comissão, em 28 de abril de 1992

7 f fit.-,
Deputado JOAo ROSA

Presidente em exercício
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PROJETO DE LEI N!1 1.317-A, DE 1988
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 511/88

Quinta-feira 9 16125

com
in-

Disp5e sobre criIres ocntra o mercado de valores m::bi~
ten::lo pareceres: da o:mis~ de o:.nstituição e Justiça e de

Iedação, r::ela constitucionalidade, juridicida::1e, técnica l~

q'islâtiva e, IX) mérito pela apzova:ção, a:m substitutivo e,

da O::missOO de Econcmia, Indústria e O::mércio, pela aprov~

ção, can substitutivo.

(PROJETO DE LEI N9 1.317, DE 1988, A QUE SE REFEREM

OS PARECERES).

o CONGRESSO lIACIONAL decreta:

Art. lo constitui crime contra o mercado de valores mobiliá-
rios:

I - deixar, o administra~or ou acionista controlador de
panhia aberta, de prestar à Comissão de Valores Mobiliârios (CVM)
formação relevante;

\ 11 - deixar, o administrador ou acionista. control:dor de c0"'!l
panhia aberta, de divulgar ao m~rcado ou prestar a l.nformaçao de mane~

r.a incompleta, falsa ou tendenc1.osa;

\ 111 - distribuírem publicamente, o administrador das compa
nhias emissoras ou da instituição financeira intermediadora, ou o ~gen
te autônomo de invest.imentos, valores mobiliários sem o prévio regJ.stro
na CVM ou sem a divulgação de informações da mesma natureza daquelas
exigidas pela Comissão ou em condiçõea diversas das constantes do re
qistro;

, IV - colocarem no mercado, os fundadores, na constituição da
companhia, o acionista ~ontrolad?r, o.subscritor de valo7e!? ..m?biliá:ios
ou o adquirente destes a companhJ.a enlJ.ssora, valo:es mob7lJ.ar10s_etnJ.ti
dos sem prévio registro na CVM, ou sem a ~i~lgaçao de J.J.1fczrmaç?es da
Illesma natureza daquelas exigidas pela ComJ.ssao ou em cond1çoes d1versas
das contantes dó registro;

'"' V - atuar profissionalmente no mercado de valores mobiliá-'
rios, com instituição financeira interme~iadora, ~dministrador de ~ar
teira coletiva ou individual, agente autonomo de 1nvestimento, aud1tor
independente, analista ou consultor de valores mobiliários, sem estar,
para esse fim, registrado na CVM;

VI - manipular o mercado, utilizando qualquer artifício des
tinado direta ou indiretamente a elevar, manter ou baixar a cotação ou
alterar o vol~e de negócios de valores mobiliários.

VII _ exceder o investidor pessoa física ou o administrador
de pessoa jurídica, -bem' assim o;administrador de sociedade intermedia
dora os limites de participação estabelecidos pelas Bolsas sob super
visã~ da CVM, evidenciand~ concentração de modo a manipular os mercados
futuros, a termo e de opçoes;

Pena: detenção de seis meses a dois anos e multa.

S lo Incorre na mesma pena, quando pratica o fato previsto
no -inciso IV;

a) o fundador, na hipótese àe constituição de companhia1

b) O acionista controlador; e

C), quem quer que tenha subscrito valores da emissão ou os te
nha adquiric!b i cqmpanhia emis$ora;

5 20 Não há crime, na. hipótese do inciso I, Se o agente dei
xa de divulgar informação ou .fato relevante cuja revelação ponha em
risco legí.timo interesse da companhia, desde que a CVM autorize a não
divulgação.

S 30 Na verificação da concentração, na hipótese do inciso
VII deste artigo, consideram-se como um único investidor aqueles que
atuem em conjunto representandO o' meamo i.nteresse.

Art. 20 Constitui crime' da mesma. natureza:

II - agir, nas operações de mercado efetivada com valores mo
biliários, mediante ardil ou artifício destinado a manter terceiros em
erro, ensejando vantagem para as partes na operação, o intermediário ou
terceiros;

IIl - movimentar, o _ administrador, carteira administrativa
para terceiros, de modo a auferir lucro indevido pelo consegdente au
mento da taxa de corretagem, comprar ou vender valores mobiliários para
a carteira em condições anormais desfavoráveis para o investidor.

Pena: reclusão de 1 li! 3 anos E!: multa.

Art. 30 As penas de, multa previstas nesta lei serão também
ap3;icadas à pessoa jurídica, nos limites de vantagem .ilí.cita por ela
auferida.

Art. 40 Nã.o extingue a punibilidade o ressarcimento do dano,
ainda que espontâneo.

Art. 50 Os crimes a que se refere esta Lei são de ação penal
pública incondicionada, promovendo-a o Ministério Público ou, quando
este exceder os prazos legais Bem a adoção de quaisquer providências,
admitir-se-á ação penal subsidiária proposta por qualquer cidadão.

Art. 60 Qualquer pessoa do povo poderá provocar, para os
efeitos desta Lei, a inciativà do Ministério Público, fornecendo-lhe,
por escrito, informações sobre 'o fato e a autoria e indicando as cir
cunstàncias.

Paráqrafo único. Quando a comunicação for verbal, mandará a
autoridade reduzí-Ia a termo, assinado pelo apresentante e por du••
testemunhas.

Art. 70 Quando, no exercício de suas atribuições legais, a
ComissÃo de Valores Mobiliários ou qualquer outro órgão público verifi
car a ocorrência de indícios de crime previsto nesta Lei, deverá infor
mar ao Ministério Público, enviando-lhe os documentos necessários ã
comprovação do fato.

Art.• 80 Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os ma
gistrados ou quaisquer outras autoridades verificarem a existência de
crime referido nesta Lei, remeterão ao Ministério público as cópias e
os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

Art. 90 Será admitida a assistencia da Comissão de Valores
Mobiliários no processo que julgar os crimes tipificados nos arts. 10 e
20.

Art. 10. Oferecida a denúncia ou deduzida a acusação popu
lar, acompanhada do rol de testemunhas, e citado o infrator, terá este
o prazo de dez dias para oferecer defesa escrita, podendo juntar docu
mentos e arrolar as testemunhas que tiver, em nÚMero não superior li.
cinco.

Art. 11. Findo o prazo a que se refere o artigo anterior,
ouvido o Ministério Público e, se for o caso, o autor da ação penal po
pular, sobre as preliminares e documentos, no prazo comum de dois dias,
os autos serão conclusos ao Juiz para:

I - delcarar extinto o processo, se não houver justa causa
para a acusação, ou ocorrer fa.lta insuprível de pressuposto processual
ou de condição para o exercício da. ação penal;

II - julgar antecipadamente a causa quando, considerando ple
namente provada a defesa do acusado, o absolver desde 10901

III - proferir ato recebendo a denúncia ou acusação popular,
designando audiência de instrução e julgamento, dentro, no máximo, de
dez dias.

Art. 12. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e
praticadas as diligências instrutórias ordenadas ou deferidas pelo
Juiz, abrir-sc-á o prazo de dois dias a cada uma das partes para alega
ções finais.

Art. 13. pecorrido esse prazo e conclusos Os autos dentro de.
vinte e quatro, horas" terá o juiz cinco dias para proferir a sentença.

Art. 14. 1)30 sentença cabe apelação, no prazo de cinco dias.

Art. 15. A pena de multa prevista neGa Lei poderá ser fixada
em até duas vezes o valor apurado ou estimado da vantagem econômica
decorrentê da prática do crime.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua public!.

I - utilizar informãção relevante ainda não divulgada ao mer
cado, capAZ de propiciar vantagem; para si ou· para outrL'll, mediante
,compra ou venda de valores mobiliárioB~;

çào.
BrasIlia, em de de 1 988.
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LEI H· 1.385 - DI ., H DIZDOIO
111: 1878

Dúp(Se IGbr. o mercado de tHJlor'l
mobilié,ioJ , cria G ComúJ4o Ile
VelOTu JfobUúfrloI.

O Presidente da. Repúbllca
Faço saber que o ConJ:reso NaclGnal
cf, •~et& e 1:10 SSDcloDO a le&u1nte Lei:

CJ.J'1ruLO J

D/li Disposiçflu Gerais

Art.l- Serl0 dLsclpUnadas e tlsca
lizadu de acordo com esta Lei as &o
,wnt.es aUvlda4u:

I - .. emissão e 41stribulçáo de "..
lores mobil1ârios no mercado;

11 - lo neiOCw.çlo e lnterme'llll.çl0
no meré:l.do ~e· valores mobiliAria.;;

m - a ori'ólnlzaçlo, o funcionamen
to • u opcr~ dU bo15al do valo
UI;

IV - a admlnlstraçlo de carl;elru
• a custód1a de valore. mob11l4rloó:

V - a audItoria. das companhJas
aberta.s:

VI - os serviços de consultor e a.ua
Usta de \'a!o:e.~ mobUlárlos.
. Art.. 2- São valores moblUl1nos su

Jelws ao regime desta Lei:

I - ES ações, ·p:l.rtes beneClcl{.rlas
e ttcMntures. os cupõcs dl!.liSC5 1.ltul04
e os bónus de suboscrlçào;

n - os certificados cle depóSito .1e
valores moblllo.rlos;

III ...:. outros títulos criados ou ,.mI
tidos pelll.S ~ocledade.s an6nlmu. a
crltórlo do Conselho MonetA)'o Na
<;lo11al.

Parálrafo único. ....c~uem-se 'lo
regime desta. LcJ:

I - os tltulos da divida plibl1ca
federal. estAdual ou municipal;

11 - os tltulos cambial-' de "eSI'Il"ln
aab1l1dado d~ l.nltitulçl.o !1nancelra.,

exceto as de ,uns.
-\ '.. S~ ::ompcte ao '''')nselho Mo

nctá :10 Nacional:
I - definir li. pomlca a ser ODser

vada na organização e no l\i.nclolla.
mente do merca.do de va'ore.;> mobl·
lIários;

tI - regular a utlUzaçlio do c·cdlto
nesse mercado;

III - fixar, a orlentnçl!.o geral a ser
obscrvadll. pela Comlssio de V'llores
Mobiliários no exerciclo de Sllas a t,rl
bUlr;ÕC.'l;

IV - deIlnlr 1l.S atlvldnctea da. 'Co
ml~sáo I!c Vl\lore,; Mohlllârl..a que de·
vem szr cxerr.:dll3 em ooorj':n~çl!.o

com o Danco Ccutral do Urol~:.

Parâgrnfo único. Ressalval10 o cUs
posto nesta Lei, a flscaJl:t.:II;ão do mer.
cado C111aucclro c de CILp.tl\\1o ccoutl-.
nuará a ser exercida. nos termO!' ela
leglslaçào em vjgor. pelo B.:•.-:·) C..n
trai lo .B11lsU.

I.r... ,,- O Conselho Monettl.rlo Na
c!Jr.al e a Comissão de Ve.lor:.. Mo
b:111rlo.s exercerão as atrlbu!'.O~a pre
vlita.s na lei pa~a o fim de:

I - estimulAr a formação d~ pou.
panças e a sua aplicação em vaicres
mobUlárlos;

II - promover a expansllo e o fun
clouamcmto eficIente e regular '.10 JJ'er
cndo de ações, e estimular óls arHcll.
ções permanentes em aç6c:. dl «:11.;>1
tlll social de companhias ab~rta:> &eb
controle de CólpltaLs priva;}"" naclo-
n~~; .

lU - assegurar o funcionamento
e!\c!ente e regular àos merc...Jus daIbolsa e de balcão;

IV - proteger os titulares de: valo
res l1";)bU;'\rlos o r,a lnv~t!dures do
mercadc ontro.:

a) emls:iÕes ll'1'q:ularc: de \'a.lores
mobU1árlos;

!» atos ilegais de arl.nlnlstradores
e aclonlstns controladores dlUo comp3.
nhlas abertas, ou de a.dmmls'.r..dorea
de carteira de valores moblllá.rlo·:

V - evitar ou coibir moda:ldadc.s de
fraude lIU manipulaçao destlnac.ns l)

.criar condlçccs IUtUlelals de d.lInll.n
da orell.a '0,1 O, cço ao.. valo; e!a moul
llf4rlos neioclados no mcrcac:lui

VI - IlssegurLi.r o llCCSSO do p(;b!lco
a. Informaçlles. sobre o.s valurcs mc,bi
llárlca negociados e as compa.nhiai quo
os ttnha.m ar do;

VII - nsscCUfAr Do obsef\'Allcl~ de
p:-Atleas com~' elals cQuitat!\·lLS DO
mercado ele va.lores mobmArlos:

VIII - a.s.scgurar a ob.!erva,ncla D
mercado, das condições de utili/.:l('iQ
de crédito Cixada$ pelo C<lnselh'J Mo·
netárlo' Nacional.

CAP1TULO 11

Da Comfss40 de Valores ldobilllÍrllu

Art. 5- E' Instltulda A ComL~Q
de Valores Mobllhl.rio.'i, cnt:d.hlc liU
t.ll.rqulca, .vlnculada a.o Mlnl.:l!.cr\u à4
lo'nU:lldn.

II.rt. 11- A Comlssl!.o de Vnlor~ Mo
blllürlos serA numln1.',tradl1 por \IID
prl'sldcnte c qU:l.\ro dlll'lUfl'S, no)nn·a
dos pc:o Prc:iló.:nte da. Ht·l.J1:bhc....
dentre pC~:lS de IlIb.lda. rl'plõl.1ç;1(J e
n:coll!lcclJa cÜ:n)X'lcllc:a eln lO.1ll'1111
de merc.ldo de caplt.aLs.

I 1- O presidente e (l,5 dlret.<.r.:::. 1>«:
rão sulJstltulaos, em suas r.J.l~ Uol
forma do re~imento Interno, e ~erl0

c1em.lsslveis /la 71:1tum.



Julho de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 9 16127

I 2° O prct.idente da Con;!.ssâo v·;~
assente. no Conselho MoneLario "':..cIo}
nal. com direIto a voto.

I 3° A Com~ào funclonarl\ OOIllO
órgno de "ut:l.llcraçã» coll:J.:lada da
acordo com o n:glmcnto U1lrfllO pre
viamente ui)rova~lu pelo ~1:nL:itru d~
Fuzcnda. e no qUoll serüo. {!xaJ;lS lOS
atrlbulçõcs do prcs1dcll~. dos <tire
tores "e do colegiado.

I 4° O Quadro perm:lIlcllle 10 ~,".:.
soaI da Coml!"oS30 será cUn.!>t:tu!dc. de
empregos rcgljos p.:1.\ ICl::.s! .. ~ã.o tró4
b~lhista, cUJo prO\"lmelllO. exc&:tuold;LS
as !untOcs compreendidas no Úl <11-'0
Direção e Ass('ssoramé'nto !:l\;pe~i\lr.

será feito medi:mte concursu punJ:,'O.

Art: 7° A Coml.o;,:;ào custearli u
dcspc.1i:ls ncc~·s.~Úrl:LS 110 seu Iunc:l>n.l
mcllto com os recurliOS pro\'cu!l!c:1:lI
de:

I - dotações das reservas mO'l~t'.
rias a Que se refere o Art. 12 :1a Lei
n° -5.143. da 20 de outubro de 1li64.
alterado pejo Decreto.leI QO 1.3.2. de:
:':u u~ lHO.W ae 191-4 que lhe !Jre:u
atribuídas pelo COD$íliho Mon'tÃrlo
Nacion:u;

II - dotatOe.s que lhe foren1 COA
sl&nadll.S no orçnmento red~ral;

III - receitas proveniente! da. !lr~
taçao' dr: tealços DPla Comlssâo. 00'
servada. a tabtla aprO\"adA pelo C,)o
solno MoneLArlo NacIonal;

~
.• reuda de beDa P'Ltrbnonl.aJ1 •

re«:to..1 evenLuals.
Art. ao Compete .. Com1$5l'lO de

Valores Mobiliários:'
I - re:uiamentar. com obsen.·ç.ncl..

d& poUtlca deflulda pelo Co~elho
!OSQneUr!o Nacional. a.s maU:ria, ex
press:lmt:nte previsw nesta J,.el e na
lei de sociedade$ por. açOCs;

11 - admln!~tr31 os rel:1sm)$ 1ns
tttulc10s por esta. Lei;

lU - fiscalizar pcrmanenleml'lIte a.s
a:ivihdc.s e c.s s~rvlços do ull.:reado
de valores moblli:'.rlos. de que tro:.ta
o Art. 1°. bem como a vel.:ul~çào de
lul01 macÓC's IclnUva."' ao mercado, I!.'I
P«:!;soas que dele participem, e aos
valvres ncle nel:oclad(ls;
" IV - propor llO Con.r,clho MonetArío
Nacl(ln:l.l .. evclltu;ll flxa\:lo ele lIml
t.:s miximos dI: P::t:ço. CLlDlL""';'S. emo
lu::a·:ILl... t: qU.~1~41Ih.:r ("1Il.· a" vur.:u~t'n5

cobr:l.das pelos 11lLtrmcdllulos do mer
udo;

V - fLstal1zar e Inspecloll'u as :om
par.hl:u aoe tas daua pllorlda:!e iLs
que não apresentem lucro em balanço
ou A.s q::e deixem de p.l~3.r o divi
dendo l&inimo obrlia.tôrlo.

I 1- O disPosto neste arU::" não
exclui a com~téncla das bo...as de
va!ores com relação aos seus m.:mbros
• aos valorc.s moblllÁr105 ncl.u nego
CW101.

I 2- Ressalvado o disposto D') .\rt.·
21 a Co:nb: ão de Vra.lo: cs Moblllárf~
~:&rd:l.r" liil:Jlo d~s InCurmaç3",lo que
obtiver. no exercício de 1iC~ poderfs
de Ci5c:a.lw.çii.o.

I 3° Em conformidade com o que
dispuser seu regimento. a Ct)mlssio
4~ Valore. MobUlir1os poderé.:

I - publicar projeto de ato norma
t1\"O pata r~ccber su~c.stõc.s de 10te
r~os;

U - con\'oca.r. a ,eu Juizo. :)ualqcer
~& que pos.<;.;J. co:lLflb",fr cúm fn
tn 1U:lo;iJ. oi ou topmlÓC- }lara o apcl"Íel
çoamento dl.$ normu a liCrct.l pro
mulia.das.

Art. Il~ A Comls.'lc. de Valorr" Ml"
bl1iarios terá jurisdição em tcó.J o
terri:.ório nacional e DO exeru.:io de
"u::.> nt:lbuições. ob:.c·vado o dispostO
00 Ar~. 15, I 29• p.:Icerâ.:

I - examinar registros con:Abels,
llvrc.s ou documeDtos:

4) :lo' P:SSO:l.' naturais e jurfdlc8.S
Que Inttl:ram o sL~tema de distriuulçl0
de valoru mobiliários (AlL. 15);

1) da.t companh1ll.s abertu;

c) dos tundos e IOClea..c1ca de in
vestImento; "

ti) das cartelru e de.,ooltQ.s de va
10lCoS mobU1Arlos (Art.s. 23 e 24); .

e) dos audlLOres lndependentea:
1> dos consultoré" • analLst84 de

\:"!orc.~ mobJ1lárlos:
g) de outras PCSSOM Quaisquer, na

turnls ou Jurldlcas. que participem dI)
mercado. ou de negócios no merclldo.
quandO houver suspeita fundada. de
fraude ou manipulação. destinada a.
criar condições Ilrtiflclals de demallllll.
oCerta ou preço dos valores moblllâ.
rios;

11 - Intimar IlS PCSSO:l.S referidas
no .Inciso anterior n presta.r Inlorma
ções ou esclarecImentos. ~ob penn. cc
multa;

lU - rcqulsltar inlormnçõcs ce
qualquer órgão públ1co, a.utal"qula ou
empresa públlca; "

IV - determinar às companhla.s
abertas que republ1quem, com corre·
çàes ou ncUtamentos. áemonstraç~es

fina.nceiras. relatórios ou lnCormaçocs
divulgadas;

V - apurar, mediante Inquérito o.d
mlnistraUvo. atos ilegais e pratl::a.s
nlÍo equitatlvas de Ildinlnlstruaorl.'B I)

aclonlsLas de companhias abertas, das
Intermediários P, dos demaIS. partici
pantes do mercado;

VI - apUcar o.~ autores das lnfn\
çócs indicadas" no Inciso anterior as
penalldadcs prevIStas no Art. 11,
sem prejulzo da responsabUidade clnI
ou penal.

I 19 Com o fim de prevenir ou co:,
ilglr situações anQrmals cio merca·ia,
como tais concl'ltuadas pelo Con.;e
lho Monctl'1l"lo Nacional, a Com~ao

poderá:

1 - suspender a negoclaçli.o de de
terminado valor mob:aárlo ou d~er~·
tar O recesso de bol&& do valores;
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II - suspender ou cancelar os :e
&1Stros de -qu~ tra~a esta. Lei;

III - divulgar ln{Çl;rmaçôes 0\1 re,,:
comendaçõc.s com o flm de csclar...r.er
ou o~lentar os participantes do mer
cado;

IV I- proibIr p:l.rUClpanteJ CoO
Dlcrcaao, liob comlnlLç~o de multa, a
rr~\·.lct\ de atos que e.. "~cl!1car, pte
Jud cial.s ao fieu !un::onamento le
1\111.r.

I 29 - O lnqu6rlto, nos CMOS (.0
lnel.';o V deste o.rtlgo. observará o
procedimento fixado pelo -Conse,"1o
MonetArlo Nacional, o.sscgurndn 1\10
pia deCesa.

Art. 10. A Comissão de Valorl',s
Mobl1làrlos poderá celebrar convémos
paro. a execução dos serviços de 'ma
cornpct~nclll. em qualquer parte do
tcrrll6l'lo nnCIOl1nl obsel'vadas IIS nor
mas dn leglslaçlio em vigor.

Art. 11. A Coml~~llo de Valores M,,·
blllárlos poderá impor aos Infratores
das norm~ desta. Lei. dn lei de socle
dadc.s por ações, dos suas resoluçõcs,
bem como de outl'lls l~ormllS le",Ll1.S
cule-. cumprlmC'nto lhe Incumba ns
cnllzar, IIS ser,ulntes penaUdaàcs:

r - ndverttlr.cln;
'!1 - multa.;

'II - sllspens1io elo exerelclo de car
GO de o.dmlnlstmdor de companhia
abertn ou de entidade do sistema de
dlstribul;ão de valores;

IV - lnablUtação para o exerclcio
dos cargos referidos no inciso ante
rior;

V - suspensão da autorização ou
registro paol':l. o exercicio dns g,tMaa,-
des de que ·trata. esta. Lei;

VI - cll!saçllo do. autorização (lU
registro lndlcllclos no Inciso o.nterl.,r.

I 19 - A mUita nAo excederA. o
maior destes valores:

I - quinhentas vezes o valor r.o
minai de uma Obrigação ReajustaveJ
do Tesouro Nacional;

11 - 'rinta pc ccnO
: do vnlor da

emIssão ou opero .tio 11'1 ~i:Ulllr.

I 29 - A mliltl1 coml,lnda pela \n/\·
xecuç!lo de ordclll de.. ComlsslÍO ':'Iiio
excederá. dc:/: vezes o valor nominal
ae uma Obrl:;ação ReaJusttlvel 00
Tesouro NaclOllal por dia. de atril.5o
no seu l:umprlmento.

I 39 - As penalidades dos Incisos
III Do VI somente serão aplicadas nrn;
Ca.!:os de Infração grave, assim· dei1
nleps em nol'l*a.s tia Colnissão; ou.:!e
reincidência.

§ 49 - As pcnalldades s6 serão !m
postns cOm 01:' vàncla do procedi·
mcnto previsto .i) § 29 do Art. '9,

.cabendo recurso pnrll. o Conselho Mo·
netArlo Naclon31, nos termQ& do ral
gulomento por c.ste aprovado.

Art. 12. QUll.ndo o lnQu~r1to, .n.s
tnura.do de acordo com o I 2~ do '\t.
99• concluir pela ocorrêncllo de crIOu.!
de ação públíCIl. a Com1.ssão de V:l
lores ~foblllãllos oflclal:'l no Minlst:!·
rio PÚblico, para a propositura Cil
ação penal.

Art. 13. A Comissão de Val.Hc:.s
Moblllárlos manterA servIço :>ara
cx::' Cl'r atlvldar.e c<Jnsu!tlva ou él.l
orlcntaçào junto aos a~cnt('s dú rn,lr
cnda do: valores mobiliários ou Ao
qualquer Invcslldor.

Pllrflgrafo único, FIca. II cr1térlo dO.
Comlssüo de Valore:> Mobiliários dl
vul:::lr Oll n;lo n~ r~~ po.'Ias às cO.1l5ul
tns ou :lO& crltl:l'I05 de orlcntaçllo.

Art. 14. A Coml.s:;5.o de Vlllo~:·.s

MOblll:\rlofo pO<\("I\ {lI \"\'cr cm seu a~·

çnmento. dotntõC's de verbns tL.s b'lI
.'IM de vlllores, nns condll;õc3 II Elcrc:n
aprovndns pelo COl1sdl1o },1.onc\lu'(j
Nacional.

CAPITULO III

Do Sistema ele Dlstr1!lul,~o

Art. 15. O .sistema de dlstrlbu!çlo
de valo:es mobllla:lo.> comp~~nde:

I - lU 1r.stltulçõc.& .fln1nc:clra,s o
demais soclcdo.<tes Que tennam (l(·r
objeto distribuir emlssâo de VllJ01·c.s
mootllârlos:

Q) como aecnles da cornpannla
l:mlssora;

b) por contn prõprl:L. suoscrcvenlJO
ou eompranclo a emls,;ào t:ara a 'Q
locar no mercado;

11 - as socle:llldes c..ue tenn:lm PO)I
objeto a compra de valorts mob1l1~·

rios em circulação no mercado, PUil
Oll rcvcnder por contn prõpr1:L;

III - n.s sociedade:> e O.'i llgente.s
autM:omos que t'Xl'rçam I1th'idades 'te
meulntão n:lo nc:,:ocl:l\;:'lo do:: v:Llor·~

mobllla:lús, em bol.c:LS dc valores ou
no mercado de balcão;

IV - lIo5 b01Sll.! de voJore:s.

, 19 -. Compete ao Conselho M~

netArio ~aclonal defmlr:

I - os tipos de lnsUtulçlío Unan.
celra Que podcrão exercer atlviàa,!l:5
no mcreado de valores' mobllla.rl~,

bem como as c.s~cIcs de o;>cr:lt;'lo
Que pod~rAo realizar c da serviço.. QIIC
podcJ'rto prestar ncs,o;c mercado);
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II - & _pecltJ1zaçlo de operaçbel
OU SI r 1çc.. • ser obsenada peJIlS fOO
cle~.&. ~ dO mercado, o as con(Uçocs.
em .,!"~ podel6.u cumular espkles d.
oJleraçlo ou serviços.

I 2t - Em reLaç:io 15 lnstltuJ,;Ot's
nn:mcclros e demaIS &ocledadcs dUto.
r.zadllS a exp!orar slmultaneaJTIl'nLe
opetlLÇ6c.s ou' scrvl~QS no mcrcaClo l1e
valor~ mobUlarlos e nos merell.'OS

aujclLos l rlc;calização do U:lnco Ccn
Iral do Bra.:;U,. SLS atrtbulç6cs dll. c~
m1~.sAo de Valores Moblllârlos serllO
Umlt:vt:i.'I às I\llvlrladr':'l subm(!t1da'i ao
rc~m:e da prcscnte Lei, e scr:lo excr
dda..s sem preJulzo cla..s atribuições da
quele.

I 3t - Compete ao Conselho MO
ndArlo Nacional rco:ulamcnta.r O diS
posto no para:raro anterior. assetr..
nn~o a coordenação de serviços entre
o Banco Central do Brasil e a t;o
~o de Valor~' MobllJUfos.

Art.' 11'. Depende de prbvla AUtO.,
&:loção da Comissão de Valores Mo:)!
JUr!os O exercido das seiuinte.s ~u

91dades:

1 - dlstrlbulçlo de em1sslo DO mer
cado (Art. 15, J) i

11 - comr)ra de valores mob1UlrlUS
p.1r:l fC!'/enC!c-Ios por cantil. prÓp..,.
CArt. J5. W:

tIl - medlaçl0 ou corretal:em na
bolsa de valores.

Par'~ralo ~nlco. Só OS agentes iU
tbnomos e as sociedades com registro
na Comissão podl:rá.. exerce. a atlvi
d:l.de de. mediação o~' corretagem de
walo:el mObiliários tor... da bols:t..

Art. 17. kJ bols:LS de valoJ;C5 te
riLo r.utonaml::l. p.anunlstr~Uva, ílnno
celra e patrimonial, operalldo sob.
sur.crvl.~;"lo da. Comlssilo de Valores
i:04ibllllrlC'.

Pa:'i:Taro 6nlco. As tolsas de '/11
JQfC$ Incumbe, como 6rgfaos Iluxllla·
res da. C;)mlss~O de Valore3 Mobl:I:\.
tios, liSCallz3.l' os respectivos mOlo
bros e as o,craçõc.5 nelas reall%:l.das.

Art. 11. Compele ." Comissão dI!
Valor~ MobUlArlos:

J - propor ao Conseulo MonetArlo
Nacional a aprovação de normas ie·
nLs sobre:

4) cond:ç6e,s para. obter autorlzaç\O
Ou rel:lStro neccs.:;ârlo ao exerclclo 1llS
ativIdade, lndlc,lldll.l no Art. 16, •
resr:ect1vO$ protctUmentos admlna
tfaUvOl:

b) coneu~ de llloneldaae, C&lX'el
dade financeiras c habilitação t~Cflj"a
a quc devl:rào snU:;flll:cr os I\dmln\s
trndores de sociedades e os llgent.."
autónomos, no exerclelo das lltlvl<1;\
Ges mencionadas na aUnea llnLerlo::

cJ condições de constituiÇão e .,x
tlnç5.o das bolsas de valores, fonll~

Jurldlca, orgnos de admi:r.lstraçao e
seu preenchimento;

d) exercielo do poder dl,Sclpllnar
pelas bols:as, sobre os &cus membroll,
1I11poslç30 de penas " .;asos de exclu'
doo;

e) número do sociedades corretor.\S,
membros da bolSa: requisitos ou :01\
dlções de admL.c..são quanto A lclon!!,·
Qade, capacidade financeira e haOIll-,
tação t~enlc:l. dos seus ad:~.lnls~r8do·1
re.s: e representação no .1'ecJnto d~1
boLsa;

1> ll.dmlnlstr:u;áo dl1$ bo!sa.s: em"-I
Jumentos, eomltcões e quaiSQuer CoU
tros eust.os cc.iJrados pelas boLsl1$ ou!
ASCUS membros, quando for o caso: . !

g) condições ele realização elas &)pe_!
rações .. termo; i

II ~ deClnir:·
a) ~ C3~clcs de operação nutotJ~n

das na bol:;:I, o no merendo de bnlc:Ld;
métodos e prAticas que devem ser 01)
serva<1os no mercado: I) responsaol!l
elade dos intermediários nas operA,,:
ç60s;

b) a. configuração de condições ar
tlf1elais de demanda. lfort;\· 0\1 preco
de va)o~ mobll1árlos. ou de maniplr·
lação ée preço: op!.'tacóes fra.;làulen·
tas c prAticas não cqultat1vas na 0:5
tdbulção ou Intermediação de valo
res'

c) ,normas npllra\vcl!! 1\0 reltl!>tro clt'
operações a arr mantido pelM en~l

clades do aLst~ma de c11str1bulçl0
WI. 15).

CAP1Tt1LO IV
Da Negociaçêio no.Mercaao

SEÇXO 1

Em'"i1o e Distrlbu'çilo

Art. 19•. Nenhuma emls.o;ão pl\bHe:\
de valores mobiliários lie~ã dlstrlbul,ta
no mercado sem préVIO re;lstro na
Co~o. "

I l' - Slo a' :le dl.strlbulçAo, su
Jeitos .. norma .. ~.stl) nrtl~o, .. vend",
prom~a ele venela. ofcrtll. .. vondll. ou
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t'JQSC: ~çAo, assim COII'l!' & aceitação (\e
p 0\(10 (lC vell(1/l, o,. IIubscrlç!lo (\0
Vt \IlICS n\obl1lárlos. 1111nlldO ~S pre.tl.
quem Q; comp:mhla. emissora, Ileua
tundadores ou llS pc.o;solloS a' el:l. ~qul

paradlU.
I 29 - Equlparnm·se à compa0l11a.

em1.ssora para. os !lns deste artigo:

I - o seu nc10nistn controll\dor e
0.'5 PCSSOlLS por ela conLIoladns;
Il :.- o coobrlgndo fiOS tltulas;
III - (I!i Instituições f1nllncelr~ e

demnls socletlntles n que se :e[erG O
Art. 15, inciso .I;

IV - quem quer que tenha ,;ub:>
crlto valores 'da emlssào, ou os tenha.
o.dquirlao á. çompannu;, emiSsora. N~ll

o !Im de os colocar no mercado.
I 39 - Caracterizum a emissão pá·

bllc(l.:
I - a utlllzaçâo de ILstllS ou boletlrla

d:. venda. ou subsc: ·,.;ão, folhetos, )-(\5

l='~ :tos OU anúncius destinados llO pü
lJh~o:

II - a procura de subscritores ou
adquirentes pnra os titulas, por m':lo
de empregados, agentes ou corretores;

III - D. nC8oclnçllo' feIta em II)J.1.
escritório ou estabelecimento aberto
0.0 público. ou com l\ uUII~ução, do~

serviços públ1cos de comunicação.

§ 49 - A emissio PÚbI1Cl\ só poêle:a.
ser colocada no mercado através (la
sistema. previSto no Art. 15, pOdeDQu
a ,Comi~ij.p exildr a "part1cl'pa~io .d.:l
instltulçlio financeira.

§ 59 - Compete à. Comissão exoe
dlr l10rmas para a. cxecuçf\o do dis
posto nestu artigo, podendo:

I - de!lnlr outrus :;lt\ll\\õe~ I)UO
cOJoilr."! em cmls'ilo pÍl"l1cn, para /111.'1
de rCl%I.,tro. assl.1 cair.) os ca:;os cm
Q.ue csLe podel:à flcr dl~ pensaClo. tendo
em visto. O interesse CO público In
vestidor:

II - tlxar o procedimento do re
gistro e espec1!icar as Infolmaç6u
que devnm instruir o seu pedido, Jn
cluslvo 6obre:

aI 1\ companhlo. emissora. os em
preendimentos ou Iltlvldades '1'le ex
p!o:a ou pretende explorar. sua situa·'
çáo econômica e financeira. admlnLi·
traç:l.o e prlnc!r -l.~ :Lc1onistn.s:

. h) M co.ractc.. lc1\S d:\ emls:;lí.o e a
Mpl1cação a ser cad'a aos recursos \leia
provenientes:

C) o vendedor dos nlotes mobW&.
:tos, se for o Cl\..'iO;

(1) C).~ \);1\ \'\clll;1l1lc.." na d\strtbu\çl'&u.
lSua remuneraçáO e $Cu relaclonanun
te.. com a comp:mhla emissora 0.1
com o "endedor o

§ 69 - A Coml.'islo poderá subor
<!Innr o registro a capItal mlnlmo d
companhia em1Ssora e 11. valor mini
mo da eml:"d\o. bem como o. que 1'<
Jnm divulgadas ns In[ormat;õcs que
julg'ar nece.<sl'lIlns pa n p ot('bcr os In
teresses do públlco Invcstldor.

§ 79 - O pealdo ce r('~lstro "«:C4
I\co.mo:\:lhatlo oos p:o:>p~ctos • ou: rOJ
documentos 011:1 151] 11 <,r li. ~c~cm pab:l.
cados ou dl::trlbuldos. p:lra o:Crt.l.
anúncIo ou promoç:io do I:Ulçam~n:().

Art. 20 ••~ COll1ls~áo mandarA sus·
pender a emissão ou s. dL:it.:ibuI..,.lo
que se foSteja procl!ss:índo em des.
cordo com o nrt:~o anterIor, parrl
culllrmente quando:

I - a e:nlssão tenha õldo j~lg&....
fraudulenta ou l:egal, nlnea qlJe .~
efetuado o registro;

II - a oferta. o l:.ncnmllr.to, & pr.,·
mOl;aO ou o o.núnr.l0 d<)s ".lI.lo:c.'l se
esteja fazendo em condições dlvrr
S:l.'i d:L.'i ron.'itllntC'.5 do re;;1str:>. 011 "('Ir.
lnCo!ln:\çõcs fal! ns dolcsl\S ou SUCS,t:l.1I .
clalmente Imprecisas.

SEÇÃO n

Negoclaçái> na Bolsa c no Merca::f)
~ Baleá.,

Art. 21. A Comls.são de Valord
MobUit.rios manterá. 3.!ém do ré~tN
de que tr:l.t!1 o Mt. 19:

I - o regIstro pua neg6c!!lç~o ns
bolsa;

II - O registro pnra r.e~;)C!ar;lio no
Jnetcarlo de balcão.

I 19 - Somente 0$ valores rnontli.\·
rlQ; emitIdos p:lr companhia rei:~. :.1.
da nos termos dt.stt: artigo'- POC~:'ll

I;er ncgoclndo,i na. bolsa. e no me:..:aCla
de balcão.

I 29 - O registro do Art. 19 0 m.
porta. registro p:lra o mercado de '.lai
tão, mas não para a bolsa.

I 39 - O registro P:UlI. ncco:la( Ao
n~ bolsa "...le t:llubém como r~.:L;tr,)

para o merendo de balcão. ma..; o ,.(;.
I:undo não diApt'n'lo o 111 ill".i:l:o.

I .19 - São atlvlàadcs do Int'r,:ôl
do 'de balcão ll$ reailz:ldas com D c~:,·

Ucipaç'Ao dn.s emp:csas ou prol1:".:.40·
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~ l° - A Coml$~i) es~&.bele1:.:rá~
.:on"lçôes pare. o revistro c o seu t>
:<,d:mi'nto. e defl..;rA 0... cr..sos e-:r
que poder{\ ser rccusaQO, sus~nso 0:1
cancelado.

~ 2q As emprp.sa& de audlt()"a. ~'O!1-1
tàbll Ou Iluáltorcs ::oÍ'llàbcls Indcp.:n
dentes responderão, ci\'ilmentc. pe:os.~
prejuizos que causarem a tereel;
rr' vlrtud.: de culpll ou dolo no eXt:~·

cicie do.s funções previstas. neste ar.
tigo,

Art. 27. A Ccmtss.\o poderá. fhar
normns sobre o exercido do.'> IlU\'I(..\
de:! de Con.~llltor c nnllllJit!l, do va-
leI es moblilll rios. •

CAPlTULO VIII I
Das msposlç6cs FIliais e Troll.\ltórlasl

Art. 28. O Danco Centrlll do B~a·

sl1, ll. ComL<;sno de Valores Moblllf\rlo.s
e a Secretaria da Rccclta Fe~e:sl
CI'..anter:w um s' Lema dLl lntE ci.mt',o
de lnforrnaçõc,,;, reJath'(I'i à f:.:;,:a!::'.a
çio qu'J exerçam, n::.s ãr~as c.e :;~as

resp~llv::.s competências, no merc::'-I
do de valores lnoblli:\rios.

Art. 29. Enquanto não ror Insta n
da a Comissão de Velores ),10blUátiu..s.
Sllas !un~ões serão exercidas p.:lc>
Banco CcnLl ai CC' BrnslI.

. Pll.rtlgrnfo i!alco, O Con:;e~ho M?-l
nCL:\rlo Nacional rer;ularn:nt:\S'i o (;lS.
posto neste nl'Llco c:uanlo' no p~a;:,(:

para instalação e as funçô~! &: SC~":ll
pro~:c.ssl\'amcllte assumiDas peja CO·
missão. à. medlp:l. ,Que se forem ~nsta

lt!-ndo os seus serviços.

Art. 3'), Os ser ...hlc,rcs do B.l.C'.coI
Central co Brasil, que fo;em coice,'\.
dos i dispcsi~[.o da. Cc:nis.sio, p:Hil. n I
exel'clclo de funções tccnlcas ou d~

':o:O".lnça, p<'1í!rão o>;>tn:: pcl:>. :x;t
celJ,,,o da re :inu\l;: 0, ln.:lusl Ve ...nn
t~l~el1~, 1\ Gl1l: .nçnn jus no Oref\o d~

orlcem.

Art. 31. Esta. 1.:'1 entIluá em \.j.
gOl' na. data .-:,} sua. pubHc:.lç~o.

I.rt. 32. ReYcg~m·se ;:l.:; ~pos!ç~~s

em contrArio. I
Braslllll., 7 de dezembr;> di! lli'lt1~

155'~, da Independência e 8S9 C'\
Repi\bllca.

ERNESto GEISEL

João Paulo dos Reá Velloso

Mdrlo l1cnrlql.:e .stmol'~cn

LEGISLAÇÃO CITADA

J.l;:1 N~, 7,0192, DE 16 DE JUNHO DE 1936

DIt(i.c o, crime-. ,;(mtrtt o ~;!ftCIUJJ fi·
• "Il'''ciI'o nltci,mlll. ., dA orrtr:t$ pro";,,
c6udllft."

o l'llESIDI':NTE DA HEPÚBLICA, füço saber' Gue o Cougres~o
Nacional decreta.e.eu sanciono a scguint.e lEi:

Art. 1: Consitl~ra'se instil\tiçáo financeira, para efeito d",.tn lei. a
J.essoa juriclién ile di,'cito p\lf>liclJ ou privado, Que ten!>!! ::';'mo 'Ilivid~de

principnJ ou acessória. cumulativamente ou nôo, u. captnçho. irrtcrme·
dia~<io ou aplic:tçiio de recursos financeiros (Vetado) de terceiros. em
nloeda nacioual ou '''tral<f:eira, ·ou a custódia, emissl1o, distribuição.
ncgociaçi1o. intcrmedinçiio olr'administração de valores mobiliários.

Parágrafo unico, Equipara-se' à instituição financejr~:

I - a pessoa jurídica que capte ou admini$trc seguros,
cAmbio, consórcio, capitalização ou ql1l'lquer tipo de: poupança,
~u recursos de tcrceirõs;

'. 11 - a pcssoa natural que exerça quaisquer das atividades
reCeridas neste artir,o, ainda Que de forma eventual.

DOS CRl~lES CONTRA O SISTEMA
,FINANCEIRO NACIONAL

ArL. '2~ Imprimir, reproduzir ou, de qualquer modo, fabdrar ou
pôr em circulação, sem autoriznção escrita da sociedade elnissora, cer·
tificado, cautela ou outro documento representativo de titulo ou valor
mobiliário;

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.
Parágrafo unico. Incorre na mesma pena Quem imprime, fahrica.

divulga, di$tdLui ou faz distribuir prospecto ou 'material de propa(lall
lia relativo aos papéis referidôs núste artigo.

Art. 3~ DivulBar informação falsa ou prejudicialmente incomple·
ta sobre instituiçãO financeira:

Pena - Reclusão. de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Art. 4~ Gerir Craudulentamente instit~içflo financeira:
Penll '- Reclus<io, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágraio unico. Se a gestão é temerári:l:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 {oito} anos, e multa.
).rt. li: Apro~riar.se, quaisquer das pessoas mencionadas no art.

2S desta lei, de dinheiro, titulo. valor ou Qualquer outro bem móvel de
que tem a posse. ou desviá·lo em proveito próprio ou alheio:

Pena - Reelus<io, de 2(dois) a G(seis} ano., e multa.
ParágraCo unico. Incorre na mesma pena qualquer das pl'ssoas

mencionadas' no art. 25 desta lei, que negociar direito, titulo ou qual·
quer outro bem móvcl ou imóvel de que ,tem a posse. sem autorizaçilo
de quem de direito.

An. G: Induzir ou manter em erro. 'ócio; investidor ou rcpartiçilo
públirll ('ompetcnte, rclntivamente o operação ou situoÇão financeira,
lonegando·lhe informaçllo ou prcstando·a {olsamente:

PenA - ReclusllO,'dc 2 (doi.) o 6 (lei~1 anos, e multa .
Art. 7~ Emitir, oferecer ou nejtocillr, de qualquer modo, titulos

ou v:llorl:s mobiliários:

I - ralsos ôu Cals.ifiC'lldol;
11 - 'sem rcgistro prévio de emiss<io junto à autoridade

competentl!, em condições diverllentes 'lias con.tant<lS do regis.
tro ou irrel:ul~rmcntere:listrados:

111 - lem lastro ou garanti0 suficiantes, nos termos da le.
lis1açllo;

IV - sem autoriZ3ç<io prévia da autoridade competente,
quando·lecalmente exigida:

Pena - Reclusão, de 2'(dois1 o 8 (oito) anos, e multa.

Art. 8~ Exh{Ír, em desacordo com 'I legis!aç.lo (Ve~ado), juro, co.
missão ou qualquer tipo de remuner"çilo sobm operação de créd.to ou
d~ seguro, administraçdo de fundo mutuo ou fiscal ou de consórcio, ser.
VIÇO de corretagem ou distribuiçáo de titulos ou valores mobilidrios:

Pena - Reelus<io, de 1 tum} a 4 lc:uatro) anos, e multa.

ArL. 9! Fraudar li fisca1i1.1lçllo ou O investidor, inserindo ou fazen
do inserir, em documento comprobatório de investimento em títulos ou
valores mobiliários, declaração falsa ou diversa da que dele deveria
constar:

Pena - RecluS<iO, de 1 (um) a li (cinco) anos, e multa.

Art. 10. Faze... inserir elemento falso ou omitir elemento exigido
pela legislnçilo, em demoll~tT3tivoscontábeis de illstituiçl10 financeira,
seguradora ou instituiçãO integrante do sistema de distribuição de titu.
los de valores mobiliários:

Pena - ReclUSiÍo, de i (um) n 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 11. Manter ou movimentar recurso oU vabr paralclamente à

contllbilidade exigid~ pela legislação;

Pena - ReclusiÍO, de 1 (um) li 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 12, Dei""r. o ex·administrador "de instituição financeira, de
aprcse:ntnr. no intervent.or, liqüiuante, ou ~indico. no:; prazos e ·":~Jndi ..
çl'es estabc1<;citlas cm lei as informações; declarações ou documentoo de
sua respoJlsflhdióndc:

I'ena - ReclUSão, de 1 (um) 11 4 (quatro) onos, e multa.
Art, 13. De~vi"r (Vetadol bem olcançatlo pela ir.:lis~on;bilid"de

leg::l tC"'Ju.ttnnte ti~ intcrvcnçno,.liqüiuação extrajudicial l'ttt fulóncia de
iDIiLitui,;~o financeira.

Pena - Reclu~:lo, de 2 (dois)"a G (seis) nno~, e lIlult3.

Pllrál:l'nfo IÍllico. Na meslIla rena incorre o inter"cntor. o IiQüi·
dante Oll O síndico que So:' apropriar de bem nbl allltido pc:lo c"pu! desto
a'tir,o, ou desviá'lo em pro"oito Ilfóprio ou alheio.
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."rt. 14. Apri'senttir. em liquidação -extrajudicial, ou em fnléncia
de-instituiç:lo finnncl'ira. decl;u-tiç'lO de crc!ditu ou recIamllç'io fnlso. ou
junt"'r .. elas titulo ("Iso ou simulado:

Peno - ltecIusdo. de:! (doi:;) ,,-.8 (oito! anos. e nlul~.

Parllcrafo único. Na mesma pena incul're o ex·admi-nistr..dor ou
falido que reconhecer. como verdad<:iro. crédito que nilo o seja.

Art, 15. M:mifestnr·.l.' f..!sornente o intervcntor. o IíqCddnnte ou o
.'ndico, (Vetndol n respeito de IIssunto rr.lativo D. intervcn~ilo, liquidll'
~.o extrajudicial O'l falência de instituiçüo finllnceirD.:

.Pena - Rt'c1usão. de 2 (dois) a 8 (oitol anos. c multa.
Art. lG. Fozer operar. sem a devida outorizoçdo. ou com ou:orizo·

cto obtido mediante dct'larllç:lo "'otodo) falsa. instituiçilo financeira.
inclusive i10 distribuiçdo de valor..s nlobiJi:irios ou de cAmbio:

Pona - Reclusdo. de' 1 (um) II -l (quatro) anos. e multll.

. Art. 17. Tomllr ou receber•.qu"lquer du pesso"s mellcion:ulas no
.rt. :r. dena lei. direta ou indin·tllme/lte, emprrs~imuou lldii:/lló1nll!ll~o.

ou deft'ri·lu a controlador, a ndministrador. 11 memuro de cUII.'el1.o etita·
\U~rio, aos respectivos cónjur.es. 1I0S ascendentlls ou desccnder.tes. 11

pllrentes nn Iinhn coJaLer:.1 ate o 2~ &:rau. eonsanr.úineos 011 afin~, oU 11
eoeiedode cujo controle sejo por ela exercido. direta ou indiretllmente.
~u.i>or quolquer deuDs pessoas:

Pena - Reclusllo, de 2 (dois) .. 6 (seis) anoa. e mullll.

Par'crofo unico. Incorre nll mfsmll pena quem:

1'- em nome próprio. como controlarior ou na conrlil:t>o tia
administrador da sociedade, cOllc~der ou reccbu adi3utamento
de honorários. rcrTllineraçlio. sol 'rio ou qualquer ouLro paga·
Blento. nas condições rl.'feridas neste artigo;

11 - de forma disfarçada, promover a distribuiçjo ou rece·
ber lucros de instiluiç40 fin3nceira:

Art. 18. Violar sigilo de operaçio ou ae serviço prestoeO' por ins·
t.ltuiçlio financeira ou integrante do sist~ma de distribuição de títullls
mo1liliários de Que tenha conhecimento, em razao' de oficio:

Pen3 - Reclusão. de I (u,", 11 4 (quatro) anos. e multa.
Art. 19. ObLer. medillnlll fraude. financiamento em íllsmuiçio fl'

••tl,Çeir3: .

Pena - ReclusAo, de 2 (dois) a 6 (seia) anoa, e multa.

'Parllgrafo único. A pena é aumentDda de 1/3 (um terço) se o crime
c': ~ometido em detrimento de instituiçllu financeiro olicial ou »01 elll
credenciada para o repasse de finólnciamento.

Art. 20. Apl!car. em·finalidadt! diversa do prevista em lei ou con·
tratll. recursos provenientes de financiamento concedido por instituiçl\o
financó!ira o'ficial ou por institt!içãO credenciada para Icpassá-Io:

Pena - Reclusão. de 2 ldois) li 6 (seis) anos. e multa.
Art. 21. Atribuir-se, ou atribuir a terceiro. falso identidade, parll.

rl!::IIiZllçM de opef2çM d~ r"imbio:
p,ena - Detenção, de 1 lum) II 4 (quatro) anos, e multa.
'Parágrllfo único. ·Incorre na mesmo pena quem. par. o mesmo'

fim. soneia informaçlio que devia prestar ou presta in(ormaç~oClllsa.
Art. 22. Efetuar operllção de câmbio nlo autorizada. com o fim dI!

promover evosilO dI! divisas do País:
liana - ReclUS:lo. de 2 (doisl.n 6 (seis) anos. e multa.
P:mlgrafo único. Incorre na mesma pena quem. a qualquer tltúlo

promove, sem llutorização legal. a s"ida de moeua ou diviso !,ara o ex·
·uriol", ou nele mantiver depósito's não dcclarados iI repartição federal
competente.

Art. 23. Omitir. retardar ou praticar. o funcionário público. con'
&i. dispo~içdo expressa de lei, nto de 'oficio neLessário no rel;ul:tr fun·
clonamento do sistema fin:llIceiro nacional. bem como a preservaç'-o
doa intolresses o! valores da ordem cconõmico'financeira:

Pena - Reclusiio. de 1 lum) li. 4 (quolto) onos. e multa.
Art. 24: «VETADO).

DA AI'LICACÀO t: DO PROCEDIMENTO
CRIMINAL

• Art. 2G.. .A nç.'lo p.en~I, 1I~3 .:rin"'3 previsLos nesto lei. l'er:i prqmo.
vldn pelo r.hmsLeno !'uh"c.. I, cder:ll, perollt" a Justiça Jo·eder'll.

f'llfál;fUrO unico. Sem ·preju;,... ,lu di~rll>slo. \lu 3rt. 268 do Códillo
do I>toces~o I'ennl. aprovado pelo 1l.'crt!to-IeI n~ :I.lill!). de :J d" ..utubro
do 1911, 6"rá admitida n assistcncia da Comb.<ilo de Volore6 l\Iohilhi.
rio. - CVM. qunndo o crime liVl'r sido prntic'ldu no :\mbito <le D~ivi.
dade sujeitll iA disci'llinH e à fiscaliza,Ç.lo dessa Autarquia, c do Danco

CtnLral do 8rllsil quando. fora dr.qucla hipótese. houver !lido cl':netido
na 6rbito de ati\'idnde ~uir.it:l â SI/a disciplina e fiscolizllçalO .

Art. 27. Qunndo II d~n"'"eio n:\o (or intcntBdo no prllt.O. legal, o
ofendido POdN." rt'presl'ntar (la Procurudor·Geral d" República. pólra
quo esLe o ofercç.l. dcsi&ll~ outro Órllão do Ministério Público para
oltlrec/!·Ill ou t!etermin" o lIrquivarncnto dos .peças d-e in(orrnl1cl1o reeI!'
bid...

Ar:.. 23, Quando, no exercido de 3110S ntrihuições legais, o n..n<:o
Cenhal do Drosil ou 11 Comissito ôe Valores 'Mobililirios - C"M, \'eri·
ficar a or.orrência de crime previsto nesLa lei. 'disso dever,; informar 00

Miniitchio I'úlJlico Federal. enviando·lhe os dllcumentos necessllrios '8
éomprovl1çao do fr.to.

Par'grafo único. A eom!uta de Que trota esto f1rtillo Ecrá observa·
.dll pelo intervt'ntor. liqüidante ou síndico que. no curso de intervençã!>o
liqQidaçllo extrajudicial ou fal&ncia. verificar a ocorrl!ncia de crime de
1111. traLa esta lei.

ArL.' 29. O órl;fio do Ministf!rio Público Fc:dernl, sempre que julgar
.nccc.drio, poder';' requisi~nr, oi qualquer autoridade. illforml1çõlo, doCll
lDent'> ou dilieGncill. relativa n prova dos crimos previstos nesta lei.

Par'eralo único. O sigilo dos' serviços e operações financeiros
nlo pode ser invocado como óbice ao atendimento da re(jllisiçAo previs
ta no caput deste artigo.

Art_ '30. Sem prejui1.o do dis:;Josto no art. 312 do 'Código de Pro·
CII'O Penal, aprovado poio Decreto-iei n? 3.689. de 3 de outubro de
1941, a prisão pre\'cntiva do acusado da prática de crime previsto nesta
lei poderá ser decretada em n:.zão da maznitude da lesão causada
(VETADO).

".rt. 31. 'Nos crimes previstos nesto'lei e punidos com pena de re·
duslo, o r~u não poder:i prestar finnça, nem apela: arites de ser reca·
Ihido à prisãO. ainda qut: primário e de bOlls antecedelltes. se estiver
-confi&urado situaçãO que: 'autoriza n prisão preventiva.

AI'~. 32. (VETADO).

I I! CVETADO).,?! CVETADOI.

I ~ IVETADO).

Art.' 33. Nn fixaCão dn 1'.ell:l de multo r..1ativa aos crimes previs·
toa nesta l",i. o 1i111ite a que tlP. refere o § I! do ort. 49 do Código Pennl.
aprovado pelo Decreto·lei n! 2.8·IB, de 7 de de."mbl'o de 1940. pod,; ser
eatendido até o décuplo. se verificnda o situuÇdo nele cogitada.

Art. 34. Esta lei entra em vil:or na data de aua publicaçoio.

Art. :!~. RevoCllm·:sc as disposiçôn em contrário.
nrasUia, 16 de junho de 1986; Ui;;! da Indepcnd~ncie 98! da

República.

JOS~ SAltNEY
PlJulo IJros:Jlud

MENSAGEM N9 51l

EXeELENT!SSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter oi elevada deliberação de Vossas Excelên
eias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro d;

Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre cri
IDeS contra "O mercado de valores mobiliários". -

. A.rt, ~.'i. São pen:llmente responslÍvel". nos 'termos ~e.t:: ~ei. c
con:rolllt1cr'e os administrac.lores da instituição financeiro, auim con.l·
detados os (lirctor<:~. o;erentes (Vetado).

Pa:ál:rofo unico. Equiporam·se ao. administradores de instituiçlto
financlliro IV"tllc.lol 4) intl!rvuntor. o liqüidante ou o "írsdico,

Bras!lia, em 05 de dezembro de 1 988.
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LH. NQ 357 Em 26.10.88 julgar crime previsto no projeto, o q~e9 aliás, jã consta da lei r&~ 7.492, d:!

Ex.celentíssimo Senhor Presidente da República:

Atraves da Lei 09 6.385, de 7 de dezembro de 1976, fQ.l criada a

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com a finalidade precípua de exercer

constante fiscalização das atividades e serviços do mercado de valores mobilii-

1986.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Er.celencia os p~

testos do meu mais profundo respeito.

do, no exercTcio de sua função disciplinar e punitiva, õbices que derivam da

própria legislação. às vezes fluída, alem de enfrentar uma mentalidade fannada

~ntro dos parâmetros da rigorosa tipicidade penal.

rios.

2. Entretanto, nos 10 (dez) anos de sua atuação, a em tem encontro! tDnj.,,-~· !~\
HAILSON FERREIRA DA NUBREG~

f·linistro da f(\.zóe

Aviso n9 870-sAP.

3. Alem disso, 05 illcitos no mercado de valores mobiliirios têm si
Em 05 de dezembro C!C? 988.

do reprimidos apenas a nível atininistrativo, por falta de tipificação penal e

porque .uitos deles não $erial'n adequadamente atingidos pela legislação penal

@xistente. Mesmo o ressarcimento civil dos prejudicados não tem sido satisfat§.

rio. porque deixado a critério das; suas decisões individuais e pela complexida

de das questões envolvidas.

Excelentissimo ·Senhor Primeiro Eeore1;áE1o~

Tenho a honra de encamnhar a essa S{;!cretaria

a Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da República,

acompanhado êe Exposição de Motivos do Senhor Ministro de B~

tado da. Fazenda, relativa a projeto de lei que <ldispõE! sobre

crimes contra o mercado de valores tnobiliários" ~

4. Destarte. visando corrigir as distorções apontadas. bem assim

propiciar i CVM os Mias adequados aos misteres que lhe sio atribuldos. tenho 1.

honra de submeter ã elevada consideraçio de Vossa Excelência o incluso antepro

jeto de lei qüe tipifica o!'õ crimes sobre o funcionamento eficiente e regular do

mercado de valores mobiliirios.

5. Pela medida proposta. acaso conv~rtida en Lei. poder-se-ã punir

Aproyeito a oportunio::lade paro:! renovar a Vossa

Excelência protestos de ele\rada estima ~ consit:!eraçâoo

ROi1ALDO~{COUTO
Ministro Chefe do Gilbineto Civil

a atuação lesiva do~. que. alem de causar prejuizo direto a l'I'lJito!t. CO!!

tribui para instabilizar o mercado. retirando-lhe a credibilidade. Na hipótese.

propõe-stl lIOl extensão da figura do~. necessãria para se alcançar todo

aquele que. obtendo informação nio divulgada. d~la tire proveito. A jurispr.!:!.

ciência. ao examinar cada caso. vai excluir. certamente•.aquele que-haja obtid6

a informaçio ocasionalmente. Rão lhe conhecendo a relevância e necessidade de

sigilo, faltando-lhe, assim. a con~ciencia .do ilicito.

6. Fraudes praticadas no Mercado. beII ca.o prãticas IH.nipulatõr1as.. '
s@rio igual.nte passlveis de penas privativas de liberdade ê -.alta. Para os

criMeS do~; e de fraude. previu-se UIU pena ..1or~ 11M. vez que se tratl

de condutas dolosas de graves conseqllências para ó patrilllÕnio.do lesado ou para

o desenvolviMento regular do mercado.

7. OUtro..i•• a atuação dolosa do aministrador de carulr.. colet.!.

vas ou individuais foi inclu'ida nesta cahgorh, pela sua natureza assemelhada

aos; crimes rt!feridos.

8. Por outro lado. embora. mantendo a tradicional orientação de que

pessoa. jurldica não comete crime, o~ seus actninistradores ê acionistas control!,

dores são a-t1ngidas. órgãos que são destaS; entidades. e a pena de multa poderá'

aplicar-se ã empresa. desde que provado O seu benefício econêmico.

9. Prevê-se a I...dlata .otitio cri~inis da parte da CVM. havenda

ciência da ocorrência de indicios de cri•• porque::-atualmente. por força da Lei

nQ 6.385. de 1976. entende-se que a cOlllUni~ação ao Ministêrio Publico dlr-se-ã

uma vez conc~uTdo o inquérito e não antes.

A SUi!!l Excelência o senhor
Deputado PAES OE ANDRAOE
~~i~~~~~ Secretário da Câ.mara dos Deputados

PAROCER llI\ o:MISS1'O DE O:X='lIçl'D E J1El'IÇl\ E DE JE"'ao
- RELATÓRIO

projeto de lei 'em tela, originário do Poder

Executivo, procura tip!f'ícar determina.das condutas pratica

das no âmbito do fiH~!'c13do de: valores mobiliários, tornando-as
crIminosas.

A exposiç5a de r.loti\fo~ que l3COmpanha o projete
esclarece que a Comissão de Valor~s 1,10biliá'tios - CV1,1, autaf

quia federal a Qu~m cUl'!Ipre policia!' o mercado de caDitais,
encontra sérias di ficuldades .paTa respansabiliz:H ouerr quer
que atue ilicitamente nesta área, em vi.rtude de não haver
'uma le.i Que descreva precisamente os llícitos penais e as
respeeti vas penas.

o projeto pretende proteger os investidores
em face da atuação dos que, por ~ua ·por.ição, aproveitam-sc
de informações privilegiadas Onsider Trad!ng), em face da

manipulação do merr;ado e de outraSr: .condutas illei tas. Pr2.
cura, ainda, respol'1sabilizar a pessoa jurídica, impondo-lh~

pena pecuniária, e propõe um procedimento judicial próprio,
que prevê a intervenção da: CV~,.

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação opinar Quanto à adrr'lissibilidade e mérito da
proposição.

II - VOTO OD RELATOR

10. Finalmente. ã semelhança da atuação da tVM como amicU$ curiae.
Estão obedecidas as nermas da Constituição F!

deral relativamente:

confere-se-lhe a posição de assistência ao Ministério Piiblico no processo que - 11 compeUncla legislativa da União
I/direi to liene!);

(art. 22-
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111 - o Brt. 25, caput, passa a vigorar com a
seguinte redação:

§ 22 Na verificação da concentração, na
hip6tese do inciso 111 do parágrafo anterior
consideram-se como um único investidor Squele~
Que atuem em conjunto, representando o mesmo
interesse .. "

Qual
indire
cotação

seguinte

§ 1; Incorre na mesma pena quem:

I - age, nas operações de mercado efetiva
das COm valores mobiliários, mediante ardil ou
arti ficio destinado a manter terceiros em er
ro, ensejando vantagem para as partes envolvi
das na operação e intermediários;

11 - manipula o mercado, utilizando
quer art! fIclo destinado direta ou
tamente a elevaI, manter ou ,baixar a

g~l~~;~~:~ o volume de neg6cios de valores m.!a

lU - excede os lirlites de participação es
tabelecidos pelos regulamentos, evidenciando con
centração de modo a manipular os mercados. -

11 - o art. 62 passa a vigorar com a
redação:

Ututivo.

_ às atribuições do Congresso (art. 48, caput)j

_ à legitimidade de inicia ti va (3rt. 61, caput);

_ à elaboração de lei o~dinária; e

_ ao inicio da discussão e votação na CAmata

dos Oeputados (art. 64, caput).

Estão atendidos os pressupostos de juridici-

dade , legalidade e ·reglmentalldade.

Quanto li técnica legislativa r propõe-se um Sub~

Relativamente ao mérito, vota-se pela aprova-

çio da matéria, tendo em vista a necessária tipificação de

determinadas condutas t no límbi to do mercado de vaIare!; mobi
liários. Por outro lado, referida aprovação deve se~ dar
na forma do Substitutivo apresentado, que propõe a descrição

dessas condutas no bojo da Lei n2 7.492, de 1966, uma vez

Que esta dispõe, justamente, sobre os crimes contra o 51st!
ma Financeiro Nacional, no qual está inserido o Mercado de

Capitais.

Com efeito, a tondensaçfio da matéria em apenas

um diploma legal facílita o trabalho do!!; juizes, advogados
e de Quantos necessitem cOnlpulsar a matéria; facilitando,

assim, o cumprimento da justiça.

Assim é Que, o que se tem, na realidade, é que

"Art. 25. São penalmente responsáveis, nos
termos desta lei, o controlador e os administra
dores de instituiçio financeira ou soci"dade
8nônlma, assim considerados os diretores os ge
rentes, os membros do Conselho de Admini~traçãõ
e do Conselho Fiscal." '

Em face do exposto, vota-se pela admissibili-
dade e aprovaçí1o da mat'ria, na forma do Substitutivo apre-'
sentado.

O Sl,lbsti~utlvp apTesentado procura cotl\plemen-

tar a referida Lei, prevendO os crimes praticados pelos
~ e pelos lIlanipuladores do mercado, entre outros.

a ~ei nO 7.192, de 1986, J' cuida da aplicação e do procedi-
mento cTimlnal, além de prever penas mais rigoroslJs. Já é

prevista t igualmente, a inter,vençio da CVM nas açlSes rela-

cionadas ao rIIerc8do que 11 ela CUMpre policiar ..

Os dispositivos do projeto de lei, do Poder
Executivo, que não f aTam incluidos no Substitutivo, j' eoco!!,
tram disposições da lei atuul QU'! dispõem sobre a _eSfllB co.!!
duta. Tal se dá com os incisos III e IV do 8rt. la do pro
jeto, .. que 'corresponde o art." 72 da Lei nQ 7.492; o inciso

V do ,"esmo artigo, a que corresponde o art. 16, COMbinado

com o art. 12 , inciso 11, da Lei nQ 7.492j o inciso III do

art. 2Sô! do projeto, a que corresponde o art. 82 da mesma lei.

IV - acrescenta-se o seguinte dispositivo, num~

rado como art. 4 Q , renUfI'Ierando-se os deMais:

"Art. 80 Utilizar inforllação "relevante
ainda nio divulgada ao "'ercado, capaz de propi
ciar vantagem, para si ou para outrem, median
te COMpra ou venda de títulos ou valore!; mob!'=
liér!os.

Pena - Reciuslo, de 2 (dois) a 8 (oito) anot,
e multi."

VI - Icrescentl-se o seguin~e dispositivD, nUIIIII!
rado como 8rt. 24.

"Art. 24. As penas de lIIulta seTio tlambém
aplicados." pessoa jurídica, nos limites da
vantagem 111clta por ela auferida. 11

v - acrescente-se o seguinte dispositivo, num!!
rado cemo art. 8a , renunlerando-se os deltllls:

"§ 4a Oeixar de COMunicar illlediatameote li.
~olsB de Valore!; e de divulgar pela imprensa
qualquer inrorlJlação ou fato relevantes so-
bre a companhia que possa influir na decisão
dos investidores do Mercado.

:~~;;.Reclusão, de 1 (um> a 4 (quatro> 8nos, e

Parligraro único. Nio h' crilJle se o agen
te deixa de cOl'lunicar e de divulgar int'orntação

ou fato relevantes cuja revelaçilo ponha em r19
co interesse legítillo da companhia, desde Que
haja autorizaÇlo da CVM nesse sentido .. "

de 1991Sala da Comissão, ema2( de /Jfi(l

~~
Relator

Dispõe sobre cri"'es contra o r:"~!'~
cada de valores Iltobiliário~"

a CONGRESSO NACIONA~ decreta:

Art.. 10 A lei nÇ!: 7.492, de 16 -oe junho de
1986, passa a vigorar com as seguintes alterações:

VII - acrescenfa-se o seguinte dispositivo, "l:!
'Ilerldo como art. 32:

"Art. 32. O ressarcll1ento do dano ser'
tido como arrependI_ento posterioT, para 05
rins da lei penal."

ATt. 251 O poder Executivo far' republicer, no

OlAria Oficial da Unlio, o texto da lei nQ 7 ••92, de 16 de

junho de' 1986, COIft IS aI tellçi5es introduzidas por esta lei..

Art. 'o Esta iei entra e~ vigor na data de
sua publicação.

I - o art.. JQ passa a vIgorar COIII a seguinte Art. 40. Revoga",-se 15 disposições em contrli ..
redação: rio ..

"Art. 30. Divulgar informação falsa ou pre
judiciol",ente incompleta sobre instituições fi::
"anceira ou sociedade anOnil'fta:

Pena- Reclu"o, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multi."

de 1991

Relator
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III- PARECER DA COMISSAD siderarn-se como um único investidor aqueles que
atuem em conjunto I representando o mesmo inte
resse."

dispõe sobre crimes contra o mercado
de valores mobiliários.

A Comissfto de Consti tuiçtlo e Justiça e de
RedaçAo, em reunHl.o ardin'r!a realizada t1bje, opinou una
nimemente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica

fegislativa e, no méri to, pela aproysçfto I com substl tuti vo t

do Projeto de Lei ng 1.J17/88, nos termos do parecer do re

lator.

Pena - Reclus~o, de I (um) a 4 (quatro) anos, e
muI ta.

Parágrafo único - N§o há crime se o agente
deixa de comunicar e de divulgar informaç~o ou
fato relevantes cuja revelaçJo ponha em risco

interesse legítimo da companhia, desde que haja
ClutorizaçJo da CVM nesse sentido."

V _ acrescente-se o seguinte dispositivo, n~

merado como ar·t. 851, renumerando-se os demais:

1I§ 451 _ Deixar de comunicar imediatamente

Bolsa de Valores e de divulgar pela imprensa

qualquer informação ou fato relevantes sobre a
companhia que possa influir na decis~o dos in
vestidores do mercado.

UI - o art. 25, caput I passa a vigorar com a
seguinte redaçl':io:

"Art. 82 - utilizar inforrnaçDo relevante

~dnda nAo divulgada ao mercado, capaz de propr.!.
ciar vantagem, para si ou para outrem, mediante
compra ou venda de títulos ou valores mobiliá,,:

rios.

Pena _ Reclustlo, de 2 (dois) a 8 (oito) anos,

e multa."

Art. 25 - São penalmente responsáveis, nos

termos desta lei, o controlador e os administro!
dores de ins.ti tuição financeira ou sociedade

anõnima, assim considerados os diretores, os 9!:.
rentes, os mesmbros do Conselho de Administra
çrlo, e do Conselho Fiscal. 1I

IV - acrescenta-se o segu}.nte dispositivo, nu
merado como art. 4", renumerando-se os demais:

de 1991

SUBSTITUTIVO - CCJR

Sala da

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Jollo Natal _ Presidente, Jurandyr Paixl!l.o e
Edevaldo Alves da Silva _ Vlce-Presidentes~ Benedito de Fi

gueiredo, Ciro Nogueira, Cleon6ncio Fonseca, eleto Falcrlo,

José B.urnett, Messias Góis, Nelson Morro, Pedro .Valadares,
Toni Gel, Jollio Rosa, José Dutra, José Luiz Clerot, José

Thomaz Nonê, Mauri Sérgr'o, Mendes Ribeiro, Nelson Jobim,

Nilson Gibson, Renato Vianna, Wanda Reis, ~den ped~oso,

Francisco Evangelista, Vital do R~go, Adylso,: Motta, Gerson

Peres, lbrahim Abi-Ackel, Osvaldo Melo, André Benassi, Ju

tahy Júnior, Sigmaringa SeixBs, Nelson Trad, Rodrigues
Palma, Edésio Passos, Hélio Bicudo, Luiz Gushiken, José Di!
eeu, Eduardo Braga, Robson Tuma, Luiz Piauhylino, Bene
dito Domingos, Arolde de Oliveira, Evaldo Gonçalves, Jesus
Tajra, Rubem Medina, AntOnio de Jesus, Ivo f.t'ainardi, Del fim

Netto, Moroni Torgan, Cardoso Alve e Roberto Jefferson.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 151 - A Lei n2 7.492, de 16 de junho de 1986,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

- o arL 32 passa a vigorar com a seguinte re

VI - acrescenta-se o seguinte dispositivo, n.!:!

merado como arL 24.

IIArt. 24 ... As penas de multa seria tamb~m

aplicadas à pessoa jurídica, nos limites da va!!

tagem ilícita por ela auferida."
daçilo:

"ArL 32 - Divulgar informaçDo falsa ou pr.!
judicialmente incompleta sobre instituiçi'les fi

nanceira ou sociedade anônima:

Pena _ ReclusAo, de 2 (anos) à 6 (seis)

anos, e multa."

11 - o art. 6" passa a vigorar com a seguinte r,!
daçtlo:

"Art. 651 - ••••••••••••• ,•••••••••••••••••.•

151 _ Incorre na mesma pena quem:

- age, nas operações de mercado efetiv.!
d~s com valores mobiliários, mediante ardil ou

a,i-ti ficio destinado a manter terceiros eln erro,
erlsejando vantagem para as partes envolvidas
na operaçlo e intermediários;

11 - manipula o (I'lercado, utilizando qual
qu·er 8rti f.teio destinado direta ou- indiretamen

te a elevar, manter ou baixar a cotaçllo ou al
terar o volume de negócios de valores mobiliá

rios;

III excede os Umites de partic1paçDo Ves_

tllbelecidos pelos regulllJlentos, evidenciando
concentraçlo de modo a ,rumipular os mercRdos.

§ 2Q - Na verificaçllo da 'concentraçllo, na hi

p6tese do incIso lU do parligrafo anterior, CO!!

VII - acrescenta-se o seguinte dispositivo, nu

merado como art. 32:

"Art. 32 ... O ressarcimento do dano ser' t.!.
do como ar.rependimento posterior, para os tin~

da l~i penaL"

ArL 251 - O Poder Executivo fará republicar, no

oi'rio Oficial da UnUio, o texto da Lei nQ 7.492, de 16 de j.!:!

nho de 1986, com' dS alterações introduzidas por esta lei.
Art. 32 '- .Esta lei entra em vigor na data de sua

pubHcaçilo •.

rJo.
Sala da

PAlllD!:ll JllI~ re &:fOlIA, :zmtI<mlIA E mm:ro

I - RELATóRIO

o Projeto de Lei em ctH~lll'e. originário do PodEr EWEcutivo. t.:ipi

-fIca como crime deterl\linada!; condutas Qraticõ.\das no âmbito da,nH?rc"do

de ....alorrs Mobill~rlo5 e estabelece' .:lrocedinlentos próprio!; a s~r~m

adotadot> na ~l)ur.c:io dos 'atos.
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A Conlis!>âo de- Const íhti~~O e J"'I.~t iça E' dE' Redaçio aprovou o

slJbs1. itut JVO of'erf?ciC:o pf:lo relator, pelo C:lJal as condutas cl"imino::Hu.

foram ad~~tadi\s ao corpo da Lei "Q 7 .492/86. ~lIJ" define os cr ;mEs. con

tra Cl 5istenla Financeiro Nacional. dei:-lando de aproyrítar alguns

dispositiYo'.=> cio Pr-oJeto original.

Comp€:te à Comls~ão dE: Econor,lia, Indústria E' COMércio ~preciar o

llle;:rito do Projeto e do SIJbstitutivo d~ CCJR. já ClUE 51! t"" ...t ... de ""5

sun\:o atinE'n\:e to. ordeftl ~conôn"ca ni\c1oni\1.

11 - VOTO 00 RELATOR

o Projeto tipifica i\propriadanlEn\:e .... iÍ.rias hipótR5~'S de in

fraçôE'G COftlE't idas no âmbito do nll~rcado d..: valorES nlobil iários e E'sta

belEc~ procedinlentos pr6PT iaS TIO que tange à i\puraçâo dos f.tos, ins

tal.1rar;â'o e andamento do processo res.,ec:t jvo ..

A prhtica dos ilícitos ora definidos leva ao descr1éd\to dos ;'0

Vffst idores nos I"esp€:.'ct Ivos nlerc:ad05. pr~judicp,ndo gravelllent .. st:u

de~~nvolvilllento.. Zell\ ;:\ plJníç:ão das condlJt;;l.5 ora previstit.s. 05 fIIErcados

fic:Ml SUJeitos à ~rãtica de Unl;;l. série de irregularid..-des. iMPossibili

tandO-SE o c-;;tabe-lecilllento de IJIll mínimo êe j9uald~de entre os invEstl

dare'!>. indispen5ávE:l ao deSE'ovolvimento e crescinlento dE tais Iterca

dos. As infraç:ões or ... prevístas já constaM na h:gish,ç:âo d. maior

parte dos pa(s~s desen'lolvidos. onde oio ti r.l"o ocorre:r a apllc;u;&o d~

se-veras penas aos inf'ratores.

Entendemos ~1J.e o Projeto POdE ser fI\elhorado nos seSl.1intes ~s-

Plo?ctos:

1) a.pliar seu alca!,ce a outros .~rcados. igualatrnte atingidos

e ?rejudicados por alguns dos mCSlao. atos tipif'ic~dos. como o Mere.do

dR' ~ conllllocl i ti e5 ~ (bol !tas dI! mercador" ias) e m~l"r:adDs 'futuros (bel Sal Clt

futuros. onde ':ir;- n2goc iam c·ontratos para ehtrega 'futura de c;fltermina

Cios ativos ~u tftulos. Pilgando-sR' aPlml\S Ull~ PE"tll.1E'no pr .... io inlci~l)~

Ta j $ lllerCõldos t Mlbélll são ut i 11 zôldo5,.. para a prát I ca dos i 1 íc í tos ora

thíT'ícado!i. o Clue levará a I.1Ma silllPles transf'erÊnciil da~ ':)ráticas

crinlinosi\s de um ml!rcado a outro. caso não sejilm todos inciuídos r.i:...

L~i ~

2) Tipi-ficaçâo cri.in.l d~ alto novas hípótlrse~:

2.1> Deixar dlr cu.prir nar.as sobre exec:u~io d« op~rõlçõllrs f'i~a

dBs pela rLutor idõlde competentt:~

- A falta dE' cumprimEnto d~ t~is normãs. como prEenchit\\ento fi:

protocol izaçâo i mrd i ata das ordens de cOIllPra e venda recEb 1das, 1 cva •

Pl"'át ica de sérias irregularidades" COMO a troca dos noMes de acordo

conlO resultado da op~r~çUOr inobsel"'vâncla da ordem cronológica de re

ccblme.1to d ...s ordens. EtC.

2.2) E.,.~tuar ... no.~ préprl0 op~r.~lo da Clual nio li o principal

beneFic.iiriow incorrendo na nlE'5alil pena o verdadeiro' titular da ope

ral;iD~

É a c:hal'l1;;l.dil. utilizar;io de ·lal"anJõls·. qUE inlPos9lbilita il. iden

tii'ic.t\,ç.ão dos verdadeiros beneflciál"'ios de determinadas oP€ra~õE'Sw

cllja reve1;t(;:ão dI! identidadr poderia iflplic"r até meSMO na iMrdiôlt.

caracte-rizaç:ão de inT'rtlor;ão penal. É UII recurso anIPlaMenl:f: I.1tllize-do

oeSSOi\;, CI.1E I3O~SI.1el\' l'\otór io ac.esso a i nformaçõEs ':Ir i v i 1E'9 i ~da.s,

não podendo ";;\par;ecl;'r como t ítul~rC5 das oper~ç:õ2§..

2.:» divulgar in-ror...~io f"als. q,ue cau'5C instabilidade Mer-

cado. ti -fim de obter Qroveito econômic:o r direta ou ínciirEtarl;~nte~

Trat",-~iZ de ounir Ol; C1UE I.1tilizanl-sE de'boatos infundados

insl:?obili::ar o ml?l"cüdo e con\ isto b~nef'ic.iat'~m-S2 ECOnOl\\\Ca~Erlte..

2.4) solicitar ou rlrceberr para si ou par~ outre•• dir~ta ou

indirrtaMentl':. ea r'ilzio da qualidade d. adainistr ...dor de re:eytr'5os de

terceiro, vilnt-a9€. indevida, ou aceitar pro.essa d~ tal vantõl9~";

Prát i..:.a nll.1ito C:O:nlllll w de corrupç:ão no setor Pl'"ivado w onC:~ rJS> ",c;

:';lir.;"~ln,co,..c:~ ~:", recursos de tercti,.o obtéM ....antagens '"J.~!>so<!t.;s Oél't\

ef't;;l.Jal'" ~"t,;t UI~ ,,'':l.1el:c. o~eraç:ão~

2.:;) of'«n:ce:r ou pro.etcr vantage. indeyida"a ad.inistradOt' de

r~cursos d~ tercei~o. para det~r.iná-l0 a e'f'~tuar ou nio If:fetuar d~

ter. i nada. operação;

é nec.c:;siÍl"io punir não só o corrupto milS o corr'"lJ,;)tur.

2.6) r'evC'lar ou facilitar a revclação de -fato de ~U2 ti. ciin

cla "&I razio da qua!idade d. ad.inistrador dlr recursos de tercciro r

salvo eOIl sua a.utorizaçlor ou .. qu•• de1~ deva ter conheciMento ft. ra

zão, do car,o ou "un~loJ

::ntC'nccnlos ser f'undãr.lt'ntal estabelcc'Er ~IJn Ição ~ara o caso r.t!

rltvR'laç:Ko ê'I 01,1tro p ..rt i c. ipantl:s' do 1'I1Rrcado. de I nforrrrilç:ão sobrE' .5
operações C.OM cartllflra dc terceiro, eM tralir;io aos deveres de adMinis

trador.

2.7) utilizar o ad.inist ...ador de r~cursos d. terclrlro,~. bene

"lcio próprio ou de Qutr••~ direta ou Indireta.ante" 'nfor.~çia ttUR

dRti••• razla da 'unc:lo r salvo se autor izado , ..10 Int.....ssador

Ari~ in j stradores d.r r~cul"'Sos de tercf: i ro, fllndaçõEs dE' prf:V I din

cl1. f'l!ch.d~ por i!xeMPlo, till\ enr\quecido ilicita""e-nte- COIll o tJ.s;o de in

f'onnaçõe!io !robr~ ilS oPtrac;ões da ent idadll'.

2.8) divul,ar inf'or.açio privil.,iada r salvo para lh.. canf'.ri-r

....1. publ ic idade ou a ..u~. dela·deva t~r conheci••nto ... razlo do

car,o ou funelo.

é ;Ilportantr:: coi:Jir não só o Il50 nlas a dlvlJ.lgaç5:o de .nfot"lU"QÇ.âo

privilegiada. com o f:lllE C'5t~remos agindo preventivamente ..

3) Helhor def'inição do ~u.. seja, infor.ação privilegiada. e\ f'im

de -fac i 1 I t ...1"" a comDrEen~ão do conee i to e a ~p 1 i cação da norma ..

Znc:&anto a redi\(;tío original re.::::a (art. 2Q. I. do Projeto):

outrrl ....... :.'l~,a:rl,"os .• 'lia ",IJb~t;h.i(;:ão .... elt'1 ,:,.e:SJlJ ..1te (;;l.rt. 24. X, t- 32.

conl a rE'cl:r-.:.~o do àl"'t~ 1.Q LO nO$ZO SI..L/".Ict ,tut;vo)

J 3; - .,. (.onsl'tn~lt 'f1vilt,itdt 1 'nfor.nio llt acuso rrstrito. nia dlStonívrl iO HfUdo. [J'aI !ir

,rO'itiarSitlhliSrCOIItaitas."

A io.1t~rl\çâo jusl:ific"'-~ft pt.'rartornô\r ~::p1íc;lta a abrangf>ncla dCl

norr.m ~\ Ilt;ji::ac:fio direta ou ;ndir~ta. as~.m C:Olll0 r;ara ~sc:1~,rE'c~r r..e

lhor o cC' -:eito dE' Inforf\lil.(;~o privilegiada. IJmil. .... F;:: f:lIJE' o tenlO .....iin~a

Ilio diWiUdI••• ·' ,:)ode ~érar i nterprctar;:õE'S restr i t i vas, h ipôt~$E' Que nâo

ocorre cor., a nova e:-lPre~são "iftfllflldo de acuso rtst"to, ni~ dnponivel iO trfc:ado••• OI.

4) Au~nto das penas.... f'im dI! tornti.-Ias nlii\l~ conlp;;l.t íVEiS

,rav í d.d~ dos I 1tc i tos. à srltrlhanr;:. da prnas f' h:adas na LI! I 7.492

para hipótts.~.. ~n'lc5"~" ~

- 6\5 nlEnOreS penas passar í all\ de 6 nleSES a 2 ?-nos t1;ara 1 i';l, 4

anos t as lIl~iore~. de 1 a 3 ",nos p'arill 2 i\ e anos. respect ivarnentE.

S) Adoçio da proposta da CCJR r de adaptaçio do ProJl!to ao corpo

da Lei 7 ..492. qUE' trata dos critnE:s contra o SistE'1I1t\ FinancE:ll"O Nacio

nal.

Guanto ao SlJbst itut Ivo di' CCJR. alí:., do fato de não preVf:r as

inovaçõrs retrO-Citadas que entendemo5 de -fundamental 1IlIportâ.nci;;l;.

como;o. nio rC'stric:âo di! lei às bolsils de valores E' o~ olJtro~ ,1 íc. it05

Incluidos r ente:ndtlll~s f:lue não deva Ser :acolhiC:o. PE'1i\5 'SE'9lJintE:!:> r;;l.

zõts:

1) o ItCsao d .. hca d~ contc-1IP1~r duas hipótl!'ses cri.inosas. sob o

alrSlJlllento dt: que já estar i;;\nl contcmplilda!õ na L~i 7 ~492. o C1'.1e par'"E'CE'

nos não ocorrll:,.. con'o,,"u~ verEmos ~ SEgU i r ..

A parte flne-l dos incisos lU e IV do art. 1Q do ?roJcto na

verdadE' nio csti prev,ista nos incisos do art. 7Q da Lei 7.492. <'::IJC não

tratllltl tiOl hipótt5E dr: nâo divu19i1ção de ínf'lJrmaç:ôEs Elligíd&\s ;le:la CVM~

o incíso lU do art. 29 do Projeto não tem sífllil~ridadE'

al"'t .. 89 da Lei 7.492. pois aqUEle objet:va ?Ilnir o :adlllinl~':,"'ac;o'" ClIJ€

"\1l\\oenta desn,=cEsSari1\\ll\tmte o.nú~E'ro de n€9ácioS con\ o ?ol'ti'ól\o do,=-,

cl ientes. i\ -fi. dI! i\IJJlentar sr~s gil.nhos C0111 a t<:\xa d~ corre:tag(;nl 11':

5' ...1. o alJE não SE confunde conl e~igir talo:*, de col"rE'tasem em dest<.col"co

COfl' a 1egl':>1"i1çio.
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2) nia aprovlI'it-.. os ~ts. 62 a 82 11' 1. a 15 do Projtto Df" ig j

nal~ que prevêrnl nOrm:l5 de procedimento 1I1ais céleres € aullentanl a pos

sibilidade de ~puraç:'ãD e p'J.niçio dos ilícitos, razão Pela qual cnten-"

dll'Jltos drvam str mant idos ..

Dispõem taís artigos:

111- .ani,IlJlr·o ttrcld~, ldiJimdo ~uilllucr utif'l'cio trstinado lfíreh ou injinhsttltt I rImr.

II/Ittr oublinr as [otnies oulltUll\ ovolW1t dtnr!Ítiosj

IV - rXil!drr o liail, ~r partiCIPação t5hbtlr,tE''' nla autoridade COIIttrntr. rvidrncíanda

concflllndodeJOdoal1niDularolttcuo;

a) GuaIqurr pf:5S0a poderá provocar a iniciativa do Ministério

Público, inc1t.lsivt' verballlumtc. t",,", obrigatoriedade de redução da de

núncia a termo (~rt.6º) ..
1.'1 - cfw}fir infor.a,io faJsa cu ,rrjudic;aiMlltt IncOIDldai llU!: cause instilbilidatt no Itreado, I

fildtobttr provtitorcOllilico, dirrtloo inllirthunh;

b> Obrigatoriedade de que qu.. ,squer órgãos E ;autoridades que

verific:;arelll n ocorrÊncia de indício!. de prática;' crilnino'!.as .lnforluElll

ao 'MinistÉrio Público .. (arts. 79 E 89>
VII - t;'ttllu fi nOle ,riõlrio llPtra,io dl r:ual nio i o "incioal brntflci'ÍrJo, incorrtndo na HS'"

"na c lIf!oOt.dtiro t·t<ljar di ODtra,50;

d) Apl icaçio dE nlu1ta de atÉ d'Jas YEZeS a vantii\gem cconôrllica.

sEndo o ca~o. (arl:. .. 15)

Apesar de- ta I s ressal vas ~ o SlJbst j tlJt ivo da CCJR sugere ~ corre

tal\lentt:~ ~ i nserç:âo das novas condutas c:l"'in\inosil.s~ no te-;,;to da Lei

7.492~ que defíne os crimes contra o Sistema f:'inanceil'"o NaC10ni\1~ I.lni

f'icnndo ;;Issjm~ em ·um meSlIlO diplOllla le9i\l r infraçõEs pennls que- se

a5SEr.lelha;,"~ j;i que todas são prat icadas no âmbito do ftlercado f"inan-

E':m sent ido ;õlnlPlo. Tal sugestão nos pal'"ecE' absolutM1Ente proce

dente E' rele..... ante.

i 29: ~ Ni \l2riticltill da cOllcutn,io dt ll\lt trata o InCISO IV. co,~idrral~st COlO UI único

InYfStidaraIlUtltSIlUtatur:ltletlnJUntorttrrsenttlldoolesl;)lntrrtssr.

X'lIl ~ utilizar o ldlinlstndor dr rrcursos dt hrctITll, ti btndic:o /lrÍJr,o ou dr outru. direta ou

indirrturntt, inf'o~lado 'IUt dtttl ti razio III f:un,io. sal ...o sr autol"lzaco /ltlo inhrtsndo;

VIU ~ agir ... OPfT'1~io nos I!rcados "dianh ar~ii ou artHício lllstlnlllo l aanhr trrcríros f1

"ro, tnsr.ando Vól'h5t1 lIan as nrhs tn...oivldas na oprraçiot mltrud;V'loS:

IX - aovlltllhr o adlínístnllor cl:'ttín !fI! in... tstíHnto ,ara ttrctiro. dt a~o 1 auftrir lucro

:ndtvilio ,elo ellnstc",rnlt a~lrnto da hn dr torrthnl. O\l ti condiçits .nonais de:sh...orivlfis para o In...rstlGor;

XII - ttvr:1tr ou hcí1ihr a rtvtlado lIt fato clt: lIur til ci;:nc;l ti rano da lItlllidadr dt

a~.jnjstr~Dr dr rrcurSDS dr trruiror sal~ COl sua aijtorizatioi

x· 50: ,cItar a~ rtublr. para.si O:J /lIra "lltrra. dirtta oq intlirrturiltt. fi ntio da <roaFdidr dr

adllnlstnGO~ dr rtc~"sos lit ltnriro. v1fthgn inde:vida. ou attihr llrDItSSi lit tal ...anhgtl;

xv - divuJ!ar infon~,S:o privilt!iada. sal...o pua lht tQl\itrir tI~la Ilubiicidldt 00 a flOun dth. lI!! ...a

trrelNlhtti.-.ntontuiodonrJOOllfun,io_

XI ~ o;trrcu ou DrDltttr mh!ltl indtvidaa adlínístradar de r«ursos dr h:rtrirD, Pira ddrr.itli

lOlttttUtrounio!f'ttuudrhr.lnadloprra,ioi

XIV - !:tilizlr ínt",.a,ão ltriviIr!Jiada. ri brnriítio príprio rn.t dr nutrn. dirth ou Indirttll.ltntr:

S 1!l - liio til crjH~ na !\jpítt5t dll inciso II. SI! o agrntr dtlXl dt tii ...uhar ínforn~io Oll "ato

rtlIVlntrcuJlrt...llaçio~DIlhallriscolttítiIDillttrrsS!d.cOl/llnhi •• dtSdtCUelCOlissiDdeVt1or~~

1íírlll5autonzttniO"'divuJJaçio.

de 1992.Sala ela Conlissão. enl ~9 de

Isto ::Iosto~ ã -I'inl de: i'\primorar o ProJeto orisinõ1l € :!,dot;;.r a~

~Q;:'!" idéiBS t;;Qnstantes no SlJb!..tibJlivQ .:'" CCJR, of"ereCERlOS :'"Ioye. subs

t : tlJt 11,10 ~ i nc llJ Indo as t 1 1 t.crac;:õe<:: comentadas E' ndüpt,; ando ~~ :->ova<:: nor

Illa!:> FIO COroa da 1..e i 7_492/86. Parte C'~S nOl'"larlS do "'I'"ojeto .:'O.... :ll ndap

tarla!> ;;, <;lrtl50S sEnH::'lhantes di!!. Lei ?.o!I92, COIllO tambinl f'oram ;'·ltroduzi

tias r.o nrt. 24, etlt~o vago, a<;; condl.1ti,\s que não PIJderam $e:r ~d:!a?tadé\s.

cr i ando-se novos art i 90S para i nc:1 I.1sao das normas áe proce" I õl,ento l:'IJe

não ')o<"~'Jíé\ln regra o;;inltia.1'" na Lei 7.492_

• Oi spõe sobre cr i rnrs l:Ontrõl o
MEr'cado de valores Nobil iál"ios••

§ 32 - Considua-sr llfl ... i1!liada. a inforaa.cao de a(tSSD rrstrito. t:ii:o IllsllDni ...tl la .trU~o. ca&i1Z ~e

JrllDici'lrunhoSfCO:lÕliCll1r.

SUBSTITUTIVO

o Congresso Ni!l.cion~l decreta:

Ptna: :llClsosIilUIII- <lrtl!n,iodr!i141nOSel\llh.

::lCi5OS IX iI XV • r, clusic rir .2 a 8 il:lOS t r-u2h.

Art. iº - A LEI 7.492~ de 16 de' junho de i9B6. pas~a ." vigorar COM

~-.eSJuintE's aHeraç:ões~re:nunlE'rando-',;e OS arts_ 34 E' 35 co~o :õ\rts. 40

e 41 :

Art. t:;; - Síio llr:nili.tlltr ~esllonsi ...rjs lltlo$ :jÍcitos lll"iUClllos llO" instttui,ao f;nanctin cu

'iociedadll: Dllr açirs. !lOS trrlOS drsta :'tl, o controh~Dr r as il.dainistradorts. iSsi. C~S1dtrildDS 05 llirtt!l."ts. os

srrtnh!>~ OS It.~rc!s do Constlho e~ Ad~:nistnç:io r co COIlKi~o ~:!>ct:l.

!arágra.t'oúnito- _ _•••• _ .

• ~ ~:,t.:Q - tllvulglr Inrorn~io hln GU preJuditialunh intol,ida sobre institul,io fif\ancf!in

ou sotitlla~t .~,inlli: tE u~ihl1brrto:

Art.iE· .

krt. 2"S • Qu;ndo DdaneI> CEntrai do Sra.sll. ~ CO./H,its ct ~lalarts lfohiHirios ou ~uailflltr ,1utro ~r!lio

cu 19r'lte do ~ocr' llúH;co vrflficir a. GCorrÊnC;il te :ndicl/lS lir crlU Drt.V;sto nrs:a Lei, dr'ltri ;:ltorlilr lO

!\!llisitrio NbllCo, E~vlandD-i!lt as .1lForlnirs ou dOtatenills nrcesdrlos ~ i,urnio dos -:atos. "

Par;Ísra-:'o ÚIlico - _ ~ _ ..

.. ... .. ..... .. ............................ ~ .
:: - su registro prévio rie t.issio Junto ~ autoridldt tOl?rtrntt~ ti ton~i,i!s ~;VtrgEfttrs CiS

I:o.uh:!ltrs CD rt5,stro~ irrtfuJaratntr reJístra~os 00 se. a divul.ução ~t ínForaa,irs da atSU Ila!urtza ~a4utJa5

txi,idlS ,ela COIIssio ~r Vllorts llobiiiiriOS;

Art. 24 • Constitlli trilrtOlltn orr,unr f'untlOftuentodas holsasdr vllarls, dt Hrcadarii5r dt

fltblTllS f .t outros Itm.lI11s u5tHlh1dos w.ieitos i fisulizuio do lUto Ctntnl do 'rlsil 0Il da COIissio de

\la]llfrs&;iliirlos:

1 - dtll:ar, 11 ldlinislndar ou ICiCllisti cOIItro1adllr' de cOlnnhia làtrta~ dt cllMfticar iHdiat1Hlltf

i CoIiuio de \lllores ~iliíríOS IC\lIt) inforlido ou fito rt1tvlfltrs sobrt a nllTtSi~ 0\1 fuHo de IMtira

il'!COI'lrta, falsa ou ttfl4tntiosa;

"'t. 32· I\Illllutr ptssoa dD povo 'odrrí prcvot.,~ 'VI DS dritos drsll Leir I j"leiltíVl '0

Rinistirio Público Ftdrrll, fornrctndo-llle, !lOr ncritor !nformirs 500rt o rlto~ SUl llltoril .r rlurctivu

circulIstincin.

Puí!rafo ~ito M tutrldo iI cOl\lllinclo for vtrbal • ..,-al'ldll'í a autoridadt r"uzHI iI trrlD~ assinado

"10 urrsfllhntt I ,ar duas tntnr.mbas.

Arl. 34 .. Oftrrcidl I dtTuillcia ou .tduzill a Illltin sôsidiiria. lCllll'trlhlda '0 rol dt hshlUl\hsr r

tit""" infrahll"" teri rste o prUD de. du dias ,an of'trtctr dtftsa t$c:rita~ JOOtndD jWlbr dOCllltntos f J1'folJr

u hshllll\has ~ut tivrr, ti nÜHro n50 suptrior a cinto.

II· dtinr~ I) alllillistndor ou ltionish tontrohdor dt '_Inhia abtrta.. de iiw1tlr iHdilturntr

ao IErtado InrOl'lnlo 0\1 fito rtltvtnhs sobrt 'l CaJllllhia, ou fuê--lo.dt roru intOlMt1rh~ falsa ou hndflllaosa;

Art. 3S - Findo O ,,-azo I Il~ K rtf'tn o vtllo utlf'ior, O'.Ivi~o O Itiaisttrio Pliblico t, st for 11

ClSO, o utar da ..urin sllUi'iírla. sdltr lS ,n1iainvt5 t docllHtltos. no "am iH dols dlur os autos 5".0

CDllc:luSl)5 UI Juiz parti:
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. ................................................................,

~ ~rclar1T I'xtinto o ,'oc:nso, st nio k~Yfr jllsh (lUA uno I. KUiCio 0Il oco~nr tllt;

illwPrívrl dI' prrssll'Mta Procrssull cu dI! tlllldic:io ,&ri o rxrrdcio da leio HRal;

II ~ julfJr .Jtltrci,uurntr iI atlSill, ~lIi11do. considtnlnlfo ,1rnurnh prOVIda I d~tSl d4I "HIÓO. o

lbotvtr dtsdr tosca;

I1! - llroErrir ato rrcfbrndo I dfllúncil ou I. Il;\lti~ subliidiiria. êniJllllldo allllírncal~r itttncio,

dflltro. tIO ÁxitO, CI': drz diu.

Art:.. 3Q. - Divulgar il1f'Dr.aç~o

pr..judlcJal.~ntr IncoMPleta sobre lnst itulc;:io

fal.a ou

Tlnanceira ou

Art. 35 - DuvIdas u ttstt!lWlhilli dilICll~c:io r da dff!st Ir praUcadils as diliJrnClils instrutíriu

ordrnadas ou crftricas Peio Juiz, lbrlr-sr-i o ',azo dt dois diu a cada Uai Cilli n.rhs ,ul11r!Ji'ÕtS ~inilis.

I 1º- - OtCCl~r ida tSSf: ,rue t cClncluslls os 'lutos ctnhn dt vinh t '1U'ltrD noras. tfriÍ ~ jl.l% cinco

CliS 'ira prO~E!".r i sentrnça.

I 2º - Ji srntell,a cabt a,tla,io. no ;1';20 dr cinco diu.

Art. 712 - ••••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••

11 - srl! r~gi5tro prtvlo dt: ~Mlssão junto à

Art. Si - Ajltna de 1ll1h ,odu'iÍ srr ;j).'ica n ati CU1S vens o valo" apurado ou tstinco da vanhgn

ttoni.ica drtorrrntt di ;lrática do cril(.

do rEgistro. Irr~gular.rnt. r~glstrados ou s •• a divulgação da'

inforMaç:õe:s da ar".a naturEz.a daquElas exlvtda" PiEla Coalssio

Mt. ~a - A ptna li'1! Illlh prtyish ntsh lti aplica-SI! talbel 11. ;Iusoi jurídIca, nos iil.ttS da

vanhgtlallh:-icil.

dr ValorES Mobiliária.,

.................•..............,. ..
Art. 21 - J/Ío tr.tinSllt a pun,bilidadt o rrSsil.rCiHnto do dano. ainda IIU! t5ltontinto.

Art. 204 - Constitui criar contra rrSlular

Art. 2Q - Esta Lei entra em vigbr na dõ\ta de sua publlc~t;ão..

nclon.Mrnto das bolsas de'valor~s. de Mcrcadorlas. de futuro ..

outros lIercados aSSEMElhados suJeitos à flscallzac;:io do

Central do 8rasll ou da COMlssio de Valorrs Moblllárlosl

Art. 3Q - Revo9anl-se a~ d i ~pos'i ç:ões enl contrár i o.

- dl'lxar, o adMinistrador ou acionista controlador

I 'ASala d~ Comissão. ~nl ~de ~ d~ 1992.
de cOMpanhia aberta. de COMunicar IMcdlataMEntr à COMI~sio de

V.lor~s Nob I I iár ios (CVH) InforMação ou fato relevantEs sobrl' a

f'azi-lo d~ ,unEI,.a IncoMPh:ta. falsa ou

tendEnc iosa;

11 - deixar, o adMinistrador ou acionista controlador

de cOMPanhia aberta. de dlyulgar iMEdiataMente ao MErcado

lIr - PARECER DA CDHISSXO InforMaçio ou "'ato relevantes sobre a cOMpanhia. ou fazê-lo dr

forMa inCOMPlEta. falsa ou tendenciosa;

unaniMeMente. COM substitutivo,. o ProJeto de LI'I nQ 1.317/88,

nos terMOS do p~rlE'c..r do R"lator.

Co.treio.

/li COMissão de EconoMia. Indústria

e. reunião ordinária rrallzada hoJe, APROVOU.

111 - .anlpular o ,urcado. utilizando qualquer

'artifício da-stin'ado d\rtt .. ou Indir..talJlEnte- a ..lEvar •••nter ou

baixar as cotaçõll's ou altErar o volUMe dE nEg6c 10$'

IV - txctdtr o liMite dE participaçi.o estabelecido

. Est IveraM present es os senhorl's DlrPut ados

Gilson Machado - PresidcntE'J Osório Adriano 11' Alberto Haddad 

Vice-PreSidentes; ázlo Ferreira. Josi Carlos Ale-luJa. José

Húcio Hontciro. Havia..l Cavalcanti. RosEana Sarney, Alberto

Goldl1ann. Fel iPIl' Nerl. GonzaSla Motta. Lázaro Barbosa. Fetter

Júnior. Pedro Pavio,. Victor Faccioni. Ern'ani Viana. Josi

Fortunat i. Rallue:l Cind Ido. Jarv Is Galdz Insk I. Hauro BorSiles.

Eduardo Braga. RobErto Bales.tra. Waldir Guerra. Luiz Glric.

Fáb lo Hrlrrl h:s. JOSt S~rra. Saulo Coelho c Joio Col~ço.

pe'l i\ autor Idadr cOll'lprtente. rv Idenc lando conerntraç:ão de Modo a

a.n (pular o Wl2rc:'t.do;

v - de IHar de cUlllpr i r as normas sobre Execuçio de

operações ftxada'l> pela autoridade: coMPet.::nte;

VI - divulgar InforMaçio falsa ou prejudicialMente

lncoll\Pleta 7 que caU$1E instab i 1 \d:a.de no Mcrc.do 7 a Ti .. de obte:r

proveito econômico. dirEta ou Indiretamente';

VII - e:fe:tuar E:M nOIll.E: prcipr to ope:raç,S:o .da qutt.l nio ~

o pr i ne IpaI benrf Ic Iá ... i o. Incorl'"f:ndo na Illl'sm. pena o verd.dei ro

artif'ício destinado a ••nter tcrcC'lros eM erro. ensejando

titular da operação,

VIII - agi r E:'M operação nOS 'llere.dos med í ante ard 11

indevtdo

parte.. rnvolvidas na operaçio

Movl'llE'ntar o adMinistrador carteira da-

para

IX

Inter~l1lárlosJ

vantaSltll

Invl'st Illlento para tl'rc~lro. dI' .odo a aurll'r Ir luero

pelo conseqUcntr aUMrnto da taxa dI' cprrrta.;I~Ill. ou eM condições

anormais desfavor.v~is para o Invcst Idor;

X - solicitar ou rcceber. para 51 ou para outrEa.

direta ou Indlretalllmtc, EM razão da qualidade d~ adMinistrador

de recursos de tercrlro. vantallelll Indevida. ou aceitar prOMEssa

de tal v~ntaIEa,

·Dispie sobre cr i Mes contra o
.ereado de valores Mobiliários.·

o Congresso Hacional de-creta.

Sala da Coaisslio. e~3 dE:' Junho de 1992

Deputado GIlSD HACHADO

Prcsld ",*c

SUBSTITUTIVO ApOTADO - CEIC

Art. 112 - A Le'l 7.0492. de 16 de Junho de- 1986. "àssa

.. vilor~r COM as ."lIúinte-. alteraç:ies. renu.crando-se os arts.

34 e 3.5 COMO arts. 4. li" 0411

XI - of'ercccr ou prOMeter vantageM indEvida

adlllinistrador, de recurSos de terceiro. para dEterMiná-lo a

«f'ctuar ou não efetuar dRtErMinada oPl'ração,
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XII - rrvelar ou 'fac: I t 1t~r a revelal';ão de fato de qUE Parágrafo ún i co - GUiPondo a COMun i côlçâo for .... lfl"bal,.

têm clineia eM Fazia dllt qU;tlidadf:' de adMinistrador de recursos õl\Jtaridadr r~duzl-la a terMO, ils$lnado pelo

de terceiro, salvo com sua autorização;

XIII - utilizar o adMinistrador de recursos dE'

a.pre!;entante r por duas testeMunhas.

t~rceiro, bEnefício próprio cu de outreM, direta

Ind IretalllEnte, Informação qUE det~1l'l eM r.zâo da funç:âo, salvo Art. 34 - OferEcida a drnúncla ou dt!'duzida il queixa

se au:torizado pelo interE5Sildo~

XIV - utiliZar inform...ç:io privilegiada, em benefício

subsidiária, acompanhada do rol dr tEstemunhas, Ir citado o

infrator, tErá EstE o prazo dE dez dias para ofErecer dRfesa

próprio ou de outrEnl, dirEta ou IndlretallHi:'ntr,

XV - divulgar Informação privlh:gíada, salvo para lhe

confEr ir anlPla publ ic idade ou i\ qlJeM dela deva ter conhec imento

Escr !ta, podendo juntar docunllmto!> e arrolar as te!>tEmunhõl!> qUE'

t: Iver, em numero nio super Ior a c Inca.

Art. 3S - F Indo o prazo a que se refere o arl: Igo

em razio do cargo ou função • antE"rlor, olJvido o Mlnlst~rlo Público e, SE for o caso, o autor

.f 19 - Não há crime, nil hipótese do inciso 11.

agente dEb:a de d Ivul51ar Inf'orMaç:i\o ou fato relevante cuja

revelação ponhõ?l em r isca leg ít ImO Interesse da' companh la, desde

qUE a ComlJ\So dE' Valores Hobillárlos autorlzr a nio-

dlvulgaçio..

da qIJel>:a slJbsidiária, sobre as preliminares e documrnto5, no

prazo de dois dias, ms autos SErão conC1U50Sit.O Juiz para:

I - declarar e~t into o proce!>50, se nio houvl:r justa

caUIUt partit a acusação ou ocorrer 'faJta lnsuprl'veJ de

preSSIJPosto processual ou de condiç:ão para o E'x~rcício d;t i\ç'io

PEnal;

considerando plenaMente provada a dEf'esa do aCIJ<;i1.do, o absolver

S 2Q - Na v~rlf'ici\ç:io di!' concenl:raç:.o UI: que trat.a o

Inciso IV, r:onsid~ram-se COMO IJm ,jnico invEst Idor aqueles que
11 Julgar antecipõ?danH'~nte a calJsa, quando,

.tUII:M eIR conJunto rt:pt'"esentando o IItrshto InteressC?

§ 3~ - Con5idera-st prlvile9ladili a informaçio de
desde logo;

III - prof'erlr ato recebendo a den1lncla ou a qUEima'
restrlt.o, nio dlspon/vel ao mercado, capaz dI': propiciar

subsidlõária, designando iludi~ncla dE Instl"uçio,

ganhos econônlicos.

Pena: Inc I 50S I il VIII - detenção de 1 a" ;anOG E'

A,.t. 36 - Ouvidas as testEMunhas da acusaçio e da
Ilulta.

Ine 1505 IX a XV - reclusão de 2 a 8 i\nos f:

def'esa e prat f cadas as di llginc I aS Instrut ór I a~ ordenadas

dRfe:rldas PRlo Juiz, abrlr-sR-ii o prazo d~ doh dias a cada u••

lI'lulta.
das partES para alegaç:õl:5 finais.

de Administração e do Conselho Fiscal~

nos termos desta Lei, o controlador E' os administradores, assllU

considc:rados os diretores, os gerentes, os nn:mbros do Conselho

Art. 25 - São P€'nallnente rEsponsãvels peJos il{citos

Art. 37 - A pena de multa poderiÍ ser ""xada eM até

autos• 12 - Decorrido tz'SSIl' prazo e conclusos

§ 29 - Da sent€'nça cablt apelac:io, no praZO de cinco

dias.

dentro de vintR e quatro hor ..s, ter' o .Juiz cinco dias para

proferir a fõl:ntença.
ínst ituiç:io flnanc€'lra OIJ sociedade por ações,parpral: 'c~dos

Parágrafo único - ~.~ ~ ~ •••••••• ~ . duas vezeS o valor õlpur~do ou Est Imado da Yanbll9tM econamlca

decorrente da prát Ica do c:r IMe.

Art. 39 - A pena dE' :ftu1ta prEvista nesta LEI aplica-

SE' tambéM à pessoa Jurídica, nos llMitc.-s da vantageM auferld;a.
Art. 28 - Guando o Banco Central do Efras i 1.

Com i ssão de Vi1.1orE's Hob i li ár i 05 ou ql..laJ ql..lE'r outro órgão ou

agente do poder pllbl í co ver ir i car a ocorrênc Ja de i nd í c i os de

Art. 39 - NSo Ext I nguE a PUn i b lli dade o ressal"c i mEnta

do dano, ainda que espontâneo.

cr inlE previsto nesta Lei. deverá inforlllar HIn i st É-r i o Art. 2Q - Esta lei entra em yjgor na data de sua

PÚblico, enviando-lh€' as infornH,çêes Oll dot.unumtO$ necessários

~ apura~o dos fatos.

Parágrafo línico - •••••• ~ .. ~~ ~ •••• ~ •••• ~ ••• ~ •

..... ~ .. ~ ~ " ~ ~~;, ,.. ~." ~ .. ~. ~ ~ .. ~. ~ ~ ~ .

Art.. 32 - QualqUEr pessoa do povo podel"á provocar,

para 05 efeitos d€'sta Lei. a iniciativa do Hlnidirio Público

Federal. fornecendo-lhe, por escrito, Infonnações sobre o f'atr.

sua autor i a e reSpEct Iva~ c i rcunst s'tlC i as.

publ icaçi\o.

Art. 3º - Revog3.m-se as disposições em contrário.

S.1a d. camI55.~~.m .3 d. Junho d. 1992

O.POJt.do ~DN MACHADO

PrE"s IdEnte
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o SR. PRESIDENTE (Robson Tuma)- Finda a leitura
do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Edísio Passos.

O SR. EDÉSIO PASSOS (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, é importante
consignar a realização do grande ato público em defesa da
democracia, contra a impunidade, realizado ontem em Brasí
lia, com a presença de expressivas lideranças político-par
tidárias, especialmente do Presidente do Partido dos Trabalha
dores, Luís Inácio Lula da Silva. Esse ato foi organizado não
apenas pelas lideranças dos partidos oposicionistas - o PT,
o PSB, o PSDB,o PDT e o PMDB - mas também pelas
entidades representativas da sociedade civil, pelos sindicatos
de trabal~adores, pelos sindicatos de servidores públicos, pela
Central Unica dos Trabalhadores. Enfim, uma representação
político-partidária social. e de organização do ponto de vista
sindical levou à frente do Congresso Nacional doze mil traba
lhadores, servidores, funcionários e lideranças que se manifes
taram em defesa das prerrogativas do Congresso Nacional,
da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura as responsa
bilidades em relação a PC Farias e o envolvimento de Collor
e do' Governo Federal no esquema de corrupção montado
e em defesa da corruocão.

Ê importante que se diga também, Sr. Presidente, que
esse ato público, que vai se repetir nas grandes capitais, nas
grandes cidades e no interior do País por esse leque de partidos
e de organizações da sociedade civil, deixa clara a defesa
intransigente da democracia e da Constituição. Ao se defender
o afastamento qo Presidente da República pelo impeachement,
não se advoga nenhuma forma extraordinária de solução, a
não ser a aplicação da nossa Carta Magna.

Queremos que a CPI seja respeitada, que não seja ataca
da, que possa concluir os seus trabalhos e apresentar os seus
resultados. E, se movido o processo de impeachment, que
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal possam levá-lo
à frente, nos termos constitucionais; na hipótese de ser afas
tado o Presidente Collor, que assuma o Vice-Presidente da
República.

Tal posição tem levado às praças públicas milhares de
trabalhadores e de organizações da sociedade civil e sindicais,
assim como partidos políticos comprometidos com a demo
cracia. Não aceitamos de forma alguma, Sr. Presidente, ser
atacados como o sindicato do golpe. Muito pelo contrário.
Consideramos que a nossa ação está dentro dos limites da
Constituição e da preservação do regime democrático, da defe
sa da soberania do Congresso Nacional e de nossas institui
ções.

Assim, Sr. Presidente, consignando a realização desse
ato público, comunicamos que o companheiro Luís Inácio
Lula da Silva, Presidente do PT, estará no meu Estado, o
Paraná, nos dias 10 e 11 de julho, realizando concentrações
públicas abertas ao povo nas cidades de Curitiba - Capital
do Estado - Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel e Medianeira,
das quais participarão todas as organizações vinculadas a esse
movimento nacional de defesa da democracia, da CPI, contra
a corrupção e a impunidade.

Era o que tinha a dizer

A SRA. JANDlRA FEGHALI (PC do B - RJ. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, colegas Parlamentares, é im
possível que não tenhamos freqüência na tribuna desta Casa
durante este período de crise. Quero chamar a atenção, e
acredito que o fato já está afetando todos os membros deste
Congresso Nacional, para a evolução dos acontecimentos que
se expressam na atuação da Comissão Parlamentar de Inqué
rito e para a mudança de tática do Presidente Collor a respeito
dos mesmos.

Na verdade, acreditamos que a Comissão Parlamentar
de Inquérito, que tem agido corretamente durante todo esse
período, que não extrapolou os seus poderes e está conse
guindo representar dignamente o Congresso Nacional neste
processo, já tem evidências suficientes para indicar à sociedade
brasileira a resposta política pela qual povo tanto anseia hoje,
que é a definição do crime de responsabilidade do Presidente
Collor.

O que chama a atenção na mudança da tática do Presi
dente é que ele sai do campo da eXplicação, que virou um
folclore nacional, porque ele não consegue responder às acusa
ções, em face das provas, das evidências dos fatos e das denún
cias que estão sendo apuradas que a cada dia lotam páginas
de jornais neste País, e passa agora a um ataque frontal ao
Congresso Nacional. S. Ex~ busca jogar a sociedade contra
o Congresso Nacional, na tentativa de desmoralizar os Parla
mentares, esta instituição e o seu próprio instrumento, que
é a Comissão Parlamentar de Inquérito. O Presidente começa
a montar um palco bastante interessante, tentando remontar,
com os bilhetinhos,um período histórico, com a vítima sendo
posta em xeque. Na verdade; estimula na sociedade brasileira,
aí, sim, o que se chama atitude golpista: a tentativa de desmo
ralizar o Congresso Nacional e desacreditar aqueles que, corre
tamente, na CPI e dentro desta Casa, colocam-se em oposição
ao projeto neoliberal e ao Presidente acusado de corrupção
que ainda temos no Palácio do Planalto.

O lamentável e surpreendente é que faz coro com o Presi
dente Collor, articulando-se no discurso do "sindicato do gol
pe" , o Governador do Estado do Rio de Janeiro, numa atitude
que não corresponde à história de lutas do Sr. Leonel de
Moura Brizola. Na verdade, quem está dando o golpe é quem
tem esse discurso. O Sr. Fernando Collor golpeou 35 milhões
de eleitores, golpeou o setor produtivo deste País na brutal
recessão em que nos encontramos, golpeou os assalariados
brasileiros, golpeou a ciência, o desenvolvimento tecnológico,
golpeou o patrimônio público nacional. Este, sim, é o golpista
maior que temos hoje no Brasil. A atitude dos partidos políti
cos de oposição e de entidades representativas da sociedade,
como a própria CNBB, não pode ser chamada pelo Presidente
Collor ou pelo Governador do Rio de Janeiro de articulação
golpista. Golpismo é não conseguirmos dar uma reposta à
altura do que a sociedade hoje necessita. Golpismo é atacar
o Congresso Nacional. Golpismo é o Presidente não ter a
dignidade de renunciar a um cargo que não mais lhe pertence
pela legitimidade do voto popular.

O Partido Comunista- do Brasil não aceita esse tipo de
acusação, muito menos ser vítima de distorções históricas co
mo esta de transpor mecanicamente a realidade de 1954 para
1992, até porque utilizam-se fatores e fatos absolutamente
falsos para tentar acusar os comunistas no Brasil. Ê importante
que se diga que no Brasil nunca houve golpe contra a direita.
Qual é a contradição que existe entre o Presidente Collor
e o imperialismo? Qual é a contradição que existe entre os
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interesses do Grupo dos 7 e a política do Sr. Fernando Collor?
Qual é a contradição que existe entre a direita e a direita
que é o Presidente Collor, O setor mais conservador e reacio
nário que temos hoje no Brasil?

Este Congresso precisa, com toda a indiferença, apesar
de não deixar de denunciar, seguir seu rumo e apurar tudo
o que lhe for cabível, mas com celeridade, porque as evidências
já estão postas para a CPI. Não podemos continuar com infin
dáveis depoimentos para revelar o que já sabemos, que é
a ligação clara entre PC Farias e o Presidente Fernando Collor
de Mello.

E mais, este Congresso, como casa política e Poder Legis
lativo, tem de dar uma resposta política no caso referente
ao Sr. Fernando Collor. Já dissemos que os Parlamentares
deste Congresso não têm por que, numa realidade dessas,
delegar poderes a esse Presidente absolutamente desacredi
tado, nem se atropelarem para votar rapidamente projetos
de interesse do Governo. Nesse sentido, acredito que temos
de pesar muito bem o projeto da isonomia. Não temos nenhu
ma dúvida de que é legítima a reinvindicação da isonomia
pelos militares, tão massacrados por este Governo não apenas
no que se refere a salário, mas também ao seu papel, à sua
tecnologia e até à sua existência com instituição. Mas os funcio
nários públicos civis, os professores universitários e os previ
denciários, estes em grave há quase dois meses, sequer têm
uma resposta do Governo para suas reivindicações.

Precisamos avançar. Somos, hoje, o instrumento real de
pressão desse movimento, somos o instrumento real de pres
são para que o Governo reabra as negociações. Não temos
ilusão, porque sabemos que esse Governo está amarrado ao
acordo do chamado ajuste fiscal, que lesa ~ Pátria de novo
e estabelece o corte das despesas públicas. E difícil i~aginar
que um Governo, que durante dois anos e vários meses não
fez a política salarial dos servidores, não tirou da gaveta o
plano de cargos e salários e sempre arrochou o salário dos
servidores públicos, venha agora resolver, como num toque
de mágica, todos esses problemas. Mas nós, o Congresso Na
cional, não podemos legitimar uma política que não possibilite
a vitória dós militares e dos civis na luta por suas justas reivindi
cações nem delegar poderes a um Presidente tão desmora
lizado.

Sr. Presidente, O partido Comunista do Brasil denuncia
com veemência essa tática conhecida do Presidente Collor
de querer jogar a sociedade contra o Congresso Nacional
e tentar desmoralizar os seus trabalhos com as evidências
que tem, indicando o crime de responsabilidade do Presidente
da República. Este Congresso, pelo papel que lhe cumpre
.desempenhar, deve mais do que nunca, preservar os direitos
dos trabalhadores brasileiros e, com altivez, rejeitar essa pres
são de votar o que é de interesse deste Governo, garantindo
o respeito à Constituição e, caso haja a substituição do Presi
dente, seja dada posse ao Vice-Presidente. que não haja um
governo de continuidade, mas, sim, a ruptura com a política
atual! Que passemos a ter um governo que respeite fundamen
talmente a soberania nacional e o direito dos cidadãos brasi
leiros!

Muito obrigado.

o SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, nós,
que estamos trabalhando na Comissão Especial que vai ter
a responsabilidade de estudar com mais profundidade a pro-

• posta de reforma fiscal do Governo Federal, há algum tempo

estamos dizendo que, se não forem feitas mudanças profundas
no nosso sistema tributário, se ele não for se adequando ao
que ocorrer nos outros países, simplificando-se com a redução
de alíquotas. principalmente com diminuição da carga tribu
tária que recai sobre alguns setores, não poderemos nos abrir
nem competir com o resto do mundo. E por quê? Porque
a carga tributária que recai sobre determinados setores no
Brasil é tão pesada que impede que tenhamos preços que
permitam competir com empresas de fora.

Diria, Sr. Presidente, Srs~s e Srs. Deputados, que em
alguns setores isso aparece de forma mais forte. Se vamos
ter que estudar setor por setor, se vamos ter que definir a
seletividade de alíquotas, se vamos ter uma tributação maior
sobre supérfluos do que sobre os produtos essenciais, diria
que precisaremos caminhar para uma dimmuição que recai
sobre os produtos da cesta básica. Também, Sr. Presidente,
determinados setores da indústria deverão ter, por parte do
Governo Federal, atenção toda especial. E ressalto o setor
vitivinícola. A nossa indústria de vinhos no Brasil enfrenta
hoje dificuldades imensas, e uma delas é exatamente a carga
tributária excessiva que recai sobre o produto, que não tem
como competir, por exemplo, com o vinho chileno ou com
o vinho argentino, que têm carga tributária muito menor.

Nem vou discutir o fato de a maior parte do nosso vinho
ser produzida com uvas comuns, enquanto 90% do vinho
argentino é produzido com uvas finas. Isto já nos acarreta
uma desvantagem. Vamos ter que determinar a substituição
de videiras de uvas comuns por videiras de uvas finas.

Independentemente disso, já temos uma carga tributária
muito pesada sobre o setor vinícola. Basta dizer, Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, que, enquanto na Argentina a carga
tributária total sobre o vinho gira em torno de 10%, no Brasil
temos sobre o vinho comum uma carga tributária que chega
a43%.

Estamos caminhando para a integração dos' países do
Cone Sul. Aliás, a data certa, e que já está marcada, é a
partir de janeiro de 1995. Se essa integração realmente se
concretizar em 1995, sem mudanças no sistema tributário,
sem atingir, por exemplo, o setor vitivinícola, não há dúvida
de que não teremos condições de competir com o vinho argen
tino, que tem preço muito menor do que o nosso. Aí ocorrerá
o sucateamento das nossas indústrias. Este assunto preocupa
a todos nós. Entregamos ao Dr. Ary Oswaldo Mattos Filho
documento sobre a posição da União Brasileira de Vitivini
cultura, assinada pelo seu Presidente, Rinaldo Dal Pizzol,
no qual ele mostra a realidade da tributação excessiva sobre
o setor e pede providências ao coordenador da Comissão de
Reforma Fiscal do Governo Federal. Nesse documento ele
demonstra a necessidade de se criar um imposto especial sobre
bebidas - e esta Casa deverá ter atenção toda especial para
com o assunto - e a impossibilidade de uma tributação maior
sobre o vinho. Bem ao contrário, temos que reduzi-la. Que
se tributem mais as bebidas quentes! Tudo bem! Mas o vinho
não pode ser tributado ainda mais.

Gostaria que constasse do meu discurso esse documento
dirigido ao Dr. Ary Osvaldo Mattos Filho e que fosse trans
crito nos Anais da Casa, porque demonstra com a clareza
a situação atual do setor vivinícola no Brasil.

Estamos praticamente às vésperas da inauguração de mais
uma Festa Nacional do Vinho, que acontecerá a partir de
sexta-feira em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A
FENAVINHO, Festa Nacional do Vinho, faz parte do calen
dário turístico nacional e do Estado do Rio Grande do Sul
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Caixa de 12 garrafas de 750 ml cl9litros, Branco(finto "ecos
Com Demonstração da Carga Tributária

FORMAÇÃO no PREÇO DE CUSTO DO VINI lO
FINO BRASIl .FIRO

FORMAÇÃO DO PREÇO DE CUSTO DE UM GARRAFÃO
(DAMAJUANA) DE VINHO COMUM

BRASTI.EIRO , COM 4,6 liTROS DE CAPACIDADE

11,3% Trib. indir. embutidos nos custos e desp. não recupera
das 5,5% Tributação sobre o lucro
39,2% Total da carga tributária
Total do custo US$ 4,08

5,93

1,46
3,11
0,42
1,30
2,79

10,57

16,6%
2,3%
3,5%

22,4%

16,2%
5,0%
3,4%

24,6%

EMUS$
0,29
0,78
0,07
0,14
0,44
0,75

EMUS$

Lucro Líquido
Custo do vinho
Custo administrativo
Custo industrial
Custo de comercialização
custo dos materiais de embalagem
14,1% Garrafão
0,7% Rolha

3,7% cápsula, rótulo, caixa de papelão etc.
18,5% Tributos diretos sobre a venda:

ICMS
IPI
PIS-FINSOCIAL. pt,.

12,4% Tributos indiretos embutidos nos custos e despesas
(pIS-FINSOCIAL-ICMS-IPI, não recuperados
4,3% Tributação sobre o lucro

41,3% Total da Carga Tributária
Total do Custo US$ 25,58

Tributos, sendo:
24,6% Tributos diretos sobre a venda:

ICMS
IPI
PIS-FINSOCIAL, ETC

Lucro Ifquido
Custo do vinho
Custo Administrativo
Custo Industrial
Custo de Comercialização

Custo dos materiais de embalagem
11,2% garrafas
6,3% rolhas
5,7% Cápsulas, rótulos, caixa de papelão etc.

23,2% Total mato de embalagemDOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:
Ao Sr.
Ary Oswaldo Mattos Filho
Coordenador da Comissão Executiva da Reforma Fiscal

Prezado Senhor:
Vimos solicitar a V. S' que não permita a inclusão do

vinho e dos derivados de uva e do vinho na lista de produtos
como bebidas alcoólicas, fumo e outros que se pretende tribu-
tar com imposto especial. . ,

O vinho não pode ser (visto de maneira simplista como
bebida alcoólica. É na verdade, uma bebida alimento, um
complemento alimentar com propriedades altamente bené
ficas à saúde humana. Seria fastidioso enumerar as proprie
dades terapêuticas desde século reconhecidas no vinho e, mais
recentemente, pesquisadas cientificamente pela Medicina em
diversos países.

Do ponto de vista social, a cultura da vide é sem dúvida
a que melhor remunera o produtor entre todas as demais
do país. O produtor de uvas é naturalmente fixado à terra
pelas peculiaridades do cultivo. A unidade familíar divide
entre seus integrantes o trabalho do cultivo, que não exige
tempo integral.' O tempo integral é empregado no cultivo
de subsistência e determina uma excelente base para a boa
e farta alimentação, que é a regra em toda região da uva
e do vinho. O padrão de vida do viticultor é realmente invejá
vel, particularmente quando se sabe que é obtido em áreas
com tamanho. médio de 2,3 ha cultivados em terrenos pedre
gosos e de topografia acidentada.

Como se pode ver nos estudos anexos, a tributação onera
bastante o custo final do vinho fino e do vinho comum enva·
sado em litros ou em garrafões. Seria descabido pensar em
maior tributação. Muito pelo contrário, o que esperamos,
na realidade, é que se parta decididamente para a redução
dos 41,3% na tributação dos vinhos finos, dos 39,9% no vinho
comum em litros e dos 39,2% do comum em garrafões, de
outra forma não teremos como competir com os países vizi
nhos no Mercosul. Como sói acontecer nos países tradi~io

nalmente produtores de uvas, também na Argentina e Uruguai
a tributação dos vinhos e derivados é parcimoniosa, pelo me
nos 50% inferior à nossa.

Cordialmente, - Rinaldo Dal Pizzol, Presidente.

como um grande evento que mostra a pujança da indústria
vitivinícola da região nordeste do Estado. Mais do que isso,
mostra que esse setor táo importante para o desenvolvimento
de uma região e do próprio Rio Grande do Sul tem hoje
dificuldades imensos, como a carga tributária excessiva que
sobre ele recai.

No momento em que estamos para discutir e votar no
Congresso Nacional a reforma tributária, teremos que analisar
com muita cautela esses setores excessivamente penalizados.
Ê claro que a reforma tributária que vem aí tem de diminuir
a tributaçãosobre a produção, tributar o capital não produtivo,
tributar mais o sistema financeiro, enfim, tributar mais os
setores que podem ser mais tributados, mas não vamos aumen
tar a tributação sobre a produção.

Peço a V. Ex', Sr. Presidente, que faça constar do meu
pronunciamento e dos Anais desta Casa o documento endere
çado ao Governo Federal, por meu intermédio, pela União
Brasileira de Vitivincultura.
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FORMAÇÃO DO PREÇO DO VINHO
COMUM BRASILEIRO

caixa com 12 litros de 930 ml =11,16 litros
(Vinho comum Branco, TInto e Rosé, Seco ou Suave)

Com Demonstração da Carga Tributária

Cálculos feit?s por técnicos do setor de transporte apon
tam uma economI.a de US$SOO milhões anuais, com o desloca
men.to, para o trem, de 15% do que é transportado pelo
cammhão. Com essa importância, seria possível adquirir 400
locomotivas ou construir de 400 a SOO quilômetros de linha
,por ano, dependendo da topografia do terreno. Seria difícil
colocar na ponta do lápis as vantagens que resultariam da
redução no número de acidentes rodoviários e dos benefícios
à preservação do meio ambiente.

~into 9ue a op?rtunidade para que se dê início à correção
da dIstorcIda matnz de transporte do Brasil está nas mãos
dos componentes da Comissão Especial que dará parecer à
Proposta de Emenda à Constituição n9 55/91. Por esta razão
solicito a V. Exª' o apoio aos destaques que apresentei à~
Emendas nçS 4 e 6, não acolhidas pelo Relator da matéria.

Muito obrigado.

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente; SrªS e Srs. Deputados,
exatamente há 60 anos, no dia 9 de julho de 1932, irrompeu
no País o Movimento Constitucionalista, que, com a ausência
dos que se haviam comprometido no plano do Rio Grande
de Minas e de outros estados, se circunscreveu ao levant~
de São Paulo.

O 23 de maio significa, em São Paulo, o Dia da Juventude
Constitucionalista; 9 de julho, o Dia do Soldado Constitucio
nali.s~a. 0. ?xércit.o ~rasileiro, já então força pública hoje
PolICIa MIlItar, saIU a frente sob o comando de generais e
de outros oficiais que não eram paulistas: o gaúcho Isidoro
Dias Lopes foi quem deu o grito, com a proclamação do
movimento; o carioca Eudydes de Figueiredo foi quem efeti
va~ente c?mandou as tropas regulares; o gaúcho Bertold
Khnger, vmdo de Mato Grosso para São Paulo, assumiu,
numa outra etapa, o comando das forças revolucionárias. Es
sas forças incluíam cerca de duzentos mil brasileiros alistados
em São Paulo, numa população masculina, incluindo velhos
e crianças, ao redor de três milhões de pessoas. Na realidade,
chegaram à frente de batalha cinqüenta mil jovens.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, esse movimento,
chamado Revolução de 32, que na realidade foi um levante
de. todo um povo, os brasileiros de São Paulo, por uma Consti
tumte, por uma Constituição para o Brasil, já está sendo
revisitado por quantos se interessam pela história deste País.
As paixões que quase sempre, cegam, e que, só por cegarem,
afastam as análises comprometidas com outras razões, levam
os que estudam os fatos de 32 a um exame objetivo, despojado
de preconceitos e de prejulgamentos.

0. que se ~legou c.ontra São Paulo na ocasião foi que
o movImento tmha carater separatista. A ditadura recorreu
a todas as inverdades convenientes, a partir da increpação
de ser de movimento de italianos, para depois assoalhar a
imputação de que objetivava a separação do Estado.

Na realidade, São Paulo instituiu nessa ocasião a bandeira
atual do Estado; nela inseriu o mapa do Brasil e o brasão
de armas de São Paulo; nele escreveu - único entre todos
os brasões deste País - o nome do Brasil, incluído na expres
~ão latina ., Pró Brasilia fiant eximia", o que vale dizer, na
frase popular, "Tudo pelo Brasil".

Encurraladas as forças paulistas nas divisas do Estado,
sem poder receber armamentos de fora, que foram retidos
antes de chegar ao porto de Santos, viram-se obrigados a
fabricar, os próprios brasileiros em São Paulo, os armamentos
que a indústria paulista conseguiu fazer, improvisando-se da
paz para a guerra.

6,05

EMUS$
0,88
1,89
0,25
1,04
1,67
3,42

U8$15,20

o SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n9 55/91, referente ao ajuste fiscal,
está em vias de apreciar o parecer do Relator sobre esse
importante assunto.

Juntamente com o nobre Deputado Antônio Britto, apre
sentei emendas a essa proposta, visando estender às ferrovias
os benefícios oriundos da implantação do Imposto sobre Dis
tribuição de Combustíveis Líquidos e Gasosos, como, aliás,
ocorria no passado.

O setor ferroviário não vem merecendo a atenção neces
sária por parte do Governo Federal há muito tempo. Em
decorrência disso, o caminhão predomina no transporte de
cargas, respondendo por 56% de sua movimentação contra
23% do trem.

A capacidade de ferrovia está seriamente prejudicada
pela falta de recursos necessários à sua adequação, manu
tenção, remodelação e ampliação. A própria conservação das
linhas, vagões e locomotivas tem sido postergada o que implica
redução da velocidade dos trens e conseqüente aumento no
tempo de percurso.

Em alguns trechos a carga está ao lado da linha como
que a "pedir carona" para o trem que passa sem poder levá-la,
pois a ferrovia vem trabalhando no limite de sua capacidade.

O que não vai pelos trilhos segue pela rodovia, cujo precá
rio estado não permite suportar o acréscimo de peso decor
rente das suas supersafras agrícolas.

Quanto menos transporta o trem, mais a rodovia gasta
em recursos para sua recuperação mais combustível consome
o Brasil, mais gasta em frete o produtor e mais caro paga

. o consumidor pelos produtos nas prateleiras.

Tributos, sendo
23,3% diretos s. a venda

ICMS
IPI
PIS-FINSOCIAL, etc

16,4%
3,5%
3,4%

23,3%
12,1% Trib. indir. embutidos nos custos e desp. não recupera
da (PIS-FINS-IC'MS-IPI)
4,5% Tributação s. o lucro

39,9% Total da carga tributária
Total do custo

Lucro Líquido
Custo do vinho
Custo administrativo
Custo industrial
Custo de comercialização
Custo dos materiais de embalagem
17,6% Litros
0,4% Tampinhas
4,6% cápsula, rótulo, caixa de papelão etc.

22,6% Total mato embalagem
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Aconteceu, então, Sr. Presidente. Srs. Deputados, que
foi preciso a adoção de várias providências para se regularizar
a vida interna do Estado, que apenas recebeu de outras unida
des da Federação um apoio moral, como foi o caso do Rio
Grande do Sul, que mandou José Neves da Fontoura levar
aos paulistas aquele apoio que Flores da Cunha rtão pôde
cumprir, enquanto Nelson Carneiro, então jovem estudante
em Salvador, era preso pela Polícia da Bahia por estar solidário
com a juventude baiana e com a causa constitucionalista de
São Paulo.

Foi preciso fazer-se a emissão de bônus, dinheiro, para
circular dentro do Estado, e não no restante do País. E o'
que dizia esse bônus? "Bônus do Tesouro do Estado de 'São
Paulo - Brasil". Foi preciso emitirem-se, selos postais para
a correspondência interna do Estado.

E havia um mapa nesses selos. que agora evocam a revolu
ção, e que traziam, além do mapa do Brasil, o lema "Pró-Cons
tituinte", e todo os dizeres "Correio do Brasil".

E não se alegue que houve nesse movimento interesses
de várias ordens, inclusive de categorias econômicas. Em to
dos os movimentos da espécie - ontem, como hoje, na Revo
lução Francesa, na República, na Independência - em todos
os movimentos de sentido social, Sr. Presidente, houve sempre
gente de toda espécie, interesses de toda a ordem. O que
predominou no entantófoi a união, o patriotismo, o idealismo
e a capacidade de organização dos brasileiros de São Paulo.

Por isso é importante assiná·lo nesses 60 anos de aniver~

sário do Movimento Constitucionalista de São Paulo, Movi
mento de 32, data histórica que não pode ser encarada sob
preconceitos e apriorismos, ma~, sim, desapaixonadamente.
E a História é a História. Não adianta dizer que não aconteceu,
porque aconteceu.

o SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr.' e Srs. Deputados, gostaria de
fazer algumas reflexões neste plenário a propósito da maneira
pela qual oSr. Presidente da República vem se manifestando
acerca do andamento da GPI do Congresso Nacional que apura
corrupção a nível do próprio Governo Federal. S. Ex~ está
desenvolvendo uma ofensiva contra a CPI em várias frentes.
Busca, na Receita Federal encontrar faltas de Deputados que
militam na CPI ou fora dela para tentar incriminá-los por
delitos fiscais. Essa é uma estratégia que advém da ditadura,
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados. Eu mesmo passei por
isso quando investigava os crimes do Esquadrão da Morte,
que estava então intimamente ligado com o poder do Estado
e com as forças de segurança da ditadura militar. É uma
estratégia que já está desgastada e a hombridade dos nossos
Parlamentares deve mostrar que, evidentemente, não 08 atin
ge.

Outra frente em que S. E~ o Sr. Presidente da República
combate a CPI é aquela pela qual procura, através da Polícia
Federal, intimidar os grandes empresários de São Paulo e
do Brasil, fazendo crer que eles podem ser atingidos pelo
mar de lama que já alcança o terceiro andar do Palácio do
Planalto.

Sr. Presidente, outro ponto que gostaria de mencionar
aqui, e que está dentro dessa frente que o Presidente da Repú
blica procura abrir contra a CPI do Congresso, é a questão
do sigilo das contas bancárias e da privacidade dos cidadãos.

A Constituição diz que as Comissões Parlamentares de
Inquérito terão poderes de investigação próprios das autori
dades judiciais e, nessas condições, podem perfeitamente que-

brar o sigilo das contas bancárias e até mesmo o das conver
sações telefônicas dos cidadãos, de acordo com a lei, que
prevê os casos em que essa quebra se dá. E mormente por
que, Sr. Presidente, procura-se dizer que essas provas serão
nulas? Porque teriam sido - e não o foram - obtidas por
meios ilícitos. Não existem provas lícitas e provas ilícitas,
como não existe hierarquia de provas em nosso ordenamento
jurídico. Todas as provas são provas. Como disse há alguns
dias aqui no plenário, o testemunho é prova, a testemunha
não é obrigada a provar aquilo que diz. Ela é a prova. As
provas buscadas pela CPI, na rede bancária, são provas per
si. Não importa que tenham sido obtidas, e não o foram,
por meios ilegais. Ainda assim, provam fatos. O que interessa
ao povo é a prova dos fatos.

De sorte, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o que se
vê é uma ofensiva contra o Congresso Nacional. Hoje, a CPI
é uma das maiores expressões da autonomia desta Casa de
leis, e não pode ser tolerada pelos próprios Deputados. As
Mesas da Câmara e a do Senado estão, data venia, na obriga
ção de requisitar horário na televisão e no rádio para que
se responda às aleivosias e às mentiras que o Presidente da
República vem assoalhando para o povo brasileiro, consciente
de que não temos o poder que ele tem de influir na mídia.
Estamos, com essa CPI, dando um grande passo, galopando
um grande degrau para a concretização daquilo que ainda
não há: a esperada democracia brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ BURNETT (PRN - MA. Pronuncia o se·
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, a bancada
do PRN na Câmara manifestou-se ontem de forma clara pela
defes'a das instituições,pela preservação dos valores democrá
ticos tão duramente conquistados. Estivemos com o Presi·
dente Fernando Collor, no Palácio do Planalto, -e de lá retorna
mos com a certeza de que a democracia brasileira tem se
fortelecido na medida em que ataques e denúncias proliferam
pela imprensa.

Fizemos questão de expressar nossa solidariedade na luta
institucional comandada pelo Presidente Fernando Collor. A
Bancada do PRN entendeu que este era o' momento mais
adequado, justamente quando as acusações contra a pessoa
do Presidente ganham maior espaço.

Sabemos que o alvo 'não é o Presidente Collor, mas O
seu projeto reformulador, modernizante, que tantos interesses
tem atingido. Sabemos que na falta de argumentos contra
um programa coerente, escolhido nas urnas em 89 e apoiado
pela maioria da opinião pública, na falta de dados sérios,
procuram destruir a figura de Fernando Collor.-

Por isso os Deputados do PRN fizeram questão de ir
ao Presidente ontem à tarde e, em cerimônia formal, consig
naram sua disposição de luta. Lutaremos pela democracia,
defenderemos sempre a normalidade institucional.

Depois da-cerimônia, o Presidente chamou os Deputados
do PRN para uma conversa informal na sala ao lado. Vencidd
o primeiro e o segundo turnos, o Presidente sai vitorioso
também do terceiro turno. Porque, na realidade, o País est~

assistindo à manifestação dos inconformados, dos que perde
ram as eleições e foram afetados em seus privilégios. A eles
o Presidente avisou: "Ao invés de tentar um golpe contra
o meu mandato, que se articulem e vençam as próximas elei·
ções".

Considero da maior importância o gesto da Bancada do
PRN. A História deste País registra reações iradas contra
todos aqueles que se dedicaram a promover qualquer reforma
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estrutural. Como bem destacou o Líder do nosso partido,
o Deputado José Carlos Vasconcellos, na saudação que fez
ontem ao Presidente Collor, inovadores como Getúlio Vargas
e Juscelino Kubitschek enfrentaram movimentos semelhantes.
Os ataques dirigiam-se, via de regra, às pessoas e às famfiias
dos Presidentes. Apontavam também irregularidades na admi
nistração dos recursos· públicos.

Juscelino Kubitschek - destacou José Carlos Vascon
cellos ao Presidente Collor - reagiu da seguinte forma, em
memorável pronunciamento: "Não é minha pessoa que visam
nem é o meu Governo que tentam tumultuar, mas a possibi
lidade de fazer desta Nação o que ela deve tornar-se; a luta
é contra o trabalho meritório, é contra os desassistidos, é
contra os homens de boa vontade".

Ficam para a reflexão dos Srs. Deputados as palavras
do Presidente Juscelino Kubitschek. O PRN deixa também
o seu exemplo e a sua disposição de lutar o quanto for neces
sário pela democracia brasileira.

Para que fique registrado, peço ao Sr. Presidente a trans
crição para os Anais desta Casa do pronunciamento feito on
tem pelo Líder do PRN, José Carlos Vasconcellos, no Palácio
do Planalto.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:)

SAUDAÇÃO AO PRESIDENTE FERNANDO COLLOR

Deputado José Carlos Vasconcellos
Líder do PRN

Brasfiia, 7 de junho de 1992.
Senhor Presidente, inovar é romper. Modernizar é um

ato de ruptura. Os que ousam fazê-lo haverão de estar prepa
rados para as reações sempre, para o sacrifício, muitas vezes.
A maior, e certamente a mais importante das rupturas, a
que gera o nascimento do ser humano, faz-se com sangue
e com dor,··mais principalmente com glória.

V. Ex~ tem sido um inovador nos métodos e objetivos.
Quando se candidatou, agrande maioria não sabia por que
e para quê! As tradicionais estruturas partidárias, no núcleos
do poder e de poder o consideravam movido, talvez, por
um impulso juvenil e inconseqüente, impossível de ser levado
a sério.

Que razões, que motivos, que forças poderiam tocar um
candidato que agredia as regras do costume político; que vinha
de um estado minúsculo, territorial e eleitoralmente; de unia
região que sempre compôs o complemento, sem partidos tradi
cionais, sem o lastro de grupos econômicos nacionais e interna
cionais, de classes ou ideologias?

Entendemos, Sr. Presidente, que muitas vezes uma fase
histórica pode representar um acúmulo sonolento de vazios,
enquanto um momento, apenas, pode ser tão expressivo que
represente uma verdadeira etapa histórica.

Foi o que representou V. Ex~ na sua campanha. Qual
uma torrente, foi quebrando o rotineiro, o convencional, le
vantando esperanças como os ventos levantam e sacodem as
areias do deserto.

Está claro que a sua vitória retumbante representou, tam
bém, a desarrumação da ro tina, dos privilégios consolidados,
das prerrogativas das cortes de todas as classes.

É verdade que sempre reagem todos aqueles que são
·feridos nos seus privilégios e comodidades. E verdade que
mui.tos Querem aproveitar intimidades para, no bojo da causa,

tentar implantar novos privilégios e comodidades, contra as
próprias razões e determinações do comandante. Qual galhos
secos e podres, tentam frear a força da correnteza. Urge,
nesses casos, a operação de limpeza, para que as águas fluam
para sua destinação.

A nossa História está marcada pelo sofrimento dos reno
vadores. getúlio Vargas buscou a própria morte como forma
de reação ao cerco que lhe impuseram.

Juscelino Kubitschek, o Presidente da grande arrancada
renovadora, tinha a conciência do objetivo de seus agressorcrs
e clamava, em memorável discurso: "Não é minha pessoa
que visam nem é o meu governo que tentam tumultuar, mas
a possibilidade de fazer esta Nação o que ela deve tornar-se,
a luta é contra o trabalho meritório, é contra os desassistidos,
é contra os homens de boa vontade".

Focava o Presidente Juscelino, de maneira muito clara,
o que movia os seus adversários: "É que esses eternos descon
tentes estão vinculados ao atraso do Brasil e só vingam e
se fortificam à medida que ele se enfraquece".

Não é V. Ex~, Sr. Presidente, que está em causa. ·Em
causa está a própria opção brasileira: condenar-se definitiva
mente ao atraso, ser uma Nação com passagem do terceiro
para ó quarto mundo ou reerguer-se com um País moderno,
com o orgulho de pertencer ao primeiro escalão das nações.

É esta a opção da Nação, a firme decisão do povo brasi
leiro, expressa ontem em editorial do jornal O Globo, que
reconhece ter sido fundamental a ação pessoal do Presidente
Collor para a recuperação econômica do País e para redefi
nição de seu papel no cenário nacional, como se viu recente
mente, durante os trabalhos da Rio-92.

O êxito do Presidente Collor na condução da conferência
e o sucesso inquestionável de seu programa de modernização
eêonômica levaram ao desespero as forças do atraso, fomen
tado o furor denunciatório dos fariseus que, a pretexto de
combater procedimentos, combatem as idéias.

Mas como adverte com propriedade o editorial, eleito
por 35 milhões de votos V. Ex~ e o seu mandato merecem
o respeito da opinião pública. Sim, patriótica advertência:
aos que não têm o voto do povo, não lhes será dado o poder.

Eles não passarão.
.. Bem sabemos que nada trava o curso da História. V.

Ex~ que foi intrépido e viril no atravessar o oceano e chegar
à praia, terá a competência para atravessar a floresta e no
campo aberto continuar a luta pelas suas idéias.

Não sei quanto somos, Sr. Presidente, mas aqui estamos
para lhe dizer que V. Ex' tem companheiros, nessa jornada,
bem conscientes de suas responsabilidades constitucionais e
institucionais. .

(Pronunciamento feito no Palácio do Planalto, reu
nida a bancada do PRN com o Presidente FemandG
Collor.)

o SR. VALTER PEREIRA (PMDB - MS. Pronuncia
o seguinte discursos.) - .Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados,
na tentativa de sair da redoma em que se encontra, mas sem
argumentos para convencer que está desvinculado de PC Fa
rias e suas peripécias, o Presidente Collor de Mello utiliza-se
da estratêgia do ataque e da criação de fatos novos como
forma para despistar a sociedade da grande polêmica nacional.

O primeiro desses fatos revelado na mesma data do último
pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Na
quela oportunidade, foi anunciado o descontigenciamento das:
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operações de crédito pessoal e de crédito ao consumidor,
bem como a redução de 12% para 6% da alíquota do Imposto
sobre Operações Financeiras - IOF - incidente sobre aque
las operações.

O momento de anúncio dessa medida sinaliza claramente
que o Governo está jogando para a platéia pois sua adoção
em nada contribui para aquecer a atividade econôl1!ica.

As elevadas taxas de juros e o arrocho salarial continuam
intocados, embora a insinuação do Governo seja no sentido
de aliviar tais problemas.

O controle da demanda através de elevadas taxas de juros
e do arrocho salarial, são as armas adotadas pelo Governo
para inibir o consumo e assim gerar excedentes exportáveis
capazes de atender às metas de superávits comerciais assu
midas com o Fundo Monetário Internacional - FML

A exaustão dessa malfadada política de juros altos, como
instrumento de combate a inflação, já foi denunciada até mes
mo pelo Diretor-Gerente do FMI, Michael Camdessus, em
recente avaliação da política econômica brasileira.

Em verdade, Sr. Presidente, St4' e Srs. Deputados, a
condução dessa política resulta em procedimento autofágico,
na medida em que apenas contribui para a agudização do
processo inflacionário - via elevação dos custos de produção
- e para o desmesurado crescimento do serviço da dívida
interna.

Se o setor produtivo está sendo duramente penalIzado
com o monetarismo adotado, o mesmo não acontece com
o setor financeiro; ao contrário, a agiotagem institucionalizada
está sendo extremamente generosa para com esse setor. Para
se ter uma idéia dos lucros por ele auferidos, citaremos três
exemplos: os Bancos Safra, o Bradesco-e;o Exel.

O primeiro deles registra seu balanço do ano passado
o fantástico lucro de 61,4 bilhões de cruzeiros, resultantes
de operações tipicamente bancárias, conforme a Gazeta Mer
cantil de 21-3-92, página 35; o segundo, o Bradesco, somente
no primeiro semestre de 1991, obteve lucro de 28,2 bilhões
de cruzeiros, conforme o Jonal do Brasil de 14-8-91; e o último
deles, o Exel, com apenas dois anos de existência, registrou
uma crescimento de 17.800%, em 1991, com relação ao ano
anterior, segundo noticia mesmo o Jornal do Brasil de 24-3-92,
à página 12.

Na prática, Sr. Presidente, a redução do IOF não implica
redução concomintente da remuneração do capital, e isso ficou
explícito nas declarações feitas pelo Presidente do Banco Cen
trai, Franscisco Gros.

Ora, não fora para reduzir os juros, o que justificaria
renunciar o Governo a ponderável parcela de suas receitas,
precisamente no momento em que coloca em discussão uma
reforma fiscal 'para aumentar a arrecadação e equilibrar suas
contas?

A medida adotada não serve para outra coisa senão como
arma de despistamento do eixo da crise política que as relações
do Senhor, Collor de
Mello com PC Farias acabaram por deflagrar. Afinal, para
reduzir as taxas de juros bastava vontade política do Governo
para reduzir a lucratividade das instituições financeiras.

Como não se configurou qualquer mudança na politica
monetária, não havendo, portanto, a menor perspectiva na
queda dos juros, a encenação do Presidente da República
é mais um custo financeiro que o erário público vai arcar
com a tresloucada tentativa do Senhor Collor de Mello de
manter-se no poder.

Essas medidas, lesivas ao Tesouro e inócuas para o con
junto da economia, são apenas um capítulo a mais do rumo
roso lamaçal em que se atolou o Governo Collor.

O mais recente capítulo - o dos bilhetinhos - está sendo
encenado agora. Nele o Presidente da República revela o
caráter alegórico do exercício do poder. O plágio que faz
do Sr. Jânio Quadros é a prova mais eloqüente desta afir
mativa.

O único plágio que poderia contribuir para restabelecer
a tranqüilidade do País, entretanto, seria o do último ato
do ex-Presidente como Chefe do Governo: a renúncia.

Para esse ato, entretanto, o Presidente Collor não tem
mostrado a necessária disposição. Ao contrário, inventou até
uma historinha de um tal sindicato do golpe, com a qual
espera escapar das investigações reàlizadas pela CPI do Con
gresso e de uma decisão maior do Legislativo.

Se algum sindicato tem causado danos ao País, Sr. Collor
de Mello, esse sindicato é o dos assaltantes do poder público,
presidido pelo seu comparsa PC Farias.

o SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, neste último
domingo e segunda-feira, estive na região do Baixo Amazo
nas, no Município de Santarém, assistindo à posse da nova
direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais daquele Muni
cípio. Depois, estive reunido com lideranças de onze Muni
cípios da região, pleiteando a possibilidade de, em breve,
criarmos o Estado de Tapajós, em razão das grandes distâncias
que separam a Capital do Estado do Pará das outras cidades
da região. De Belém a Santarém, mais de mil quilômetros
em linha reta, de avião gasta-se cerca de uma hora. Portanto,
as dificuldades que enfrentamos nesse sentido são grandes.
Por isso, o Partido dos Trabalhadores reuniu membros de
vários partidos desses Municípios para discutirmos a questão.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, o rádio, a televisão,
a imprensa escrita e a sociedade brasileira como um todo
comentam a problemática em tomo da Casa da Dinda, do
Palácio do Planalto, do Sr. Paulo César Farias e de sua equipe.
Vários Deputados, no dia de hoje, já se pronunciaram a respei
to do fato de o Presidente Collor escrever mais de um bilhete
por dia falando da existência de um sindicato do golpe. Um
Presidente de um País como o Brasil, fazendo esse tipo de
coisa, dá a impressão, para toda li sociedade brasileira, primei
ro, de uma incapacidade política extremada; segundo, de uma
capacidade de articulação, pois demonstra que só os escreveu
por causa da quadrilha existente à sua volta. A capacidade
do Presidente é do tamanho da quadrilha que conseguiu arregi
mentar.

Sr. Presidente, além dos fatos que envolvem o Sr. PC
Farias; percebo a violência que eSte Governo comete contra
o País andando pelo interior, principalmente no Norte, onde
também atuou politicamente, constato que não há recurs.os
para a construção de estradas e vicinais, para a implementação
de uma política agrícola, para a construçáo de armazéns ou
para se aplicar em educação e saúde. As universidades estão
com dificuldade para sobreviverem, a Embrapa e a Emater
também não dispõe de recursos, como também não existem
verbas para que os vários órgãos deste País possam atuar
em suas áreas. Enquanto isso, o-Sr. PC Farias e sua equipe
ficam, a cada dia que passa, mais milionários com os recursos
roubados da sociedade brasileira, recursos esses que são de
todos os cidadãos do Brasil. Náo dá para-compreender como
um Deputado, um Senador ou um cidadão comum de uma
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sociedade corno a nossa ainda consiga fazer a defesa do Go
verno diante de fatos tão escandalosos, que envergonham
não somente a nós, brasileiros, mas ao mundo inteiro. Não
dá para compreender. Só posso depreender que tais segmentos
estão comendo desse bolo ao tentarem defender essa situação.
Não dá para compreender corno um Deputado, um Senador
ou um cidadão consiga defender esse esquema sem dele fazer
parte.

Na época da campanha, o Presidente Collor falou na
televisão que iria elevar os salários - e nem falou em cruzei
ros, mas em dólar. Falou também que quem era ladrão iria
para a cadeia. Mas trouxe outros ladrões para comporem
o seu Governo. Corno é que poderia prender alguém? Conhe
ço fatos acontecidos no meu Estaedo que tiveram a partici
pação da polícia em assassinatos e em rQubos. A A polícia
faz o assalto e, quando a vítima vai à delegacia dar parte,
percebe que a pessoa que está sentada atrás da cadeira foi
quem o assaltou. Como prender alguém se os assaltantes estão
no Governo? Como pode haver punição, se as pessoas que
deveriam cumprir a lei e dar o exemplo à sociedade da serie
dade na condução da coisa pública são as primeiras a roubar
os cofres da União? Quem pode penalizar este Governo, a
não ser o Congresso Nacional e a sociedade civil do País
inteiro? É preciso que se fale com muita segurança sobre
esses fatos.

Este Congresso pode ter vários Deputados que o apóiam
por várias razões. Mas uma verdade não pode ser contestada:
que estão roubando, estão. Vejam os casos de Alceni Guerra
com as bicicletas, da Previdência, da Petrobrás, de PC Farias,
montando um verdadeiro cartel para pagar as dívidas de cam
panha e preparar urna quantidade de recursos para as próximas
disputas, além de privatizar um conjunto de empresas, quan
do, sem dúvida alguma, poucos reçursos entraram nos cofres
da União.

É uma sangria para um país como o Brasil ser a oÍlGlva
economia mundial e o quinto país de maior miséria ao mesmo
tempo.

Por estas razões não podemos permitir que Collor queira
dividir a opinião pública, que queira jantar com empresários,
reunir-se com os Governadores para liberar recursos para
tentar ter o apoio deles. Não adianta imaginar que Collor,
por mais que queria, possa jamais recuperar alguma credibi
lidade, porque já sabemos que ele nunca teve dignidade, ética,
moral e infelizmente, esse cidadão está no comando de um
país chamado Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - A Mesa exami
nará qualquer pronunciamento feito pelos Srs. Deputados e
tomará decisão em qualquer inspeção regimental que seja
devidamente tomada.

Concedo a palavra ao Sr. José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, em primeiro
lugar, quero nesta tribuna agradecer e retribuir ao Deputado
Ulysses Guimarães as referências ao meu respeito no progra
ma "Cara a Cara", da jornalista Man1ia Grabiela.

Em nossa convivência corno adversários ou em batalhas
conjuntas nasceu um respeito mútuo, seja nos momentos de
divergências, corno este de hoje, na apreciação da conjuntura,
seja nos momentos em que o Deputado Ulysses Guimarães
presidia a Constituinte e nós, deste microfone, divergíamos
da orientação da Mesa na condução dos trabalhos, seja quando
participamos da campanha "Diretas-já", seja em momentos

importantes como foi o da resistência democrática e principal
mente na fase das manifestações populares durante a transição
democrática.

Portanto, Sr. Presidente, pessoalmente, faço questão de
comupicar ao Deputado Ulysses Guimarães os nossos respei
tosos agradecimentos às suas palavras naquela entrevista.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero referir-me a
essa polêmica, esse enfrentarnento que está havendo entre
o Governo Collor e as forças políticas institucionais e não-insti
tucionais, que pretendem fazer uma cirurgia moral neste País.

A democracia produz tragédias, mas com a mesma facili
dade ela deve, também, ter a capacidade de fazer a cirurgia
e a assepsia. A crise do Governo Collor é a de um modelo
político, de uma personalidade política sem vínculos orgânicos
com a sociedade, sem partido, e que, de maneira messiânica
e autoritária, numa obra de marketing, empolgou simbolica
~ente urna parcela da população e teve o seu voto.

Aqui já se disse que a história não se repete. Ela será
urna tragédia ou uma farsa. No caso do Presidente Collor
a primeira fase, a do marketing, foi urna tragédia e repeti-la
agora, com os bilhetes ou com esse enfrentamento, pode sigini
ficar uma farsa.

Na 'verdade, o que está esgotado é esse modelo de governo
messiânico, unipessoal, voluntário, que se coloca acima de
todos e de tudo, num moralismo falso e hipócrita, porque
enquanto se fazia marketing com a venda das casas e dos
carros oficias, as locadoras sustentavam os carros e outros
interesses sustentavam a casa de Sua Excelência o Presidente
da República.

As armas políticas que o Senhor Fernando Collor usou
e que produziram esse grande escândalo nacional, - urna
relação não transparente e não democrática com os interesses
privados e com a defesa da coisa pública - são as mesmas
que S. Exª usa agora para criar na sociedade o pacto da coni
vência pelo constrangimento: todos têm telhado de vidro,
cuidem-se, não sou só eu; empresários, políticos, parlamen
tares, governadores, todos têm seu telhado de vidro; vamos
estabelecer o pacto da conivência, porque não pode existir,
como diz aquela frase do Evangelho, alguém que atire a pri
meira pedra.

O problema, Sr. Presidente, é que o chamado "sindicato
do golpe" não nasceu dentro deste Congresso Nacional e mui
to menos das forças de oposição. Se isso existe, é formado
por seu irmão, seu ex-líder, pelo Sr. Motta da Veiga, indicado
por ele, e pelo motorista da sua secretária.

Aliás, Sr. Presidente, em urna democracia moderna, co
rno aconteceu nos Estados Unidos, com Nixon, e há menos
tempo com Reagan, e, na Alemanha, com Willy Brandt, um
presidente que não sabe escolher bem o seu secretário de
segurança ou seu secretário particular não tem condições de
dirigir um país, e foi isso que levou à renúncia de Willy Brandt.

Ora, Sr. Presidente, as atitudes da Presidência da Repú
blica, ou seja, essa idéia da tropa de choque, do revanchismo,
para querer colocar a CPI contra a parede, são inaceitáveis
para a democracia. A democracia está diante de um desafio:
ou se fortalece, fazendo essa operação moral na relação pro
míscua do poder público com determinados interesses priva
dos, ou então estará ferida mortalmente.

É neste momento qúe o Congresso Nacional resgata a
credibilidade perante a sociedade. Neste momento em que
esta instituição funciona - durante o recesso - com à maior
atenção dos Congressistas e da Mesa, no momento em que
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a sociedade civil olha para o Congresso Nacional, não pode
mos aceitar a chantagem, os recadinhos, nem os bilhetes.
Devemos dar todo o apoio à CPI, porque se há gritaria neste
momento o motivo é que finalmente a CPI botou a mão num
verdadeiro enxame de abelhas, caso contrário não haveria
esta gritaria contra ela. Por que não houve gritaria quando
aqui depôs Renan Calheiros, ou Motta da Veiga, ou Pedro
Collor, ou Cláudio Vieira, ou PC Farias? É porque agora,
ao chegar no covil em que se realizam grandes negócios, os
bancos, cria-se esse alarido: botou a mão na botija, como
diz o ditado popular.

Essa verdade, Sr. Presidente, tem que ser dita para a
Nação, tem que ser ser transparente. Temos a convicção de
que a sociedade brasileira, o movimento organizado, o Con
gresso Nacional, os partidos políticos não vão se dobrar a
essa chantagem de um Presidente da República que, no meu
entendimento, se não tivesse nada a ver com isso, deveria
se comportar muito mais como estadista e garantir as apura
ções, e não ficar respondendo às iniciativas do Congresso
com bilhetinhos, com recados ou com alguma outra tática
de chantagem.

Portanto, Sr. Presidente, mida há a temer. Vamos em
frente. Acho que a CPI está no caminho certo, e a Constituição
tem o remédio para resolver a cirurgia desse câncer institu
cional que é relação corrupta entre a coisa pública e determi
nados grupos de interesse privado.

Muito obrigado.

A SRA. MARIA LUIZA FONTENELE (PSB - CE. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srt" e Srs. Deputados,
tenho afirmado por diversas vezes que a corrupção é apenas
o lado mais sujo, mais dramático da questão. No entanto,
não é o que traz conseqüências graves para o País. A corrupção
traz conseqüências imediatas na medida em que retira - atra
vés do saque praticado pela iniciativa privada contra o dinheiro
público, com a conivência de governantes - recursos que
são fundamentais para as políticas sociais do Governo, para
setores básicos da vida da Nação, da vida do nosso povo,
e para a própria economia do País.

O relatório do Tribunal de Contas da União informa,
por exemplo, que as despesas com pessoal implicam apenas
16,6% das despesas orçamentárias totais, enquanto a amorti
zação da dívida interna implica 34,3%. Outros dados do relató
rio, Sr. Presidente, também dão conta de que toda a política
de reformulação do Estado anunciada pelo Presidente não
obteve o resultado esperado, e ainda representou um alto
custo social, com o agravamento do quadro de pobreza em
que vjve grande parte da sociedade brasileira.

E preocupante o geométrico crescimento da dívida ativa
da União. Ou seja, o Governo explicita claramente que, en
quanto não tem recursos para o desenvolvimento de políticas
fundamentais para a vida do nosso povo, a agiotagem continua
sendo a sua meta principal. Além do mais, não se cobra dos
reais devedores, que são os empresários, os governos esta
duais, as prefeituras, para os quais é fácil obter a rolagem
de dívidas e novos acordos, a fim de manter tudo como está,
aumentando ainda mais o saque aos cofres públicos.

Gostaria de dizer ainda que, mesmo com o seu parceiro
mais fiel, o Fundo Monetário Internacional, o Governo Collor
não cumpriu seu acordo, isto é, a inflação está bem acima
daquilo que foi acertado, e outras medidas acordadas também
não f<;lram cumpridas.

E preciso registrar que existe um fato novo ocorrendo
nesta Nação, e nao são os bilhetinhos do Sr. Collor de Mello.

Este é um processo usado desde o tempo de Jânio Quadros.
Também não é a tentativa de querer chamar de corruptos
aqueles que ·estão apurando corrupção - uma tática usada
pelos que se encontram acuados, e que não vai surtir efeito.
Se há também governadores corruptos, chegará o momento
de se examinar suas contas. Se algum Deputado tiver culpa
no cartório, este Congresso poderá fazer o que já fez com
o ex-Deputado Jabes Rabelo. O fato novo que está ocorrendo
neste País, o qual é preciso que a comunidade e nós, Parlamen
tares, compreendamos, é que o nosso tempo, sem dúvida
alguma, começa a ser um tempo de contestação. .

Os atos públicos em São Paulo, no Rio de Janeiro, o
espetáculo de democracia assistido ontem, aqui em Brasília,
são o dado novo. É isto que está amedrontando não a Nação,
mas aqueles que sempre a dominaram e se consideravam seus
representantes.

Uma nova representação surge no cenário nacional, e
aqueles que se consideram representantes desta Nação come
çam a compreender que não adianta acusar os jornalistas,
que estão trabalhando em busca e na perseguição da verdade,
este desafio apaixonante de tentar encontrar, onde quer que
exista, uma prova.

Não se poderá intimidar a CPI, a qual já teve o testemu
nho mais autêntico: o de Francisco Eriberto Freire França,
que colocou o dedo na ferida - e ele é um motorista, um
autêntico representante do povo. Sofredor, massacrado, é esse
povo que está fazendo valer sua voz nas ruas e dando um
novo tom à realidade brasileira. Há muitos que estão com
medo, e talvez o medo leve a acordos. Por isso, é preciso
que o povo esteja vigilante, e este Congresso com certeza
poderá ouvir melhor a voz do povo.

Sr. Presidente, apenas para concluir, quero dizer~'Ule

o nosso partido continua, aqui no Parlamento, apreciando
projetos que são de fundamental importância para os trabalha
dores, como o da isonomia salarial, mas não votará a lei
delegada ou qualquer outra matéria que venha de um Governo
ilegítimo, que não tem nenhuma representação e que não
pode continuar enviando projetos a esta Casa que alimentem
a agiotagem, a corrupção; nem votaremos qualquer tipo de
proposta que não encaminhe soluções reais para os problemas
brasileiros. Por isso, o PSB mantém a sua posição de fazer
obstrução a qualquer matéria que não seja realmente do inte
resse do nosso povo.

O Sr. Jair Bolsonaro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em meu gabinete se encontram
esposas de militares que gostariam de assistir à sessão de.
hoje, e elas estão sendo barradas em todas as entradas. Per
gunto a V. Ex~ qual o critério para se ocupar as galerias.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Esta Presidência
vai contactar a Coordenação de Segurança para saber o que

, está acontecendo. Concedo a palavra ao Sr. Adroaldo Streck.

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho recebido
uma enorme quantidade de manifestações provenientes do
meu Estado sobre a maneira rigorosa com que estaria agindo
a CPI contra S. Ex~ o Presidente da República, envolvendo-o
em questões alheias a sua responsabilidade como Chefe da



Julho de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 9 16149

Nação. Tenho respondido que nada há contra a pessoa de
S. Ex' o Presidente da República. Existe apenas uma investi
gação sobre o procedimento do cidadão Fernando Collor de
Mello e daquelas pessoas que ele projetou no País, como
é o caso do tesoureiro de sua campanha, o empresário 
entre aspas - Paulo César Farias.

A propósito do que está acontecendo hoje no País, reco
mendaria aos meus pares que lessem detidamente as páginas
amarelas na última edição da revista Veja. Ali está o depoi
mento do Deputado José Serra, sem nenhuma dúvida e sem
nenhum favor, um dos mais equilibrados desta Casa.

Dentre tantas afirmativas racionais que o Líder do PSDB
fez naquela entrevista, pincei apenas um pequeno ponto, que
é aquele relacionado com o refererencial ético que, infeliz
mente, foi perdido neste País. O Primeiro-Ministro de Israel,
Itzhak Rabin, renunciou ao cargo porque sua esposa tinha
um depósito, pasmem os senhores, de 2 mil dólares, nos Esta
dos Unidos - e a legislação de Israel proibia a abertura de
contas nos exterior. Esse deslize de sua mulher foi motivo
mais do que suficiente para que o Primeiro-Ministro de Israel
renunciasse.

Na Alemanha, um dos grandes estadistas do Mundo, Wi
lly Brandt, tinha na sua equipe de Governo um agente duplo
que se comunicava com a Alemanha comunista, naquela épo
ca. Ninguém levantou suspeitas se Willy Brandt era um agente
duplo ou não. Isso não foi necessário, porque ele considerou
a existência de um agente duplo no seu Governo como uma
incompetência sua, e renunciou.

Assim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que está aconte
cendo hoje, no Brasil, não é nada contra "a", "b", ou "c",
mas alguma coisa relacionada com o referencial. ético que
teremos de resgatar, especialmente quando o topo da pirâmide
social não tem um procedimento que inspire a base, a grande
superfície social brasileira, que está vivendo hoje os piores
exemplos de que se tem notícia na história do Brasil. Então,
ninguém está contra ninguém. O que se pretende, através
desta CPI, é o restabelecimento da moral, do referencial ético
que o País inteiro perdeu, em virtude da falta de decoro do
atual Governo e de administrações anteriores. Mas o fato
ganhou maiores proporções nos últimos 27 meses, com a posse
do Governo Collor.

Durante o discurso do Sr. Adroaldo Streck, o Sr.
Robson Tuma, 1· Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pinheiro,
Presidente..

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - São 15h20min.
Deveríamos iniciar, neste momento, a Ordem do Dia. Não
há, no entanto, número para deliberação. A Mesa dirige um
apelo aos Srs. Deputados que se encontrem nas demais depen
dências da Casa no sentido de acorrerem ao plenário, para
que se instale a Ordem do Dia.

Enquanto isto não ocorre, dou prosseguimento ao peque
no expediente concedendo a palavra ao Sr. Deputado Amaral
Netto.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje completa
29 anos que, daquela tribuna de lá, dirigi-me a um Deputado
que sentava na segunda poltrona, o Sr. Leonel de Moura
Brizola.

Devo esclarecer que trouxe aqui esta mala preta pelo
significado que ela tem.

O ex-Deputado João. Calmon, ex-diretor da TV Tupi,
fazia um discurso, que havia pronunciado também na televi
são, e perguntava ao Sr. Leonel Brizola por que ele pagava
o tempo de televisão com uma mala cheia de dinheiro e não
em cheque. Então eu vim para a tribuna e perguntei: "Male
teiro, quem põe dinheiro na tua mala? De onde você rouba
esse dinheiro? Da Petrobrás, dos institutos ou do seu cunha
do?" Ele nunca disse uma palavra, a não ser quinze dias
depois, quando me insultou e criou aquela expressão usada
pela chapa que ele escolheu: "Amoral Nato". Orgulho-me
de ser "Amoral Nato" para ele.

Pois bem, naquela ocasião, Srs. Deputados, aquele ho
mem era o grande fator do golpe de 1964 e, desta tribuna
o~de estou, ele dizia coisas como essas que vou repetir agora:
"E preciso que os brasileiros surjam no Grupo dos Onze
para reagir à altura, para aquilo que devemos fazer; é preciso
que cabos e sargentos se rebelem contra as ordens dos seus
superiores, e, mais do que isso, que tenhamos aqui as reformas
já, ou então vou arrancá-las na marra. "

Esse homem foi o maior pregador de golpes que o Brasil
conheceu e hoje é o homem que fala contra o sindicato do
golpe; mas ele é o próprio sindicato; foi o homem que deu
origem ao Movimento de 1964 e que preparou o País para
esse movimento. Mas, na hora em que as pessoas iludidas
por ele entraram na luta, envolveram-se numa guerra suja,
ele vestiu uma roupa de mulher e fugin, na boléia de um
caminhão, para o Uruguai, onde até hoje mantém a sua prin
cipal propriedade, que é mais importante para ele do que
o Rio de Janeiro, o meu Estado, que ele governa.

Eu tinha que subir à tribuna hoje, porque é o dia em
que isso aconteceu, há 29 anos. E aqui está o Deputado José
Burnett, do Maranhão, um dos raros remanescentes da época,
que assistiu a esse discurso. Naquela ocasião, a Câmara tinha
327 Deputados e não os 503 de hoje. Quando se falava aqui,
havia uma atenção absoluta, e o plenário estava quase sempre
cheio.

Quem conduziu todo o trabalho que deu origem ao Movi
mento de 1964 foi o Sr. Leonel Brizola. Portanto, o rei do
golpe não tem o direito de jogar sobre esta Casa pecha de
sindicato do golpe. Quando quiserem, provarei com todos
os elementos possíveis, a verdade do que estou dizendo. Os
mais moços desconhecem essa realidade.

Foi esse homem que pregou no Brasil inteiro - e abando
nou o Congresso no mês de julho de 1963 - que esta era
uma Casa de malandros que nada faziam. Ele foi à televisão
com a mala, outra vez, cheia de dinheiro, colocou em cima
da mesa o valor correspondente ao subsídio de um deputado
e perguntou: "O que fazem os Deputados para ganhar isto?
Os Deputados não fazem nada". Ele foi o homem que mais
desmoralizou o Congresso, que mais contribuiu para que a
ordem democrática fosse rompida. E hoje vejo esse homem
empunhar uma bandeira e posicionar-se contra o sindicato
do golpe, quando ele, de fato, era o sindicato do golpe.

Por isso, Sr. Presidente, venho hoje a esta tribuna come
morar esses 29 anos da presença daquele homem que era
o maleteiro da época, o homem que transportava em maletas
o dinheiro do Presidente da República ou da Petrobrás, ou
dos institutos, para pagar as redes de televisão e emissoras
de rádio o tempo que ele usava para desmoralizar o Congresso
e fazer com que o País caminhasse para a desordem total.
Depois, ele nunca soube responder o que foi feito daquele

.. milhão de dólares que Fidel Castro lhe deu.
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Esta é a verdade que tinha de dizer hoje, porque é a
verdade de um homem que viveu todo esse período, que
nunca escondeu sua posição e dentro daquela guerra sempre
esteve do lado contrário do Sr. Leonel Brizola, que pela segun
da vez desastra o meu Estado. O meu Estado parece que
tem vocação para criar seres incríveis e eleger os piores homens
d~ País ~ e .estou no meio deles. Mas diria a V. Ex" que
nao podIa deIxar passar em branco este dia, que é histórico
para mim. Este homem não tem moral nenhuma para fazer
~ que está fazendo hoje: pregar contra o golpe, quando ele
e um dos maiores' professores de golpe deste País.

O S~. PRESIDENT~ (Ibsen Pinheiro) - A lista de pre
sença regIstra o compareCImento de 183 Srs. Deputados. Não
havendo número para deliberação, determino a prorrogação
do Pequeno Expediente.

O Sr. Eden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança, pelo PDT.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) -Sr..Presidente, Srs. Deputados, o Deputado Ama
ra~ ~etto seguIdamente tem vindo à tribuna desta Casa para
cntIcar o nosso companheiro e Líder, Governador do Rio
de Janeiro, Leonel de Moura Brizola.

o Se entendi bem, o Deputado Amaral Netto disse que
o Governador se referia a S. Ex~ como "Amoral Nato".

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Deputado
Amaral Netto é candidato a Prefeito do Rio de Janeiro e
mantém uma postura altamente demagógica; é o homem que
defende a pena de morte. S. Ex~ seguidamente está nesta
tribuna fazendo cena em defesa da pena de morte. Ora, se
o Deputado Amaral Netto deseja mesmo trabalhar nesse senti
do, deve trabalhar aqui, no Congresso Nacional, que é onde
se pode decidir sobre essa matéria, e não na Prefeitura. Então,
este cavalo de batalha que S. Ex~ pegou para a Prefeitura
do Rio d~ J~neiro não o levará a lugar algum, porque é aqui
o local propno para defender essas questões. Não há a mínima
possibili~a~e de ir adiante essa idéia aqui nesta Casa, porque
os ConstItumtes foram sábios e, ao elaborarem a Constituição
de 1988, impediram que idéias como a de S. Ex~ pudessem
prosperar, tendo em vista os direitos e garantias individuais
do cidadão brasileiro, não dando ao Estado o direito de tirar
a vida desse mesmo cidadão.

Quanto às demais questões que S. Ex~ levantou, referin
do-se ao episódio de 1964, o povo brasileiro já conhece essa
história. Brizol~ estava agindo em defesa da Constituição,
em defesa da leI, como sempre fez e continua fazendo.

Portanto, suas palavras, Sr. Deputado Amaral Netto,
caem no vazio, não têm como repercutir na população do
Rio de Janeiro, que conhece quem é Leonel de Moura Brizola
pois o elegeu duas vezes Governador do Estado. '

Muito obrigado.

O Sr. AlD;a~al Netto -:- SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem, fuI CItado nommalmente. Não me refiri ao Depu
tado que citou o meu nome em nenhuma das vezes que falei.

o Ó SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se V. Ex~ reque
rer, a M:s~ m~ndará buscar as notas taquigráficas para exami
nar a sohcltaçao de se V. Ex~ encontra abrigo.

A simples referência pessoal não enseja que V. Ex~ peça
a palavra para replicar.

O Sr. Amaral Netto - A citação a um partido, ou a
uma pessoa?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - É preciso que
a citação seja uma interpretação falsa à conduta do Parla
mentar para que ele tenha direito de resposta.

Se V. Ex~ requerer, a Mesa mandará verificar as notas
taquigráficas.

O Sr. Amaral Netto - S. Ex~ acaba de falar. V. Ex~

não o ouviu?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não basta a
simples referência. A Mesa mandará verificar.

O Sr. Amaral Netto - Estou esperando, pois tenho que
responder, SI. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
núnero para deliberação, determino a prorrogação do Peque
no Expediente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Rubem Bento.

O·SR. RUBEN BENTO (Bloco - RR. Sem revisão do
or~dor.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, no dia 9
de Julho.vindouro o Município de Boa Vista, Capital do Estado
de RoraIma, estará completando 102 anos de existência. Nes
ses 102 anos o Município teve apenas dois prefeitos eleitos
pelo povo: o primeiro, em 1985, e o segundo, que está termi
nando o seu mandato agora em 1988.

O atual Prefeito de Boa Vista foi o primeiro durante
tod~ esse século, a. dese~lVolver um trabalho volt'ado para
da,r mfra-estrutura a CapItal do Estado de Roraima, dando
àyopulação a cert~za de que os serviços naquela cidade pode
rao. ser desenv?lvId?s com recursos próprios da prefeitura.
HOJe, S. Ex~ eta envldando todos os esforços para não depen
der tanto do Governo Federal, apesar de ter buscado na esfera
federal recursos para implantação de serviços essenciais ao
Município.

Queremos, desta tribuna, dirigir um apelo às autoridades
do País, para que se voltem um pouco mais para aquele Estado
da Federação, no sentido de dotá-lo da infra-estrutura neces
sária ao seu desenvolvimento.

Deixo aqui registrada a passagem de mais um ano do
M~nicípio de Boa Vista, no Estado de Roraima, onde o pre
feIto vem realizando excelentes obras.

Gostaria de me reportar, também a uma notícia, publi
cada no Diário de Roraima do dia 25 de março de 1992 sobre

, . 'o convemo que o Governo Estadual assinou com o 69 BEC
para asfaltamento da BR-174 e da RR-205. A assinatura desse
convênio alegrou todos que moramos naquela região, pois
nos proporcionou a expectativa muito agradável, como o Go
vernador afirmava, de que já dispomos de recursos suficientes
para o asfaltamento da BR-174, complementando o asfalto
quejá se encontra num Município próximo de Caracaraí.
. Ent~etanto,. Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, decor

ndos maIS de seIS mesej> da assinatura daquele convênio, não
vimos nenhum metro de asfalto novo na BR-174 nem na
RR-205. Acreditamos que os recursos federais comp;ometidos
com aquela rodovia não foram transferidos para o Governo
Estadual. Portanto, mais um ano vai passar e a BR-174 conti
nuará totalmente intransitável, dificultando, assim, o trânsito
de mercadorias, de gêneros de primeira necessidade para a
Capital de Roraima, aliás a única do País que não conta com
_rodovia~ asfaltadas.
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Voltamos a reiterar, desta tribuna, nosso apelo à Secre
taria Nacional de Transportes, para que a BR-174 seja refor
mulada e asfaltada em sua totalidade, a fim de que Boa Vista
se integre ao restante do País.

Há alguns dias estivemos visitando a Rodovia Belém
Brasília e pudemos ver como o ex-Presidente Juscelino Kubits
chek vislumbrava o Brasil para o Norte. S. Ex~ chegou até
Belém e, se tivesse continuado, certamente teria chegado ao
Amazonas e ao Estado de Roraima.

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente, V. Ex~ disse que
iria consultar as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa decidirá
dentro de poucos minutos. Se o Presidente ·tem algum crédito
com V. Ex~, faz um apelo, para que seja um pouco. paciente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
número para deliberação, determino a prorrogação do Peque
no Expediente.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Lourenço.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA.) - Sr. Presi
dente, Sr~s e Srs. Deputados, o jornal O Globo vem publicando
desde o último domingo, 5 de julho, uma série de reportagens
do jornalista Carlos Tavares de Oliveira analisando o desen
volvimento econômico da República Popular da China, país
que externamente ainda é considerado marxista, mas que,
na verdade, adota na atualidade princípios econômicos vigen
tes nos países capitalistas mais avançados do mundo.

O Sr. Deng Xiaoping, de 88 anos de idade, que lidera
a China há cerca de quinze anos, em 19~0 desencadeou um
processo de reformas hist6ricas que fez aquele país crescer,
na década passada, uma média de 9% ao ano, enquanto a
renda per capita se multiplicou. O PIB da China, hoje, chega
a 360 bilhões de dólares e o produto industrial cresceu cerca
de 17% no primeiro semestre deste ano.

Nesses doze anos o desenvolvimento tem sido nada
menos do que espetacular. A produção industrial foi multipli
cada por cinco. No campo, a adoção da propriedade privada
fez a safra crescer 35%. No comércio exterior, o intercâmbio
total cresceu de 38,1 bilhões para 135,1 bilhões de dólares.

Vejam V. Ex~s, meus ilustres colegas, que os investimen
tos, o capital de risco, enfim, uma visão ampla da moderna
economia mundial, fez um país de miseráveis, com 1 bilhão
e 150 milhões de habitantes, 9.6 milhões de quilômetros qua
drados, com desertos e problemas de subdesenvolvimento ain
da em algumas regiões, transformar-se rapidamente em um
país em desenvolvimento, num processo acelerado de desen
volvimento, graças à visão esclarecida que tem o líder Deng
Xiaoping.

O petróleo, ·por exemplo, que era estatal até dez. anos
atrás, hoje pode ser explorado por qualquer companhIa do
mundo. De importadora de petróleo, porque não havia o
suficiente para o seu consumo, a China passou hoje a ser
um dos maiores produtores mundiais, com a marca de 2 mi
lhões e 500 mil barris por dia. Isso acontece lá porque 
graças a Deus - eles acabaram com a Petrobrás que tinham!

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, temos hoje no Brasil
um Presidente que aposta na modernidade, que tem uma
visão condizente com os dias atuais, uma visão de futuro.
Elaboramos no Congresso Nacional, e aprovamos há poucos
dias, uma lei que vai reformular todo o nosso sistema portuá
rio. A mesma coisa, aliás, que fez a China, dita e identificada
como comunista: refofJllou os seus portos, modernizando-os

e, mais do que isso, entregando-os em grande parte à adminis
tração de empresas privadas.

O Brasil está avançando. Dentro de poucas horas estare
mos concluindo a renegociação da dívida externa do País.
E é nesse momento em que colocamos em dia as nossas contas
internacionais que temos de dar nosso apoio firme e decidido
ao Presidente Fernando Collor, para que ele possa continuar
governando o País com serenidade, tranqüilidade e determi
nação de nos levar ao Primeiro Mundo.

Eram estas as considerações que eu queria fazer, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Antes de dar
continuidade aos debates determino a inversão da Ordem
do Dia, a pedido dos Srs. Relatores. O item 1 passará a
item 2. Como o primeiro item na nova disposição se refere
a uma emenda constitucional, a votação se iniciará quando
o painel eletrônico acusar a presença de 302 Deputados.

Pela ordem de inscrição, pediu a palavra como Líder
o nobre Deputado Nelson MarquezeIli, para uma comuni
cação de Liderança, pelo PTB.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (pTB -SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o Brasil vive, nesta quadra marcada por crises, um momento
histórico. O Brasil, como afirmei ontem desta tribuna, não
será o mesmo depois da tempestade PC e das turbulências
políticas dos últimos quarenta dias. Chegou o momento de
se passar a limpo os borrões da corrupção e da impunidade,
atos e fatos que vêm manchando capítulos morais da História
brasileira há vários governos, na administração pública e nas
suas proximidades.

Para se alcançar esse objetivo, sonhado e reclamado pela
sociedade, precisamos que a CPlsobre PC ultrapasse a vida
efêmera das CPI. Como preguei ontem, necessitamos que
a CPI sobre PC não apenas tenha continuidade, mas que
adquira contornos mais amplos e profundos. O povo quer
isso e deseja que tudo aconteça agora, no embalo dos ventos
moralizantes com que nos contempla este momento histórico.

Não basta a condenação e prisão da quadrilha dos colari
nhos brancos que assaltaram os cofres da Previdência. Não
basta a eventual condenação e punição de Paulo César Farias.
A maioria silenciosa da. sociedade exige que a CPI não se
deixe enganar por alguns atores do cenário atual e estenda
seus tentáculos para alcançar outras quadrilhas, outros paulos
césares. As camarilhas, os aproveitadores da res publica, os
traficantes de influências, os corruptos, há muitos governos
estão presentes nos porões palacianos federais e estaduais,
nas prefeituras humildes, ou nas proximidades desses poderes.

Estão na memória da sociedade, com certeza, as exaus
tivasdenúncias feitas desta tribuna e pela imprensa, de benes
ses, de favorecimentos espúrios, de tráfico de influências nesta
mesma Esplanada dos Ministérios, mas varridas para debaixo
dos tapetes da impunidade em governos recentes. Que brasi
leiro não se lembra, porexemplo, das denúncias sobre favore
cimentos nas concessões de canais de rádio e televisão? Que
brasileiro não se pergunta, até hoje, pela impunidade dos
que, em postos-chaves do Governo, em passado próximo,
favoreceram os escândalos Coroa-Brastel, Delfim, entre uma
e outra concorrência fraudulenta?

E os empresários que descontam o FGTS, o Imposto
de Renda, o Finsocial de seus empregados e não recolhem
esses tributos aos cofres do Tesouro? Por que os braços fiscali
zadores e legítimos da CPI não alcançam agora, neste mo-
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mento ímpar de nossa História, também esses e outros fTauda
dores da sociedade? E os brasileiros que, a serviço de grupos
internacionais cometem verdadeiros crimes de lesa-pátria, co
mo se viu ainda recentemente na CPI sobre o Banco do Brasil?
'Não seriam eles infratores da lei e da ética tanto quanto se
supõe seja PC?

Temos que devolver ao povo a crença de que a lei foi
feita para todos. Qual é a diferença perante a lei, por exemplo,
dos supostos prejuízos dados à Nação por PC e o prejuízo
de bilhões e bilhões de cruzeiros ao Tesouro e à sociedade,
provocados pela recente paralisação dos portos? Não é ilegal
a greve política? Não transpôs essa greve as fronteiras da
lei e da ética? Esses infratores não devem ser punidos, a
sociedade e o Tesouro por eles ressarcidos dos danos sofridos?
Será que os prejuízos dessa greve não somam tanto quanto
se supõe tenha PC abocanhado?

Por que razão os atores do atual cenário acusatório estão
passando por cima de fatos tão graves? Percebe-se nas ruas,
nas fábricas, nos escritórios, nas escolas, que o povo está
cansado dessa farsa. Está cansado e enojado de ser enganado
por atores travestidos de moralistas, os mesmos que agora
escolhem réus, testemunhas e cúmplices. Os sentimentos do
povo precisam ser respeitados. Esses sentimentos exigem a
continuidade, a ampliação e o aprofundamento da CPI sobre
PC até os limites em que a Nação não tenha de se envergonhar
por um único criminoso do colarinho branco.

Muito obrigado.

O Sr, Aldo Rebelo - Sr. Presidente, peço a palavra para
uma comunicação de Liderança, pelo PC do B.

O SR, PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR, ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, tão logo
as labaredas do escândalo envolvendo o Sr. Paulo César Farias
começaram a chamuscar as cortinas do Palácio do Planalto,
o Sr. Presidente da República, assessorado estranhamente
por aqueles que poderiam estar prestando serviço à causa
pública neste momento, cunhou para efeito de marca política
a expressão "sindicato do poder", na tentativa de inibir as
investigações que a CPI do Congresso Nacional e a própria
imprensa do País têm feito em torno da roubalheira monu
mental promovida nas cercanias da Casa da Dinda. O que
se diz é que o Presidente da República passaria à ofensiva
contra aqueles que exigem investigação conseqüente, princi
palmente contra a CPI.

Na verdade, quem sabe num ato falho ou num lapso,
o Presidente talvez os conheça, porque é um contumaz aplica
dor de golpes contra os interesses do povo brasileiro. O golpe
da caça aos marajás foi aplicado por S. Ex', enquanto candi
dato ao cargo máximo da Nação brasileira. O golpe da pou
pança, por exemplo, foi aplicado pelo Sr. Fernando Collor
de Mello, num último debate com seu adversário político
na campanha para Presi~ente da República. E não bastassem
o golpe da caça aos marajás, houve ainda o golpe aplicado
nos usineiros de Alagoas - o primeiro e, talvez, o mais volu
moso de sua experiência como Governador daquele Estado.

Por essa razão e longe de se intimidar com a verborragia
do Presidente da República, as forças oposicionistas nesta
Casa precisam elevar ainda mais alto a sua voz e mobilizar
a sociedade brasileira para que o Presidente da República
responda pelos crimes já apurados até hoje e de sua responsa
bilidade. Mas que responda, também, por esse estado de espí-

rito e de coisas em que se situa a sociedade brasileira e que
faz com que hoje, infelizmente, ainda não possamos mobilizar
nas ruas do País a pressão popular para que o Presidente
da República se renda, de uma vez por todas, à realidade.
Todo o País sente que S. Ex' o Presidente não tem mais
condições de continuar exercendo o posto de dignatário máxi
mo da República brasileira.

O Presidente da República precisa tomar consciência,
de uma vez por todas, de que só lhe resta o caminho da
renúncia para abreviar o sofrimento e a angústia em que vive
mergulhada a sociedade, ou, então, restará o caminho inexo
rável do impeachment, que o Congresso Nacional buscará
para salvaguardar os interesses da sociedade, das instituições
e do País.

O SR, PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com funda
mento no inciso VII do art. 74, concedo a palavra ao nobre
Deputado Amaral Netto.

O SR, AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Líder do PDT, depois da minha
fala sobre os 29 anos do discurso de Leonel Brizola, redarguiu
em termos que me obrigam a uma explicação. Lembrou S.
Ex', por exemplo, do apelido que Leonel Brizola me deu,
"Amoral Nato", que, além de ser de mau gosto, não tem
graça alguma.

Da mesma forma, caí na esparrela de chamar a Deputada
Cidinha Campos, candidata de Brizola, de "SuicieFnha", por
que S. Ex' também me chamara de "Amoral Nato".

Quero dizer a V. Ex' que há pessoas que podem ter
nomes como Leonel Brizola ou qualquer outro que não se
preste a trocadilhos - e aí é que está. Como exemplo, posso
citar Juscelino Kubitschek, que era chamado de "Juscelino
Come Cheque"; Negrão de Lima era apelidado de "Negrinho
de Lama". E por isso eles eram? Não.

Sr. Presidente, a verdade é que sei que dói ao Líder
de um partido a vergonha de ver desnudado da tribuna um
Presidente que não é Presidente, mas dono do seu partido.
Isso é uma vergonha! Eu teria vergonha de ver o meu Presi
dente ser desnudado dessa forma, pois embora não seja o
Presidente, é o dono, possui 99,9% das ações.

Nas palavras do Líder há uma afirmação que me faz
muito feliz, quando diz que se eu quisesse manter a pena
de morte devia estar nesta Casa no próximo ano. Isto é sinal
de que ele considera que vou ganhar; portanto, já acha que
vou ficar lá. Quero dizer ao Líder do PDT que ele precisa
ler as pesquisas de todas as associações e de todos os institutos,
que hoje mostram um índice de 63% a favor da pena de
morte no Brasil inteiro, inclusive no Rio Grande do Sul.

E mais, no meu programa que será lançado no dia 16
de julho na ABI, com 60 páginas, não há uma só palavra
sobre pena de morte. Não uso, Sr. Deputado, a pena de
morte, em hipótese alguma; o povo é que me cobra nas ruas,
na Cidade de Deus, na Vila Kennedy, em Bangu, em Padre
Miguel, nos lugares mais humildes. Quanto mais humilde o
povo, mais me pergunta: "Deputado, onde está a pena de
morte?" Eles é que me perguntam. Diria a V. Ex' que aqui
dentro, como me lembra o Deputado Gastone Righi, já há
200 Deputados fichados que lutarão, não pela pena de morte,
mas pelo plebiscito sobre a inclusão da pena de morte na
revisão constitucional de 1993. O meu suplente votará como
eu, se eu for eleito como pretendo ser.

Portanto, Sr. Presidente, nada disso tem lógica. A única
verdade existente é que o Sr. Leonel Brizola, eleito duas
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vezes Governador do Rio de Janeiro, é considerado hoje um
dos piores Governadores do Brasil. Ele não consegue se enten
der nem com o Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que
é uma das boas coisas do PDT. E é difícil o PDT do Rio
ter alguma coisa de bom, mas ele é.

Pois bem, Sr. Presidente, eu só queria dar esse esclareci
mento, que era do meu direito. Não estou querendo atingir
ninguém, repito a V. Ex~ Há 29 anos o homem da mala verda
deira sentava naquela cadeira e, daquela tribuna, ouvia de
mim, sem nenhuma reação, as palavras: "Maleteiro! Quem
rouba o dinheiro da sua mala? De onde ele vem? Da Petrobrás,
dos institutos ou dos cofres do seu cunhado?" Isso eu repito
porque é verdade, e tenho como testemunha o Deputado
Ulysses Guimarães, que está aí para comprovar, e também
todos aqueles que eram Deputados em 1963.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
número para deliberar, vou dar prosseguimento às breves
comunicações no Pequeno Expediente.

O Sr. Eden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) --'-·V. Ex~ já usou
da palavra no tempo destinado às Comunicações de Liderança.

O Sr. Eden Pedroso - Sr. Presidente, o Deputado Ama
ral Netto citou nossa pessoa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sr. Deputado,
acompanhei atentamente o pronunciamento do Deputado
Amaral Netto e não houve acusação a V. Ex\ e a V. Ex~

ele não atribuiu nenhuma palavra. Ê uma opinião pessoal.
O simples desejo de contraditar não encontra nenhum apoio
no Regimento. Seria preciso que houvesse alguma acusação
pessoal a V. Ex' Não houve, o pronunciamento foi inteira
mente regimental, a Mesa não pode conceder a palavra a
V. Ex~

Concedo a palavra ao Sr. Tony Gel.

OSR. TONY GEL (Bloco-PE. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na qualidade de
Vice-Líder do PRN quero fazer uma colocação; neste momen
to, do que tenho observado nos trabalhos realizados pela CPI:
as andanças de alguns membros da Comissão Parlamentar
de Inquérito que buscam informações e apuram denúncias
de envolvimento do Sr. Paulo César Farias em tráfico de
influência no Governo Federal.

Sr. Presidente, entendo que a CPI deve apurar com rigor
todas as denúncias, é um direito líquido e certo; entendo
que a Nação exige explicações convincentes e que, ao final
dos trabalhos, os verdadeiros culpados devem ser punidos.
Entretanto, não é admissível que falte a alguns membros da
CPI a discrição necessária para que a CPI tenha credibilidade
na condução das investigações.

Entendemos, Sr. Presidente, que neste momento o que
há é o movimento de uma minoria reduzidíssima, pela insatis
fação da derrota nas urnas, buscando pressionar o Presidente
da República para que renuncie. Mas não podemos assistir
a um filme que vimos em 1964. Não podemos, à base do
açodamento, resolver uma questão que está aí apenas em
apuração.

Entendemos, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, que
deve haver calma, tranqüilidade, para que este País não sofra
solução de continuidade, na busca do seu desenvolvimento,
na busca da modernidade.

O Presidente foi eleito legitimamente em dois turnos,
ganhou legitimamente as eleições e, antes que a ele seja impu
tada uma culpa não se pode fazer nenhum julgamento. Aque
les que querem tomar o poder sem a conclusão dos trabalhos
devem se conscientizar de que passamos mais de vinte anos
sob o arbítrio da ditadura militar. A redemocratização deste
País custoú caro, custou vidas de estudantes no movimento
estudantil, do qual fiz parte. Sou também da resistência demo
crática. Fui líder estudantil, fui diretor da União dos Estu
dantes de Pernambuco. Participei ativamente do movimento
pela redemocratização deste País e não quero ret;rocesso.

Sou Vice-Líder de um partido, que verdadeiramente é
o do Presidente, e tenho a consciência de que votei em Fernan
do Collor para modernizar este País, para que, juntos, lutásse
mos contra os monopólios, os oligopólios e os cartéis, para
que pudéssemos acabar definitivamente com os privilégios
de uma meia dúzia, para que a redistribuição da renda, a
distribuição justa da riqueza pudesse ser posta em prática
neste País. Esses são os meus sonhos e ideais, e não quero
vê-los traídos, não quero frustrar-me.

Mas entendo, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional,
que todos nós, Congressistas, devemos ter a consciência de
que a CPI é o fórum qualificado para apurar os fatos e encami
nhá-los a quem de direito para o julgamento final.

Entretanto, peço aos companheiros que fazem parte da
CPI que diminuam o exibicionismo, que haja coerência e
cautela, porque cautela e canja de galinha nunca fizeram mal
a ninguém, e que não exijam a renúncia de um Presidente
eleito legitimamente, pela vontade livre e soberana de mais
de 35 milhões de brasileiros. Vamos apurar, vamos punir os
culpados e, no final, saberemos quem vai pagar pelos males
causados à Nação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 291 Srs. Deputados. Não
havendo quorum para deliberação determino a prorrogação
do 'Pequeno Expediente.

Concedo a palavra ao Sr. Eduardo Jorge.

A Sr' Cidinha Campos - Sr. Presidente, pela ordem.
Fui citada nominal (" ofensivamente, e queria o direito de
resposta.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede
um pouco de paciência a V. Ex', pois vai mandar verificar
as notas taquigráficas. O Presidente, lamentavelmente, não
tem as palavras ditas na memória, mas vai averiguá-las e,
sendo o caso, dará a palavra a V. Ex'

A Sr' Cidinha Campos - Sr. Presidente, fui chamada
de "Suicidinha" pelo Deputado "Amoral Nato".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço a V.'Ex'
que aguarde alguns minutos e a Mesa decidirá.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar,
apesar de divergirmos politicamente da avaliação feita pelo
Governador Leonel Brizola, não posso ouvir acusações sem
nenhuma prova, como foi feito há pouco pelo Deputado Ama
ral Netto, do PDS, e não me pronunciar. Tal tipo de acusação
não é correta, e não é esse o procedimento que está sendo
adotado. em relação a qualquer figura da República. Todas
as acusações contra pessoas de variados escalões do Poder
Executivo estão sendo acompanhadas de provas testemunhais
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e documentais cada vez em maior volume. Não podemos criar
este tumulto de acusa-acusa sem apresentar provas.

Apesar de discordar da avaliação do Governador Leonel
Brizola, repito, enquanto Líder do Partido dos Trabalhadores,
não posso deixar de repudiar a manifestação feita pelo Depu
tado Amaral Netto.

Sr. Presidente, em relação à Câmara dos Deputados,
estou muito preocupado. Inscrevi-me no Pequeno Expediente
para pedir um esclarecimento ao Presidente desta Casa, Depu
tado Ibsen Pinheiro, porque acho que o Sr. Presidente da
República está excedendo-se com seus bilhetinhos, com suas
acusações. De certa forma, S. Ex' tenta tumultuar a investi
gação que o Congresso Nacional, com muita sensatez e equilí
brio, está fazendo na busca de provas documentais e testemu
nhais. Acusar, como faz S. Ex" procurando levar de roldão
toda a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tentando
jogar a opinião pública contra a Instituição, não é uma atitude
responsável.

O Presidente do Congresso Nacional deve pedir um espa
ço na televisão para esclarecer a opinião pública acerca do
trabalho da CPI, cuja constituição foi solicitada mediante assi
natura de Parlamentares de todos os partidos, inclusive dos
que apóiam o Governo. (Palmas.) O Presidente está exceden
do-se ao agredir, ao insultar esta Casa, e os Presidentes da
Câmara, do Senado e do Congresso deyem responder a esse
tipo de acusação.

Deixo para posterior análise se não cabe aos Presidentes
da Câmara e do Senado responderem às acusações do SI.
Presidente da República. O resto será discutido na CPI e
posteriormente no Ministério Público. Após a análise das pro
vas documenais e testemunhais, quando se chegar ao quadro
completo da situação, aqueles que têm culpa que paguem
por ela. Desde o início, a posição do Partido dos Trabalha
d~res tem sido, única e exclusivamente, a de cumprir a Consti
tUIção, porque, do nosso ponto de vista, o mais importante
no momento é consolidar a democracia no País.

O nosso objetivo é claríssimo: instalar a CPI e aprofundar
seus trabalhos. Se houver necessidade de algum tipo de julga
mento, que seja feito baseado na Constituição. Qualquer outra
posição não coincide com o que a direção, a bancada e os
representantes do PT na CPI estáo defendendo.

Ouvi o pronunciamento do Líder do PTB, Deputado Nél
son Marquezelli, e não concordo com todo o documento de
S. Ex' Mas vejo nele elementos coincidentes com nossa posi
ção. A questão hoje - e vou dizer com todas as letras 
é a política econômica adotada pelo Presidente da República.
Nós, do PT, estamos resistindo a ela em todas as instâncias
e democraticamente. Mas também reconhecemos o direito
do Presidente de tentar implementá-la, porque S. Ex' foi eleito
pelo povo. A questão é ética, é moral. As acusações que
atingem o Presidente são de cunho ético e moral. Por isso
achamos importante o depoimento do Líder do PTB. Todos
aqueles que, em relação à política econômica e social, não
concordam com o atual atropelo da ética e da moral no Poder
Executivo, podem somar-se, independentemente de posições
ideológicas e políticas, e fazer uma verdadeira revolução em
nosso País, acabando, de uma vez por todas, com as elites
que se apropriam do dinheiro público, que desviam recursos
públicos para os bolsos de um único cidadão.

A Liderança do Partido dos Trabalhadores faz um chama
mento a todos os Deputados - os da Oposição e os que,
mesmo apoiando a política econômica do Governo, não com
pactuam com esses desvios da ética e moral - no sentido

de marcharmos juntos para encontrar· uma soluçáo constitu
cional que extirpe de vez esse câncer que hoje está aboca
nhando o nosso País.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou conceder
a palavra à Deputada Cidinha Campos, com fundamento no
art. 74, inciso VII, dirigindo, no entanto, a S. Ex' um apelo
para q~e mantenha o seu pronunciamento dentro do parâme
tro regImental, sob pena de eu ser forçado a continuar conce
dendo a palavra para a retorsão. É o apelo que faço com
fund~m.ento no Regimento Interno, para que possamos, a
segUIr, mgressar na Ordem do Dia.

A SRA. CIDINHA CAMPOS (PDT - RI. Sem revisão
da oradora.) - SI. Presidente, lamento ocupar esta tribuna
para tratar de fato tão lamentável. Fui chamada, há pouco,
pelo Deputado do PDS, de "Suicidinha Campos". É um episó
dio da minha vida que jamais escondi. Eu realmente tentei
o suicídio quando tinha pouco mais de vinte anos. Muitas
mulheres certamente entenderam esse procedimento. Lamen
to que, num golpe eleitoreiro, S. Ex" use de tal argumento
para me denegrir.

Quero lembrar ao nobre Deputado que quem lhe deu
o apelido de "Amoral Nato" foi o Lacerda e náo o Brizolá.
S. Ex' fica falando de moralismo, quando apoiou Moreira
Franco, e, se o Presidente Collor está no Poder, não foi por
minha causa e do Brizola; mas S. Ex' recebeu o apoio de
Amaral Netto.

Não tenho apelido para dar a esse Deputado, ou talvez
não tivesse até agora. Existem pessoas que, num momento
de crise ou de vergonha, preferem se matar, e outras preferem
simplesmente matar. E é com espanto que vejo esse homem
tratando de assunto tão pessoal e tão dramático de maneira
tão leviana, quando, na família dele, duas pessoas já se suicida
ram: um filho e a ex-mulher.

Lamento isso profundamente. Não tenho tanta imagi
nação para lhe dar um apelido assim à queima-roupa, mas
quem sabe "Mister Lynch", defensor da prática do lincha
mento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Sr. Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
ocupo hoje esta tribuna para cobrar da Polícia Federal e da
Procuradoria-Geral da República a adoção de medidas que
visem apurar o comprometimento de empreiteiras com a cor
rupção no País. Recentemente o Presidente do Sindicato da
Indústria da Construção de Estradas do Estado do Rio Grande
do Sul, SI. Humberto Busnello, revelou que as empresas,
em geral. ganham de modo liso as licitações. Mas, na hora
da liberação do dinheiro junto a órgáos do Governo, são
solicitadas "a pagar para alguém. É um verdadeiro assalto
na boca do caixa. Aí você fica pensando: bom, eu tenho
a minha empresa, tenho centenas ou milhares de funcionários
com famílias, o serviço já está realizado, preciso muito do
dinheiro. Então o que você faz? As empresas não denunciam
esses esquemas, porque o risco pode ser grande".

. Sucede que, no início do mês de junho do corrente ano,
useI esta mesma tribuna para denunciar ilegalidades ocorridas
na administração do Estado de Pernambuco, provenientes
de convênio do Pin-Proterra e DNOCS (Mara), para contra
tação de serviços para construção de barragem, com a emprei-
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teira Norberto Odebrecht S.A., a mesma empresa acusada
de fraudes na construção do Canal da Maternidade, na cidade
de Rio Branco (Acre).

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, posteriormente vol
tei a esta tribuna e ainda denunciei a maneira incorreta e
suspeita usada na divulgação de um anúncio, mas páginas
de classificados do Diário de Pernambuco, pela empreiteira
Norberto Odebrecht. Vejamos: "Camaru - Tem Norberto
Shoas Seno Juka Zinho, 60 mil de bandeja, hoje 17.06".

Chantagem e corrupção!
Ainda recentemente, foi divulgado pela imprensa que,

disputando com seis concorrentes, a construtora Norberto
Odebrecht venceu a licitação para construir a Linha Verde,
rodovia de 142 quilômetros entre Salvador e Aracaju. O preço
apresentado foi de 44,6 milhões de dólares 42,79% inferior
ao praticado no mercado, "porque não vai pagar comissão
a ninguém".

O delegado Magnaldo Nicolau, da Polícia Federal, disse
que uma testemunha afirmou ter entregue um pacote de di
nheiro da construtora Odebrecht para o ex-Ministro Antônio
Magri. Ela é Mário Ferreira, ex-gerente de um hotel onde
Magri se hospedava em B~asília.

O Presidente da construtora Norberto Odebrecht, Emílio
Odebrecht, ouvido pela Polícia Federal em São Paulo, expli
cou como foi o contrato assinado entre sua empresa e o Go
verno do Acre para a realização das obras do Canal da Mater
nidade em Rio Branco, financiadas com os recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. Emílio Odebrecht negou
conhecer o empresário Paulo César Farias, o PC, que teria
intermediado a liberação do dinheiro junto com o ex-Ministro
do Trabalho, Antônio Rogério Magri.

Agora é desmentido pelo proprietário do San Marco Ho
tel, Marco Marchetti, que confirmou, na Polícia Federal, que
pediu ao funcionário Mário Ferreira para entregar um enve
lope ao ex-Ministro Magri em novembro do ano passado.
Novamente a construtora procura sair fora, afirmando que
as acusações são fantasiosas, e nega veementemente a realiza
ção de qualquer remeSSa de dinheiro. Realmente não poderia
confessar.

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, solicitei desta tribu
na providências cabíveis da Polícia Federal para apuração
das denúncias de fatos ilícitos ocorridos no Governo Joaquim
Francisco, referentes aos convênios assinados com o Governo
Federal e as empreiteiras, principalmente a Norberto Ode
brecht.

Recentemente recebi outras denúncias contra o Governo
Joaquim Francisco, mas hoje vou apenas abordar uma. V@ja
mos: a empreiteira Agrimec está construindo, no Município
de Carpina, em Pernambuco, uma estrada que vai ligar a
PE-90 à fazenda do Governador Joaquim Francisco. O que
acontece com a referida estrada é ela estar sendo construída
pela mesmíssima empreiteira Agrimec, que ganhou a concor
rência para a construção da estrada que faz a ligação entre
o Município de Macaparana e o Distrito de Chã dos Esque
cidos, e tudo isso pago pelo Governo do Estado, através do
DER em Pernambuco. A estrada que faz a ligação da PE-90
à fazenda do Governador Joaquim Francisco tem 2 quilôme
tros de comprimento, com terraplenagem e obras de arte,
que hoje estão custando mais de 600 milhões de cruzeiros.

Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, a população do
Município de Carpina já deu um apelido para esta estrada:
"Estrada JF".

Sr. Presidente, espanemos a corrupção, meditando sobre
o destino dos outros povos. O combate implacável à desones
tidade não impopulariza governo, mas o engrandece.

Peço ao Ministério da Justiça acionar a Polícia Federal,
Superintendência do Estado de Pernambuco, a fim de apurar
os fatos denunciados contra a empreiteira Norberto Ode
brecht.

Oportunamente voltaremos ao assunto.

O SR. ANTONIO DE JESUS (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
entende-se por violência a agressão física de um indivíduo
ou um grupo contra outro indivíduo ou grupo, ou contra si
mesmo.

Exerce violência quem fere, tortura ou mata. Geralmente
a violência é exercida contra a vontade da vítima. Existem
exceções notáveis, como o suicídio ou atos de violência com
a finalidade propagandística ou heróica.

Diariamente os meios de comunicação social, dos mais
sérios aos mais sensacionalistas, noticiam episódios que reve
lam a que ponto chegou a degenerescência em nosso ambiente
social.

A violência é uma forma particular de realização das
relações de força, às vezes direcionada à criança, à mulher,
ao domicílio, ao mais fraco e principalmente àquele despro
vido de segurança.

Há um clamor público por melhoria das condições de
segurança. A heterogeneidade da sociedade brasileira, seus
desequilíbrios estruturais, a subcultura e o mau funcionamento
do Estado contribuem para acentuar a violência. Além do
mais, as ações do crime organizado, a ociosidade, os jogos
de azar e a impunidade conturbam e impedem a convivência
social pacífica em clima de ordem pública.

Violência e criminalidade são conseqüências do estado
de insegurança coletiva. Corrigir o estado atual implica a ado
ção de medidas eficientes, efetivas e aplicáveis.

A Constituição de 1988, ao enunciar os princípios basila
res sobre segurança pública, estabeleceu os necessários víncu
los dos órgãos policiais com a defesa das instituições democrá
ticas, dos direitos e das garantias fundamentais e com a preser
vação da ordem pública.

E eclosão do fenômeno da violência e da criminalidade
pode ter suas origens, entre outras:

- na migração interna e superpopulação dos grandes cen-
tros;

-no desemprego, subemprego e na miséria;
- na falta de formação espiritual;
- na crise educacional;
- no crescimento populacional;
- na desestruturação da famI1ia;
- na proliferação do uso e tráfico de drogas e na inversão.

de valores;
- na crise de autoridade e de responsabilidade;
- na defasagem e inaquedação das leis penais;
- no sistema penitenciário deficiente;
- no descrédito no aparelho policial;
- na influência dos meios de comunicação de massa sobre

a violência e a criminalidade.
Era o que tinha a dizer.

A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
a crise política que estamos vivendo, gerada pelas ligações
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perigosas do Presidente da República com o empresário Paulo
César Cavalcante Farias, estão tornando o atual Governo cada
dia mais insustentável. Em seu terceiro pronunciamento à
Nação sobre esta questão, o Primeiro Mandatário afirmou
que, há mais de dois anos, não mantinha nenhuma ligação
empresarial ou de qualquer outra natureza, que pudesse bene
ficiá-lo ou a sua famma, com o Sr. Paulo César Cavalcante
Farias.

Em sua edição de ontem, o jornal Folha de S. Paulo
estampou em sua manchete que o Presidente Fernando Collor
de Mello comprou, um terreno contíguo à Casa da Dinda.
Esse imóvel foi comprado pelo Deputado Paulo Octávio, que
passou uma procuração autorizando PC a negociá-lo, e este,
por sua vez, transferiu uma procuração à sua secretária na
Brasil Jet, que, enfim, vendeu o terreno ao Primeiro Manda
tário da República. Esta operação comprova que o Presidente
Collor omitiu a verdade para a Nação brasileira em seu pro
nunciamento.

SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, completamente dis
sociado da realidade nacional, o Presidente voltou a emitir
mensagens através de camisetas, como a usada no último do
mingo, dando a entender que a atual crise governamental
não passa de uma tentativa da Oposição para desestabilizar
seu governo. S. Ex~ recriou um hábito do ex-Presidente Jânio
Quadros, o envio de bilhetes a seus auxiliares, cujo des!echo
toda a Nação conheceu em 25 de agosto de 1961. Sera que
estamos caminhando para uma reedição daquela data?

Requeiro, SI. Presidente, na forma regimental, a transcri
ção, nos Anais da Casa, dos editoriais, "Conflito de interesses:'
e "Ameaça à economia", do jornal Folha de S. Paulo, publi
cados nas edições de ontem e hoje, que mostram com uma
clareza insofismável a dura realidade brasileira e a teimosia
de um Presidente que não sabe ser estadista.

EDITORIAIS A QUE SE REFERE A ORADORA:

CONFLITO DE INTERESSES

Enquanto as apurações em curso na CPI e as investigações
conduzidas pela imprensa vão despindo de toda credibilidade
as explicações fornecidas pelo Planalto, o Presidente da Repú
blica entrega-se a um ruidoso e ineficaz exercício de retórica
e marketing político. Volta a praticar corridas, relança a cami
seta com mensagens exortativas e insiste em construir o fantas
ma de um "golpismo baderneiro" sem o mínimo respaldo
na realidade.

O País segue com a firme convicção de que a crise deverá
encontrar seu desfecho no rigoroso cumprimento dos preceitos

, constitucionais e não está disposto a aceitar falsas respostas
e meias verdades. A pesquisa realizada pelo DataFolha em
11 capitais revela que 67% consideram insatisfatórias as expli
cações apresentadas por Collor e 53% se declaram favoráveis
ao afastamento do primeiro mandatário.

Não será, portanto, através de artifícios retóricos, sem
correspondência nos fatos, que a opinião pública se desviará
da pergunta que toda a sociedade se coloca: Como o Brasil
poderá atravessar a tormenta e reunir as condições indispen
sáveis para retomar o desenvolvimento?

Diversas possibilidades, todas no âmbito constitucional,
se oferecem ao episódio. Entre elas, a que se afigura como
a mais desgastante e traumática é a de um processo de im
peacbment - que traria implicações penosas para o País.
Há, por seu turno, a hipótese de que os trabalhos da CPI
não desaguem no impeachment: o Presidente acabaria "pou
pado".

Nesse caso, é de se perguntar que credenciais políticas
e morais reuniria a Presidência para levar adiante as tarefas
urgentes de ajuste da economia, controle da inflação e reto
mada do crescimento. Note-se que, desde já, há sinais de
agravamento das expectativas entre os agentes econômicos,
tendência que só se acentuará com o alongamento de um
quadro de descrédito do governo. Podem-se supor ainda ou
tras "saídas", como a organização apressada de uma mudança
do sistema de governo, criando-se um parlamentarismo de
feições casuísticas. Seria igualmente uma opção intraqüiliza
dora.

Decidido a não oferecer sua renúncia, o Presidente Collor
deve ter em mente os danos irreparáveis que um período
longo de instabilidade e descrédito pode trazer ao País. Pesa
sobre seus ombros uma responsabilidade que transcende sua
imagem pública e seus brios pessoais. Trata-se, mais do que
nunca e acima de tudo, de deixar de lado as circunstâncias
particulares e agir decididamente a favor dos interesses nacio
nais. Dada a excepcionalidade do momento, o País não pode
esperar menos do que isso.

Ameaça à economia

Estarrecido e indignado, o País assiste a escalada de reve
lações com que é brindado a cada dia que se aprofundam
as investigações sobre o chamado Collorgate. A sucessão de
explicações de todo insatisfatórias parece mais uma vez ter
atingido seu clímax com a descoberta, divulgada ontem nesta
Folha, de que o presidente da República participou de uma
transação imobiliária intermediada pelo empresário PC Farias.

A conclusão lógica que se desenha não poderia ser mais
grave: o próprio Collor, e não um sobordinado ou preposto
qualquer, teria faltado com a verdade. E o teria feito em
pronunciamento transmitido para todo o Brasil por cadeia
de televisão, quando se esperava que fossem refutadas as
denúncias vinculando a Casa da Dinda a PC Farias. Recor
rendo aos conhecidos expedientes retóricos e à atmosfera tea
tral, o presidente negou com veemência, na ocasião, qualquer
contato pessoal ou comercial, no decorrer dos últimos dois
anos, com seu antigo tesoureiro de campanha eleitoral.

O tempo e a investigação jornalística encarregaram-se
rapidamente de retirar a aparência de credibilidade que o
primeiro mandatário tentou imprimir ao seu testemunho. O
silêncio guardado até aqui pelo Palácio do Planalto sobre
os documentos revelados pela Folha é sintomático. Mas tudo
parece indicar que agora nem mesmo o correr do tempo permi
tirá ao governo oferecer satisfações baseadas, como em outras
ocasiões, apenas na verossimilhança - último rescurso quan
do a verdade não é cristalina.

Em lugar de apresentar os esclarecimentos que deve aos
cidadãos, o presidente prossegue na estratégia de marketing,
redigindo mais um "bilhetinho". Invectiva, novamente, contra
fantasmagorias conspiratórias, enquanto o conjunto da socie
dade tem a clara convicção de que o caminho da normalidade
institucional deve ser respeitado a qualquer preço.

A opinião pública exige que a apuração seja levada até
as últimas conseqüências. E'o interesse nacional que está em
jogo, e isso põe o processo investigativo ora em curso, com
inteiro apoio na Constituição, muito acima de uma imaginária
perseguição de cunho pessoal.

A crise política destruiu a credibilidade da Presidência,
e o seu prolongamento paralisa o País em um momento crucial
de sua vida econômica. De fato, essa situação já faz sentir
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seus primeiros efeitos nocivos sobre a economia, combalida
por um processo recessivo sem precedentes.

Estimativas preliminares dão conta de que a taxa de infla
ção, até então aparentemente estabilizada, pode vir a saltar
dois ou três pontos percentuais como resultado direto do clima
de insegurança que toma conta da esfera produtiva. Em outra
frente de relevância inquestionável, a do ajuste fiscal, o estrei
tamento da já reduzida base política do Executivo faz prever
um recuo catastrófico: a ampla reforma tributária alardeada
pelo Governo pode terminar reduzida a uma triste caricatura,
na forma da criação de dois tributos e umas poucas modifi
cações no Imposto de Renda.

As medidas inadiáveis que se fazem necessárias para ate
nuar os custos sociais da recessão, e promover. a modernização
da economia, exigem um governo com ampla credibilidade
e energia política, qualidades que o Executivo não ~ mais
capaz de apresentar.

Mais do que nunca, a debilidade em que se abisma a
Presidência a cada denúncia e a cada arremedo de explicação
evidencia o estreitamento das perspectivas que se apresentam
para a superação da crise. A permanecer esse quadro de dete
rioração da governabilidade, o Brasil estará desperdiçando
uma oportunidade histórica de empreender as reformas capa
zes de conduzi-lo, finalmente, ao caminho da recuperação
e da retomada do desenvolvimento.

A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES (PMDB
- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs

e Srs. Deputados, no início do Governo do Presidente Fernan
do Collor de Mello, as companhias distribuidoras de petróleo,
inspiradas no projeto de moq.ernização, sugeriram ao Go
verno:

- O fim do monopólio do petróleo;
- a retirada da BR Distribuidora do sistema de distri-

buição (via privatização), por julgar sua presença incompatível
numa economia de mercado;

- O fim dos controles e a liberação total dos preços
dos derivados.

O setor de petróleo, como se sabe, tem características
muito distintas na economia brasileira:

- A produção é monopólio do Estado;
- A distribuição - venda no atacado - é oligopolizada

(6 empresas, das quais 4 multinacionais e 1 estatal, dominam
98% do mercado).

- A venda a varejo - revenda - é feita por 25 mil
empresas de pequeno e médio portes.

Como o fim do monopólio é uma questão de ser discutida
na reforma constitucional de 1993 e a privatização da Petrobrás
Distribuidora (BR) foi descartada pelo atual Governo, as com
panhias distribuidoras estão concentrando seus esforços a li
berdade total dos preços.

Os postos de revenda defendem uma nova política de
preços levando em conta as características especiais do setor,
mantendo o segmento oligopolizado sob controle.

Mas o que está por trás da liberdade total de preços
tão ardorosamente perseguida pelo oligopólio da distribuição?

O grande objetivo das companhias distribuidoras de pe
tróleo, nunca confessado, é estender seu domínio até o varejo,
exercendo controle sobre todos os segmentos do mercado,
transformando os atuais donos de postos de revenda em seus
meros agentes consignatários. E o caminho mais curto que
se apresenta para atingir este objetivo é o da liberação total
dos preços. Senão vejamos:

A estratégia para atingir o grande objetivo: os três está
gios.

Num primeiro estágio, elas não querem operar direta
mente os postos - querem apenas transformar os empresários
donos de postos em seus consignatários - e por quê?

Por que operar diretamente os postos significa novos en
cargos sociais, trabalhistas e operacionais que elas não estão
dispostas a assumir, nem têm condições operacionais para
tal.

Mesmo sem operar diretamente os postos, será possível
para elas - tão logo os preços sejam liberados - atingir
um de seus objetivos, a elevação de sua margem de lucro,
empurrando seus preços, então livres,. até o limite máximo
que o mercado agüentar, acabando com a margem operacional
dos postos.

Como exemplo, no último dia 19 de abril, a companhia
Atlantic, falando por si, mas externalizando a opinião das
demais distribuidoras, foi bastante clara ao afirmar nos princi
pais jornais: "Temos Cr$25,00 de lucro por litro vendido e
queremos passar para Cr$70,00 tão logo o preço seja libera
do". Isto é, 250% de aumento no primeiro momento!

O salto que a Atlantic e as demais empresas imaginam
ter de lucro por litro vendido só é possível com a dominação
do varejo pelo oligopólio da distribuição. Se isso ocorrer,
é possível que elas absorvam dois terços da receita operacional
dos postos de revenda, deixando para os operadores consigna
tários algo próximo a um terço da margem atual isso significa
a transferência de 1,3 bilhões de dólares/ano dos 25 mil peque
nos e médios empresários para os cofres de 6 grandes empre
sas, num inusitado processo de transferência de rendas do
mais pobre para o mais rico.

Alcançado este primeiro estágio a liberdade de preços
ensejará às companhias distribuidoras colocar em prática o
segundo estágio de seu plano, que consiste basicamente na
introdução em massa do sistema de self-service.

É interessante observar-se que, à primeira vista, tanto
a questão da liberdade de preços quanto a do sistema self·ser
vicese enquadram como uma luva na retórica da moderni
zação. Isso faz parte da estratégia maquiavélica das compa
nhias distribuidoras. Camuflam-se na modernização para exer
cer a denominação de mercados pela força do poder econô-
mico. .

O objetivo básico do segundo estágio é reduzir ainda
mais a remuneração do operador do posto, já trabalhando
como seu consignatário, e isso se daria com desemprego e
sem nenhum repasse para o consumidor.

Este procedimento permitirá às companhias distribuido
ras um novo salto na sua remuneração, podendo alcançar
até 100 dólares por metro cúbico que conseguem nos países
onde dominam todo o mercado - a média mundial é de
44 dólares por metro cúbico - muito acima da remuneração
atual no Brasil, que é próxima a 10 dólares por metro cúbico.

Ressalta-se que a remuneração acima permite às campa·
nhias distribuidoras a apresentação de balanços positivos, com
lucros, mesmo no atual quadro de dificuldades da economia
brasileira. Os balanços, via de regra, são rentáveis, e haja
investimentos programados, apesar de conviverem com defa
sagens na margem fixada pelo Governo, embora, além da
margem, haja artifícios financeiros de remuneração nem sem
pre conhecidos.

Ultrapassados os dois primeiros estágios, o terceiro virá
representado por uma drástica redução do número de postos
de revenda. As vendas se concentrarão em grandes postos
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- com o fim imediato dos postos de menor porte - dificul
tando a vida do usuário tanto nas cidades quanto nas estradas.
De postos passarão a funcionar como âncoras de lojas de
conveniência, mais uma fonte de renda para as companhias.
É a mesma via-crucis já observada em outros países. Nos
EUA, Europa e até no Japão, milhares de postos fecharam
suas portas nesse processo, sem benefício palpável para o
consumidor.

Quais os benefícios para o consumidor? E para o País?
Ao final do terceiro estágio, o consumidor terá menos

opção para abastecimento e terá perdido a gratuidade de todos
os serviços de apoio que hoje lhe são oferecidos: verificação
do nível do óleo, bateria, pneus e outros.

Mais ainda: o dono do carro perde o direito de ter o
seu carro abastecido pelos funcionários dos postos. Surge en
tão a esperada oportunidade para as companhias distribui
doras adotarem o chamado full-service.

No fuU-service, o consumidor, se quiser ser atendido por
um frentista é ter os tradicionais serviços de apoio, irá pagar
pelo menos 20% a mais do preço do produto.

Concluindo, o que irá ocorrer é o seguinte:
- No sistema self-service, o consumidor não tem os servi

ços de apoio, não tem frentista para atendê-lo e paga o mesmo
preço atual (sem nenhuma redução).

- Já no sistema full-service, ele será atendido da mesma
forma que hoje - com frentista e serviço de apoio - (um
direito adquirido e uma tradição de 40 anos) só que terá
que pagar um acréscimo de preços que pode chegar a 20%
do preço do produto.

Isso irá ocorrer quando as companhias distribuidoras do
minarem o varejo, estendendo o poder do seu oligopólio.

Conseqüências
A conseqüência final deste processo é previsível: é o fim

do empresariado dono de posto de revenda. E também o
fim do frentista como categoria organizada e o início de uma
nova fase para o proprietário do carro, que passa a "trabalhar"
para a companhia distribuidora, possibilitando maior lucro
para as mesmas, sem nenhum benefício financeiro ou de quali
dade de produto e de atendimento. Ao contrário, o consu
midor perde direitos e benefícios de muitos anos.

Tudo isso está na base de pretensão das companhias distri
buidoras de terem liberdade para a formação de seus preços,
que não encontra amparo em nenhuma teoria econômica,
pois os oligopólios, e qualquer regime de Governo, são e
devem continuar sendo controlados, para o bem do País e
da sociedade em que se localizam.

Se liberado o oligopólio, a sociedade brasileira terá que
se submeter ao cartel privado sob o comando de 4 multina
cionais - Shell, Esso, Texaco e Atlantic - pois a estatal
brasileira da distribuição - a BR Distribuidora, subsidiária
da Petrobrás - não tem condições de enfrentar a força inter
nacional desse cartel, mesmo dominando hoje cerca de 25%
do mercado automotivo.

Há, por outro lado, sinais de que a BR Distnbuidora
já participa desse cartel, adotando procedimentos comuns.
A BR arca ainda com o ônus de ser fornecedora compulsória
de empresas do Governo, que normalmente não pagam em
dia, não fornecendo à mesma, pois, as condições necessária
para isolar-se no mercado.

É mais seguro supor que a BR optaria por fazer parte
"do cartel, pela ausência de condições para confrontá-lo.

O consumidor da cidade ficará prejudicado pela redução
drástica do número de postos e pela perda de "direitos" da
tradição do comércio de derivados.

Nas estradas, a situação é ainda mais grave, pois os postos
funcionam comO um complemento indispensável para os cami
nhoneiros - maioria esmagadora neste País, que transporta
95% de suas riquezas por rodovias. Os serviços aos caminho
neiros - suporte à sua segurança e dos produtos transpor
tados, infra-estrutura básica para produtos perecíveis, apoio
à saúde, alimentação e descanso, entre outros - passam a
ser pagos e a compor os preços finais dos produtos trans
portados.

Conclusões Finais
Falam em liberdade, pregam a economia de mercado,

mas, no fundo, o que objetivam é ampliar o oligopólio, aumen
tar seus lucros não por eficiência própria, mas pelo aniquila
mento de 25 mil pequenos e médios empresários.

Isto é o que não se têm dito. E é"isto que a sociedade
brasileira, os consumidores, as autoridades governamentais
e os Congressistas precisam conhecer, para evitar que um
objetivo nobre seja utilizado para mascarar desejos e atos
nem sempre confessáveis.

A justificativa é a economia de mercado e a livre inicia
tiva_ Então por que se agarram ao Governo, utilizando-o como
manto protetor para terem mercado cativo e exclusividade
de fornecimento aos postos? Essas relações não seriam mais
transparentes e mais condizentes com a economia de mercado
caso se limitassem a contratos comerciais? .

As companhias distribuidoras querem liberdade de mer
cado, sim, .desde que para seu benefício próprio. Quando
a liberdade pode contrariar seus interesses - que via de regra
não são os mesmos dos países hospedeiros - elas correm
à procura da proteção do Estado.

o SR. CARLOS SCARPELINI (PST - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
toda e qualquer tentativa de esbulho aos direitos sociais conti
dos na Constituição de 1988 merece nosso repúdio. Os rendi
mentos do trabalho - e igualmente os da inatividade - em
nosso País são um dos mais baixos do mundo. Nas três últimas
décadas, ocorreu profundo aviltamento dos ganhos salariais,
e a escala social da economia, segundo estudos de institutos
especializados, aponta para maior alargamento da faixa mino
ritária dos mais ricos e dos segmentos cada dia mais pobres.
A tão sonhada justa redistribuição da riqueza está cada vez
mais distante nesta Nação decantada em verso e prosa por
suas extraordinárias potencialidades.

Na proposta de reforma fiscal elaborada por uma equipe
designada pelo Governo Federal, consta, segundo os jornais,
o estabelecimento de um piso de meio salário mínimo para
as aposentadorias e pensões. Trata-se de inominável perver
sidade e de um óbvio atestado de inépcia. Ninguém desco
nhece que as dificuldades enfrentadas pela Previdência decor
rem da má gerência da instituição e das escandalosas fraudes
que têm dilapidado o seu patrimônio, que, em derradeira
análise, é um patrimônio dos trabalhadores brasileiros.

Felizmente, depois de tantos anos de impunidade, dezes
sete meliantes foram condenados a penas variáveis de quatro
a quinze anos de prisão, como autores de um rombo equiva
lente a 300 milhões d~ dólares ou seja, 1,71 trilhões de cruzei
ros, além de multas em tomo de 6 bilhões de cruzeiros. A
punição, que.haverá de ser exemplar para os COlT1J.ptos ainda
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soltos por aí, atingiu até um ex-procurador do INSS e um
juiz de Direito, este último com a maior pena.

Os problemas previdenciários não resultam também do
aumento do número de pessoas idosas em condições de obter
aposentadoria, como errônea e capciosamente se chega ~ afir
mar. As fontes de receita estão perfeitamente definidas na
Constituição nos planos de custeio. Basta apenas que se dê
fiel cumprimento às disposições legais e constucionais, em
nenhuma necessidade de se ferir direitos já adquiridos. A
idade mínima de 65 anos para aposentadoria, sugerida no
projeto governamental, é iníqua num país de baixo índice
de expectativa de vida. Também é injusto se suprimir a aposen
tadoria aos 35 anos de serviço, quando efetivamente presta
dos. É toda uma existência de uma pessoa a trabalhar em
favor do Estado e da comunidade.

Era o que tinha a dizer.

o SR. DEJANDm DALPASQUALE (PMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, St4' e Srs. Depu
tados. a Olimpíada de Barcelona está às nossas portas, e,
apesar dos problemas brasileiros atuais nos levarem a outra
direção, quero desta Casa falar a questão do lazer.

O direito ao lazer é um item inovador na Constituição
brasileira. Talvez poucos tenham percebido da existência desse
direito no texto da Carta Magna. É verdade que aí se definem
o direito da criança e do adolescente ao lazer e o correspon
dente dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar
a sua realização. Não se fala 'ali do direito de todas as pessoas,
embora ele seja evidente e não careça figurar em lei.

Mas assim como poucos têm ficado atentos à letra da
lei quanto a esse ponto, não são muitos também os que pensam
seriamente na questão do lazer enquanto prática da vida em
nossa sociedade. Parece um assunto banal, ou, pelo menos,
secundário, que não tem direito de tomar a precedência sobre
outros, mais urgentes, mais sérios, mais diretamente ligados
à vida e à sobrevivência.

SI. Presidente, St4' e Srs. Deputados, dir-lhes-ei que tal
percepção decorre de uma inadequada conceitação do lazer
e imperfeita compreensão do significado dessa atividade na
vida das pessoas.

O lazer está associado ao descanso, à atividade 'livre e
voluntária, à ocupação escolhida pela pessoa após o çumpri
mento de suas obrigações de vida e de trabalho. Embora
não pareça, ele é tão necessário quanto o próprio trabalho.

Desde a origem da humanidade, o descanso, o lazer e
a recreação estiveram presentes. No poema simbólico da Cria
ção do Mundo, relatado pelas Sagradas Escrituras, diz-se que
o Senhor fez tudo o que existe em seis dias, e, no sétimo,
descansou. As pesquisas arqueológicas enContraram vestígios
das ocupações prazeirosas dos homens pré-históricos já no
período paleolítico: desenhos, inscrições e objetos feitos sem
objetivo utilitário, mas pelo simples prazer de expressão de
seus criadores.

Jogos e compoticões, danças e cantos, lendas e contos
populares podem ser encontrados em todos os povos desde
os tempos mais remotos. A História nos mostra os egípcios
aplicando-se à escultura, à música e às caçadas; os cretences
dedicando-se às danças, às corridas de touro e aos jogos;
a tapeçaria e os bordados ocupavam o tempo de lazer dos
assírios; já os chineses preferiam a pintura, a equitação e
as lutas corporais; os gregos, todos estamos lembrados, eram
mestres no atletismo, na música, na poesia, no teatro e até
filosofar, filosafavam pelo simples prazer de pensar e buscar

solução para as dúvidas que formulavam; os romanos tinham
as festas na arena e nos hipódromos.

Não apenas cada povo tem sua marca distintiva na ocupa
ção recreativa, como também cada época destaca uma caracte
rística peculiar. Assim, na Idade Média predominavam os
torneios e as justas, os jograis e os menestréis, enquanto no
período do Renascimento se destacaram as artes, principal
mente a pintura, a arquitetura e a escultura, além da aplicação
nas letras e no teatro. Enquanto nas idades anteriores o lazer
que se conhece pela História era um privilégio da nobreza,
na Idade Moderna as atividades de recreação e lazer se expan
diram para todas as camadas sociais.

E na Idade Contemporânea? A urbanização exigiu formas
de lazer coletivo. Assim, tiveram grande florescimento os clu
bes, os parques, as praças desportivas.

Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, é neste ponto que
desejo colocar uma questão que considero importante e digna
da atenção do legislador, como também do administrador
público.

O lazer é um direito. O lazer é uma necessidade. Ninguém
trabalha 24 horas por dia; ninguém resiste fisicamente nem
psicologicamente a uma jornada de trabalho excessiva, a uma
semana sem repouso, a uma vida sem tempo livre para descan
so, para lazer, para recreação.

No entanto, vejamos o que está acontecendo em nosso
meio: o asfalto e o cimento abocanharam os terrenos urbanos;
edifícios ocupam o lugar dos parques e das praças; as ruas,
cada vez mais largas, para carros cada vez maiores e em núme
ro crescente, tomam os espaços das calçadas. Sem calçadas,
sem praças, sem parques, as cidades, que deveriam ser o
espaço moderno e confortável da habitação humana, passaram
a ser o paraíso dos automóveis, do asfalto e do concreto.
_ Onde as cri.anças irão brincar, se as casas e apartltm,intos

sao cada vez maIS apertados, se as calçadas estreitas são toma
das por automóveis estacionados, se as praças sumiram, e
os parques infantis foram expulsos pelos espigões de aparta
mentos e centros comerciais?

Entretanto, o lazer é um direito da criança...
E como irão os jovens ocupar seu tempo livre? Sobram

lhes a televisão, as casas de jogo, os videogames, os caça-ní
queis. Não estranha que o ócio e o vício estejam exercendo
tanto fascínio sobre nossa juventude.

É sempre assim. Nossos administradores públicos prefe
rem combater os males pelas suas conseqüências e não pelas
suas raízes, combater o uso das drogas com campanhas e
repressão, em vez de ir mais a fundo e localizar as razões,
na falta de atrativo, de apelo forte para a juventude nas ativida
des de expressão, de criação, de lazer e recreação, que preen
cham seu tempo livre com emoção e realização pessoal.

E onde está o lazer para o trabalhador, aquele que passa
a semana dando duro na fábrica ou na construção, nO trans
porte ou no banco, enfim, em qualquer trabalho estafante?
Algumas colônias de férias, alguns clubes, os programas de
televisão, que mais alienam e iludem do que produzem descan
so e lazer, são o que temos em nossas cidades.

Mais grave, no entanto, considero a situação dos idosos
e dos aposentados. Esses, sim, porque têm mais tempo livre,
necessitam aplicá~lo no lazer, em outras palavras, em ativida
des de sua opção, sem a obrigação do horário e da produção,
sem a destinação utilitária.

Olhemos para as poucas praças de nossas cidades: nelas
se concentram dezenas de idosos, olhando para o movimel!to
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das uras, talves não enxergando nada além do vazio, da inutili
dade do tempo que lhes sobra.

Chegará o tempo, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
que a situação vai tornar-se tão grave, que não haverá outra
alternativa senão incluir obrigatoriamente a ocupação do tem
po livre dos aposentados e dos idosos, das crianças e dos
adolescentes, dos trabalhadores das camadas populares no
planejamento urbano, de tal sorte que sejam previstos, reser
vados e constnlídos espaços de lazer para todos.

O lazer é ocupação necessária. A classe alta dispõe de
meios para criar seu próprio lazer. A classe média dele está
cada vez mais privada, por falta de recursos financeiros para
pagar os custos de um passeio, da freqüência a um clube,
da ida a um cinema ou ao teatro, da compra de um livro
de leitura, por exemplo.

E a classe operária? Dela foram expropriados os meios
de acesso aos poucos locais onde é possível ocupar o tempo
de descanso e recreação de forma prazerosa, livre, criativa
e repousante.

Mas todos precisam. renovar-se em espírito, restaurar as
energias, retemperar os nervos, afetados pela agitação da vida
moderna, do trabalho estafante, automatizado, rotineiro. O
lazer possibilita a descarga das tensões, o encontro humano
das pessoas, a revigoração das disposições para o trabalho
e a conservação da saúde. Enfim, o lazer é uma condição
necessária da qualidade de vida das pessoas, em todas as
idades.

Por .isso, Sr. Presidente, acredito que ainda nos falta,
no plano legal, algumas disposições importantes que possibi
litem à criança, ao adolescente, ao adulto trabalhador e ao
aposentado a ocupação do seu tempo livre num lazer que
seja lhes dê prazer e realização pessoal.

Era o que tinha a dizer.

o SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
existe hoje um consenso nacional em torno da necessidade
de um ajuste fiscal imediato. Todos reconhecem que o Brasil
tem um sistema tributário complexo, oneroso, injusto e vulne
rável à evasão e à sonegação, tendo atingido um grau inacre
ditável de burocratização. O acerto das contas com o "leão"
do Imposto de Renda é prova disso! O próprio Presidente
da República reconheceu que há no País uma situação de
quase desobediência civil em relação ao pagamento de impos
tos e que é impossível o empresariado brasileiro trabalhar
e a classe média suportar a atual carga tributária.

Reconhece-se que, entre outros equívocos, a Constituinte
agravou o sistema tributário nacional. Se, de um lado, descen
tralizou recursos para os Estados e Municípios, de outro, gerou
uma complexidade muito grande do sistema, com um número
excessivo de tributos. Além disso, a descentralização do bolo
tributário, sem o repasse de encargos para as demais esferas
governamentais, levou o Governo Federal a tentar refazer
sua fatia elevando alíquotas e encurtando prazos de paga
mentos, o que desestimulou a atividade produtiva.

É preciso corrigir tais distorções. O grande drama é que
os contribuintes querem pagar menos. A União, os Estados
e Municípios, por sua vez, querem aumentar a arrecadação.
Aívem o conflito. Os Estados e Municípios não querem perder
seus percentuais no bolo total. Ao contrárib, querem ampliar.
A União não quer perder. E então?

É o momento de se discutir com toda a sociedade, através
. de suas entidades representativas, o modelo tributário que

mais convém ao País. Há várias propostas em tramitação no
Congresso Nacional, uma das quais é de minha autoria, a
Proposta de Emenda à Constituição n9 91/92. Nos próximos
dias, o Governo deverá encaminhar a sua. Entendo que o
objetivo fundamental do ajuste fiscal deve atender aos princí
pios de racionalização, simplificação e universalização, com
a redução da carga e a ampliação da base tributária e com
a adoção de um sistema resistente à sonegação. Só assim
chegaremos ao desejado equilíbrio fiscal, uu seja, o de distri
buir os impostos de forma mais justa, arrecadá-los com mais
economia e gastá-los com mais responsabilidade.

O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - Se. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, recente
mente, o Governo brasileiro anunciou que o Banco do Brasil
dispõe de 400 bilhões de cruzeiros para comprar excedentes
de milho, algodão e arroz em todo o País pelo preço mínimo
(Aquisições do Governo Federal- AGF).

Os produtores e os bancos privados têm considerado insu
ficientes esses financiamentos.

Além do mais, com a produção de grãos estimada para
este ano em 68,8 milhões de toneladas, a falta de recursos
para financiar as operações de venda e estocagem dos produtos
com certeza vem prejudicando a comercialização, paralisando
o mercado e enfraquecendo os preços.

De acordo com pesquisa da Sc::cretaria de Agricultura
do Estado de São Paulo, apenas dois produtos têm cotaçáo
de mercado superior ao preço mínimo: mandioca e soja.

O caso mais sério é o do arroz de sequeiro, pois o seu
preço de mercado, no início do mês de abril, equivalia a
pouco mais da metade de seu custo de produção. Isso tudo
devido à ausência de garantias para a comercialização.

Até agora, a liberação de recursos para as operações
de Aquisição do Governo Federal- AGF, equivale a 24%
das necessidades estimadas.

O milho, cuja comercialização é considerada problemá
tica em virtude do maior volume de produção, recebeu apenas
25,5% da necessidade.

Os principais produtos da safra estão em baixa, excetuan
do-se o feijão. O arroz agulhinha, por exemplo, vale somente
5% a mais do que há dois meses, quando se iniciou a colheita.

Diante desses fatos, os produtores se viram na obrigação
de prorrogarem seus débitos para que não houvesse interrup
ção do plantio da safra 1991-1992, o que traria prejuízos para
toda a sociedade.

Fizeram a sua parte, e a colheita da safra 1991-1992 já
se iniciou, garantindo a alimentação dos brasileiros. É neces
sário, portanto, que o Governo repense e assuma parte desses
débitos prorrogados, não deixando a totalidade para os agri
cultores.

Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, devemos lembrar
nos de alguns fatos que muito prejudicaram nossos agricultores
nos últimos anos:

1) Não tem havido subsídio à agricultura. O último ocor
reu na época do Plano Cruzado. Além disso, os produtores
brasileiros têm competido com produtos de países que adotam
políticas de preços subsidiados e baixa tributação.

2) No Plano Collor I, houve erro técnico, e os débitos
dos agricultqres foram corrigidos em 74% e não em 0,5%,
que seria o justo. Nesta ocasião, os preços já estavam acha
tados e retraídos.

3) No Plano Collor II, novamente foram congelados os
preços mínimos, eos débitos, corrigidos pelo indexador TR



Julho de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 9 16161

"Até o início do século, só uma minoria vivia empi
lhada. Agora quase todos vivemos uns sobre os outros,
e é preciso fazer com que essa situação dê certo. Se
nos empenharmos em buscar soluções para a questão
urbana, Copacabana pode continuar exportando a cria
tividade brasileira para o Brasil e para o mundo."

Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e' Srs. Deputados, com a
decisão do STF, não resta dúvida nenhuma de que o Governo,
tinha que pagar o reajuste de 147% a todos os aposentados
que não receberam este índice, como felizmente recebeu o
Governo hoje.

Tive a felicidade de ser o autor da lei nÇ 8.222/91, referente
à política salarial, que estabeleceu, no art. 19, que as contri
buições seriam de acordo com o salário mínimo - uma corre
ção de 147%. Ora, se as contribuições subirem 147%, também
os benefícios teriam que subir 147%, e baseados nesta argu-

,mentação, os aposentados e pensionistas foram beneficiados.
Estou contente, Sr. Presidente, pois fomos nós, Parla

mentares do PT, os primeiros a entrar com ação no Supremo,
'reivindicando os 147%, porque tínhamos certeza de que sería
mos vitoriosos. Fomos nós, Sr. Presidente, que nesta Casa

tanto nas prorrogações, quanto nos contratos de investimentos
de longo prazo, índice que está acima da inflação. Portanto,
é muito difícil que consigam saldar seus débitos, uma vez
que os produtos são corrigidos abaixo da inflação.

Portanto, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é neces
sário que reunamos nossos esforços para devolver a dignidade
ao homem do campo, apontando então quem irá assumir tais
distorções com a maior urgência, antes dos vencimentos das
cédulas em l Ç de junho de 1992.

Era o que tínhamos a dizer.

de". O atraso, já de cinco anos na época, devia-se, segundo
o jornal, ao fato de o Imperador estar fazendo alguns arranjos
para que a concessão do referido transporte fosse dada a
alguém a quem estaria querendo favorecer.

A data exata do centenário, contudo, não é o mais impor
tante.

Copacabana continua sendo o cartão postal da fulgurante
beleza deste País e a expressão, hoje um tanto conturbada,
da alma nacional. Nenhum bairro de qualquer de nossas cida
des foi tão cantado em prosa e em verso, despertou tanta
paixão e deslumbramento.

O SR. PEDRO IRUJO (Bloco - BA. Pronuncia o seguin- Ao lado das homenagens e das comemorações que se
te discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a propó- realizam pela passagem de seu centenário, julgo oportuno
sito desse clima de denúncias e de incertezas que intranqüiliza '" que façamos uma profunda reflexão sobre a vida em comuni-
nosso povo se prejudica seriamente nossa economia, venho dade, sobre a ética do coletivo e do social.
a esta tribuna para fazer algumas considerações. Muitos dos brasileiros ainda se lembram do tempo em

Sem dúvida alguma, a sociedade brasileira assiste perple- que Copacabana era apenas uma imensa e linda faixa de areias
xa a uma avalancha de denúncias sobre a existência de uma claras e limpas com meia dúzia de edifícios, algumas dezenas
rede intrincada de fraudes, corrupção e tráfico de influência, de casas e um sem-número de terrenos baldios.
envolvendo tanto órgãos, quanto homens públicos. A transformação de Copacabana é o retrato vivo do cres-

Objetivando apurar todas essa possíveis irregularidades, cimento desordenado do próprio País. Nos últimos tempos,
o Congresso Nacional, em hora oportuníssima, instalou uma assistimos, com pesar, à ocupação das ruas pelos camelôs,
Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa CPI tem completo guardadores de carros, flanelinhas e pivetes; as marquises
respaldo constitucional e se apresenta como o legítimo foro dos prédios se transformaram em dormitórios.JJ.ara' famílias
para tratar do assunto. inteiras e menores abandonados; as areias da praia viraram

. Através da CPI, Deputados e Senadores, verdadeiros 'depósito de lixo, banhado pelas águas poluídas.
representantes do povo, estão cumprindo o seu papel, atuando Trânsito pesado, barulho ensurdecedor, acúmulo de gen-
com responsabilidade e isenção, na busca da verdade inteira te, de problemas, de criminalidade, esta é infelizmente a face
dos fatos, pois esta é a grandeza de atitude cívica e moral pouco romântica do aglomerado humano em que se transfor-
que o povo espera de cada autoridade legalmente constituída. mau o antigo arrabalde nos tempos do Império.

Neste momento crítico de nossa história política, como Copacabana representa hoje para nós um desafio à nossa
membro deste Parlamento, julgo-me no imperioso dever de capacidade criativa.
alertar os nobre pares no sentido de que tudo façamos para Para terminar, faço minhas as palavras do psicólogo e
que o Brasil não pare. Não podemos permitir que nossa econo- ator Eduardo Tornaghi, ao afirmar que, "se Copabacana já
mia seja mais castigada e enfraquecida do que já está. foi a vanguarda da modernidade urbana no Brasil, também

Enquanto aguardamos o legítimo desenrolar desse pro- do bairro pode sair a receita para uma melhor qualidade de
cesso de apuração, jam~is podemos ficar anestesiados por vida nas grandes cidades".
esse dilúvio de notícias. E preciso ficar bem claro que o Brasil Respeito e ética, afirma Tornaghi, são os ingredientes
é bem maior de que a sua crise política. Devemos estar cons- básicos dessa receita. E continua:
cientes de que nossas instituições estão consolidadas e funcio
nam muito bem. Mais que nunca, hoje precisamos de extremo
equilíbrio, muita reflexão, amplos acordos e bastante trabalho
para vencermos nossa crise econômica e pagarmos nossa dívi
da social.

Desta forma, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quero
exortar os ilustres membros do Congresso Nacional, bem co
mo os legítimos representantes de todos os segmentos da socie
dade brasileira, a pensarem com grandeza e agir com patrio
tismo, criando condições urgentes de trabalho, produtividade
e melhores salários, pois o Brasil não pode parar, e os brasi
leiros não podem ser mais sacrificados.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOÃO MENDES (PTB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Brasil
e especialmente a cidade do Rio de Janeiro estão comemo
rando, neste ano de 1992, o centenário de Copàcabana.

A idade certa do bl1-irro é motivo de discussões. Há quem
diga, como o escritor e jornalista Flávio Moreira da Costa,
que Copacabana é mais velha. Comprova-o uin número do
jornal Gazeta da Tarde, de 30 de abril de 1886, onde uma
pequena nota criticava o Imperador D. Pedro II pela morosi
dade na implantação de uma linha de carris (bondes), do
,centro "para Copacabana, um dos belos arrabaldes na cida-
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levantamos a idéia de que o Congresso tinha que aprovar,
por meio de decreto legislativo, a derrubada do Decreto nÇ

430, do Governo, que queria mandar para as calendas gregas
os 147% dos aposentados.

Os partidos de oposição assumiram a bandeira e derru
baram o decreto do Executivo.

Sr. Presidente, por inúmeras vezes, tentaram conven
cer-me a aceitar o reajuste de 79% e abrir mão dos 147%.
Eu sempre disse que os 147% dependeram de uma decisão
do Supremo e eram inegociáveis.

Estive com milhares de aposentados em Brasília, exigindo
sempre os 147% e dizendo ao próprio Governo que pagasse
os 79% sem prejuízo dos 147%, que seriam decididos no
Tribunal.

Obtivemos, assim, no mês de junho, duas vitórias impor'"
tantes no STF: a primeira assegurou que a TR não poderia
ser usada para aumentar as prestações da casa própria, benefi
ciando milhões de mutuários e a segunda foi esta dos 147%,
que beneficiou cerca de 2,5 milhões de aposentados.

A vitória, Sr. Presidente, de fato e de direito, foi destes
milhares de senhoras e senhores de cabelos brancos, que saí
ram em passeatas, atos públicos, vigílias nos Estados e em
Brasília exigindo os 147%.

Dizem que a idade é a faculdade da vida, e esta faculdade
deu como grande lição aos jovens ir à luta na busca dos seus
direitos.

Sei que muitos senhores contarão para seusfilhos, netos
e amigos a grande cruzada por eles feita em defesa dos 147%.
Ai do país que não quiser aprender com suas crianças e seus
velhos...

o SR. WALTER NORY (PMDB ---' SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
quero destacar a aprovação pelo Plenário desta Casa, no últi
mo dia 23, do projeto de lei que regulamenta dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária. Depois que a maté
ria for aprovada pelo Senado e posteriormente sancionada
pelo Presidente da República, o Governo disporá dos meios
necessários para processar, com mais agilidade, a tão propa
lada reforma agrária no País e não terá mais desculpas para
não fazê-lQ.

Neste projeto, foram definidas questões importantes, sem
as quais praticamente seria impossível promover a reforma
agrária. Entre elas destaco as seguintes: ficou estabelecido
o conceito de propriedade produtiva; da função social da pro
priedade rural; o que vêm a ser pequenas e médias proprie·
dades; formas de indenização e assentamento, entre outras.

Entretanto, reafirmo minha posição de que, pãra se pro
cessar a reforma agrária, é preciso que se faça também o
que tenho chamado de reforma agrícola, ou seja, a criação
de incentivos e financiamentos com juros que possam ser su
portados pelos agricultores.

Não adianta dar a terra ao agricultor se, juntamente com
ela, não forem dadas as condições para que se possa produzir.

Tenho defendido que o pagamento dos empréstimos seja
equivalente ao que for produzido. Isso significa dizer que,
se o produtor tomou empréstimo equivalente a 100 sacas de
arroz, saldará sua dívida com o equivalente a 100 sacas de
arroz.

O mecanismo de preço básico, corrigido'pela TR, à seme
lhança do financiamento, não vem funcionando a contento.
Isso porque preço corrigido do produto não acompanha o
~umento da dívida, não permitindo. portanto. a cobertura

do financiamento pelo agricultor. Essa questão também deve
ser levada em consideração para que a reforma agrária, tão
bem definida no projeto, não fique, mais uma vez, apenas
no papel.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
antecipar, a partir de agora, um debate que já devemos estar
travando e que se intensificará muito mais. No próximo dia
14, o Governo envia a esta Casa seu projeto de reforma fiscal.

Muito mais do que votá-lo, teremos que aprimorar o
texto do projeto de forma a atender à média das reivindicações
e dos interesses de nossos representados.

Quer o Governo promover a redução do número de taxas
e impostos de forma a facilitar a fiscalização e diminuir a
sonegação. É proposta do projeto também aumentar a base
de arrecadação de forma a corrigir as disparidades. Segundo
os dados do Ministério da Economia, somente 8% da popu
lação economicamente ativa contribuem para o País. Dizem
ainda que 2,5% das empresas brasileiras pagam 80% de todo
o imposto arrecadado no setor.

Na proposta oficial, a distribuição do bolo orçamentário
ficaria totalmente alterada. A União teria a diminuição de
13 para 4 impostos arrecadados, sendo um provisório e os
demais definitivos. Para o Governo Federal, seriam transfe
ridos os recursos arrecadados sobre a renda e sobre o comércio
exterior. São eles:

1 - O Imposto de Renda continua, mas com menores
limites de isenção. Quer o Governo isentar somente quem
tem rendimento menor do que 500 Ufir (Cr$1.052.000,00 em
julho).

2 - Imposto sobre Comércio Exterior, em substituição
aos impostos de importação e exportação. Os produtos desti
nados à exportação interestadual ou internacional teriam redu
ção gradativa, até zero, em um período de três anos.

3 - Impostos Seletivos, criados para substituir o IPI, que
seria extinto, tributando a venda de automóveis, fumo, bebi
das, cigarros, energia elétrica e telefonia.

4 - Imposto sobre Ativos, que será cobrado provisoria
mente dos empresários enquanto durar o período de transição.
Funcionaria como um imposto mínimo sobre o faturamento,
para financiar a transição.

Os Estados também teriam redução nos seus tributos.
Ficariam com a arrecadação sobre o consumo, que diminui
riam de seis para dois tributos:

1-O IPVA, que continuaria como está.
2 - Imposto sobre Valor Agregado, IVA, que substituirá

o ICMS, o IPI e o ISS. Será implantado gradativamente e
somente depois de 1994 será cobrado pelo Estado consumidor.
Até então, será cobrado pelo Estado produtor.

Os Municípios também terão a redução do número de
tributos. Viveriam com apenas uma arrecadação, ao contrário
das cinco existentes atualmente.

1 - Imposto sobre Propriedade, que substituirá o IPTU
e o ITR, para ser utilizado como uma espécie de contribuição
de-melhoria.

Além desta distribuição, ainda continuarão a existir os
repasses como Fundo de Participação para Estados e Municí
pios. A maior modificação, no entanto, será um imposto que
será criado para financiar uma nova previdência social, o Im
posto sobre Transações Bancárias, que pretende tributar, na
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boca do caixa, em 0,3% todas as operações financeiras nos
bancos e financeiras.

Todas estas mudanças, no entanto, passarão por nossa
aprovação com prévia discussão. Sabemos da necessidade de
diminuição da carga tributária sobre o setor produtivo e sobre
o trabalhador. Não será a salvação nacional, mas certamente
será a paga pelo alto custo social da atual política de combate
à inflação.

Diante de tanta importância que sabemos ter o assunto,
já devemos iniciar um debate incessante para a busca de me
lhores soluções. O que teremos de fazer é ajudar com cada
idéia a construir uma legislação fiscal que distribua melhor
o peso da arrecadação, que promova maior justiça social e
que imponha maior racionalidade e responsabilidade nos gas
tos públicos.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Srs. Deputados, mais
uma vez, a produção tritícola e a indústria moageira do Estado
do Paraná correm o risco de desestabilização em virtude de
medidas adotadas pelas autoridades federais à sua revelia.
Desta feita, em face da importação de 200 mil toneladas de
farinha de trigo argentina, autorizada pelo Ministério da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento em reunião realizada em São
Paulo, no dia 5 de junho de 1992.

O trigo, nobres colegas, representa o único produto de
inverno economicamente viável em nosso Estado, que é o
responsável por mais de 50% da produção nacional, e a deses
truturação do setor acarretará perda da competitividade das
culturas de verão, que dividem com o trigo os custos fixos,
reduzindo-os em 15% aproximadamente.

Sobre o assunto, recebemos o documento anexo, que
passo a ler, firmado pelo Presidente do Sindicato da Indústria
do Trigo no Estado do Paraná, Sr. Roland Guth, em razão
de decisão unânime de seus associados, com propostas e reivin
dicações tendentes a resguardar os interesses do Paraná e
dos setores tritícola e moageiro do Estado.

Esperamos que elas sejam atendidas e nesse sentido ape
lamos aos Ministros da Economia, Fazenda e Planejamento
e da Agricultura e Reforma Agrária, aos quais estamos enca
minhando cópia do referido documento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO TRIGO NO ESTADO
DO PARANÁ

Filiado à Federação das Indústrias do Estado do Paraná

Curitiba, 19 de julho de 1992

Excelentíssimo Senhor
DI. Luiz Carlos Jorge Hauly
DD. Deputado Federal
Brasfiia - DF.

Senhor Deputado:
O Presidente do Sindicato da Indústria do Trigo

no Estado do Paraná, em razão de decisão unânime
dos associados, em reunião realizada nesta data, vem
a Vossa Excelência para manifestar e propor o que
segue:

Considerando:
1. Que, em reunião realizada por autoridades

brasileiras e argentinas, no último dia 5-6-1992, no Mi
nistério da Economia em São Paulo, foi autorizada

a importação de farinha de trigo daquele País, no volu
me de 200 mil toneladas, entre os meses de junho e
outubro do corrente ano;

2. Que tal importação, autorizada à revelia do
Estado do Paraná, responsável por mais de 50% do
trigo nacional, virá desestabilizar a produção tritícola
e a indústria moageira;

3. Que o trigo representa o único produto de
inverno economicamente viável em nosso Estado e que
sua eliminação acarretará perda de competitividade das
culturas de verão, que dividem com o trigo os custos
fixos de produção, reduzindo-os a aproximadamente
15%;

4. E que, do ponto de vista dos interesses do
Estado do Paraná, há que anotar a perda do valor
agregado, o desemprego, a redução de arrecadação
de impostos,. o conseqüente processo de abandono da
terra com a favelização das grandes cidades e todo
o corolário de conseqüências.

Propõem e reivindicam:

1. Que toda a farinha importada da Argentina
seja proporcionalmente descontada da quantidade fir
mada no Acordo Bilateral Brasil-Argentina de 2 mi
lhões de toneladas/ano de trigo em grão;

2. Que o preço de importação dessa farinha, pro
veniente da Argentina, seja aquele registrado na Bolsa
de Cereais de Buenos Aires, evitando-se, desta forma,
práticas predatórias de mercado;

3. Que o período aprazado para operacionali
zação da referida importação seja rigorosamente res
peitado, tendo em vista o início da safra nacional;

4. Que este volume de importação seja reduzido
para 100 mil toneladas;

5. E que toda a farinha importada seja destinada
aos Estados não-produtores de trigo.

Na certeza de contar com o apoio e a atenção
de Vossa Excelência, renovamos o testemunho de con
sideração e apreço.

Roland Guth, Presidente."

O SR. COSTA FERREIRA (PTR - MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, SI"'!' e Srs. Deputados,
há poucos dias estive na próspera cidade de Timon, no Mara
nhão, onde participei da convenção do Partido Trabalhista
Renovador - PTR que escolheu sua chapa completa para
disputar o pleito de 3 de outubro do ano em curso. Como
cabeça de chapa foi indicado o Dr. Wagner Setúbal, cujos
serviços prestados à comunidade são dos mais profícuos, haja
vista tratar-se de um dos mais renomados médicos de Teresina
e Timon.

Apesar de todo aparato para o êxito total da convenção
e de ela ter sido bastante concorrida, tive a oportunidade
de ser informado sobre os vários problemas que assolam aque
la comunidade, 'entre os quais destaca-se a paralisação das
obras de construção da Ponte da Amizade, sobre o rio Parnaí
ba, que liga os Estados do Maranhão e Piauí, embora o orça
mento para sua conclusão tenha sido totalmente liberado.
Não conhecemos os motivos para a não conclusão de obra
tão importante para o progresso dos dois Estados, especial
mente para a cidade de Timon, que fica na fronteira com
Teresina e obriga grande número de funcionários e trabalha
dores.
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O meu protesto é no sentido de que se dê um basta
a esse estado de coisas em que a população assume o ônus
da irresponsabilidade dos que deveriam gerir os recursos públi
cos, mas que simplesmente se omitem, causando graves prejuí
zos para toda a coletividade. Age de modo muito esquisito,
quem assim atua.

O povo não pode ser mais ludibriado com tanta falta
de respeito, como a que vem acontecendo com o paradeiro
das verbas públicas, que, segundo informações, foram envia
das à risca sem, contudo terem chegado a seu destino.

São casos como esses que merecem a abertura de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, para apurar fenô
menos que em países onde o povo é honrado e respeitado
já foram banidos, mas que persistem em nosso meio, apesar
de todas manifestações de protesto e de repúdio a eles.

Por esses motivos, solicito ao setor competente que, além
de examinar o que aconteceu para que da Ponte da Amizade
não tenha sido concluída até a presente data, autorize a libera
ção de recursos suplementares para a sua rápida conclusão,
garantindo-se, assim, um direito adquirido do povo dos Esta
dos no Maranhão e Piauí.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr;' e Srs. Deputados,
aposentados, pensionistas e todos os brasileiros lêem e ouvem
diariamente em jornais, rádios e televisões notícias de desfal
ques de bilhões de cruzeiros, de depósitos de milhões de cru
zeiros em contas de secretárias, de aluguel, em milhões de
cruzeiros, de automó,;eis feitos pele) SI. PC Farias para o
grupo do Presidente. Entretanto, quando fecham os olhos,
caem na realidade de seus proventos miseráveis, insuficientes
para o sustento e ainda pagos com atraso.

É inadmissível que o Deputado que responde pelo Minis
tério da Previdência tenha perdido a sensibilidade e continue
pagando com atraso os proventos dos aposentados. As contas
de água, luz e telefone, o aluguel, e as prestações dos crediários
vencem entre os dias 2 e 5 de cada mês, mas a Previdência,
de maneira sórdida, teima em pagar os proventos após essas
datas, obrigando os aposentados ao pagamento de multas.
Para quem ganha, como o grupo do Presidenteé do PC Farias,
facilmente milhões de cruzeiros, o pagamento de uma multa
não quer dizer nada. Mas quem recebe a miséria de 230 mil
cruzeiros, o pagamento de qualquer multa, por menor que
seja, significa um duro golpe na sobrevivência.

Solicito ao Ministério da Previdência que esqueça o grupo
do Presidente e passe a dedicar atenção à data dos pagamentos
das pensões e aposentadorias. Reitero ao Ministro pedido
para que ponha a mão na consciência, se lembre dos compro
missos assumidos na campanha para Deputado e mande pagar
imediatamente o reajuste de 147% devido aos aposentados,
conforme decisão judicial que lhes deu ganho de causa.

O Deputado-Ministro precisa saber que esse Governo
está no fim, que seu cargo está correndo perigo, mas que
o povo continua exigindo coerência no seu comportamento.
As últimas atitudes do Deputado-Ministro demonstram mais
apego ao cargo do que o respeito aos compromissos assumidos
na vida pública.

Por favor, Deputado-Ministro, não seja um Collor da
vida, desrespeitando os que acreditaram em V. Ex'!

Era o que tinha a dizer.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB - PRo Pronuncia o seguin
te discurso.) -Sr..Presidente, Sr" e Srs. Depl1t'l:dos, lA questão

do acesso a medicamentos necessários, de uso temporário
ou prolongado, constitui-se preocupação e muitas vezes deses
pero para a grande maioria da população. Entre os membros
dessa população atingidos fortemente pelo problema, encon
tram-se os idosos, aposentados em condições precárias e os
portadores das mais diversas doenças crônicas.

No período compreendido entre 3 de abril e 10 de junho
de 1992, ou seja, nos dois últimos meses que se seguiram
à última liberação de preços, alguns medicamentos de uso
contínuo já tiveram seus preços elevados em até 106,6%.
Nesse mesmo período, a variação do Índice Geral de Preços
(IGP) foi da ordem de 45,1 %.

Alguns medicamentos apre"sentaram altas acumuladas,
desde o Plano Collor, de até 9.579,47%, contra uma variação
do IGP de 5.768,18%.

Entre estes, citamos o Trivostral, com 16 drágeas, do
Laboratório Servier - Incibra, que, em 16 de abril de 1990,
apresentava um valor nominal de Cr$267,68 contra os
Cr$25.910,OO em 10 de junho de 1992. Ao compararmos a
variação deste medicamento vasodilatador, de uso obrigatório
e contínuo, com a variação do salário mínimo no mesmo perío
do, constatamos que o medicamento obteve uma variação
real de 54,62%.

Outros exemplos podem ser aferidos na relação em meu
poder e que atestam, entre outros, o descumprimento do acor
do firmado entre a indústria farmacêutica e a Secretaria Nacio
nal de Economia que estabelecia a recuperação de preços
de alguns medicamentos limitada a um reajuste não acima
de 6% da inflação. Em maio, os remédios apresentaram eleva
ções de preços na ordem de 36,6% para uma variação do
IGP de 20,43%, segundo levantamento do Conselho de Far
mácia do Rio de Janeiro.

Considerando a disposição do Governo de promover uma
política de gradativa recuperação do salário mínimo através
de aumentos reais; considerando que as indústrias de medica
mentos, a título de "reposição de perdas acumuladas", vêm
promovendo sucessivas e insuportáveis altas de preços, pro
põe-se que: os reajustes a título de recuperação de preços
dos medicamentos controlados ocorram na mesma proporção
que os salários.

Proposta detalhada neste sentido está sendo encaminhada
ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Economia, a fim
de que esta ação contribua para a transformação em realidade
do princípio de que "a saúde é um direito de todos e dever
do Estado". (Art. 196, Constituição Federal).

Era o que tinha a dizer.

O SR. WILMAR PERES (PL - MT. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr·s e Srs. Deputados, assomo
hoje à tribuna para manifestar, de público, minha indignação
com o que vem ocorrendo em alguns mercados, onde os preços
praticados pelos produtores e vendedores são uma verdadeira
agressão ao " ,bre consumidor brasileiro, este personagem
que, a deSp(;;lto das leis contra o abuso do poder econômico
e da defesa do consumidor, continua indefeso, uma presa
fácil nas mãos dos inescrupulosos donos de cartéis.

Refiro-me, particularmente, ao mercado de automóveis
e autopeças. A sociedade brasileira assiste estarrecida aos
abusos de preços - melhor diria, um verdadeiro assalto 
que vêm sendo praticados pelas montadoras, pelas indústrias
de autopeças e, na seqüência do processo espoliativo, pelas
revendedoras autorizadas.
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Pior de tudo: tem-se a impressão de que o Governo a
tudo assiste passivamente, escudado, ao que parece, no argu
mento de que um dos pilares da atual política econômica
é a liberdade de mercado. Em outras palavras, para o Governo
foi-se o tempo do controle de preços. Nessa nova estratégia,
os preços serão determinados pelo livre jogo das forças de
mercado.

Até aí, tudo bem. Em teses, concordamos com o Gover
no. A liberdade de mercado seria muito positiva, desde, é
claro, que tivéssemos um mínimo de concorrência nos merca
dos de produtos. Para tanto, seriam necessárias importações
mais ou menos livres, o que está longe de acontecer, particu
larmente no mercado de automóveis. Dado o número reduzido
de ofertantes nesse mercado e considerados os conluios e
fusões que caracterizam o setor, seria mais apropriado chamar
esse mercado, usando o jargão econômico, de "duopólio"
- já que ele é dominado por não mais do que duas ou três
empresas. E há um agravante: é um mercado de poucos ofer
tantes protegido por uma barreira tarifária que praticamente
elimina qualquer possibilidade de importação de carros estran
geiros, exceto, como sempre ocorre, para os muito ricos deste
País.

Ora, senhores, vejam em que se traduz a atual política
liberal do Governo: liberação interna de preços, mantendo-se
o mercado fechado! E danem-se os consumidores!

Quando questionadas sobre os preços elevados e sempre
crescentes dos carros nacionais, as empresas montadoras argu
mentam que tudo se deve à elevada carga tributária incidente
sobre o veículo e à baixa produtividade da mão-de-obra brasi
leira.

Quanto ao último aspecto, as pesquisas mostram que
realmente nossa produtividade é baixa, mas mostram também
que os salários dos operários brasileiros são dos mais baixos
do mundo, o que, em outras palavras, reduz a força do argu,
mento de que os preços dos carros são elevados porque a
produtividade é baixa.

Quanto ao primeiro argumento, os fatos demonstram o
contrário. Enquanto a carga tributária se elevou, em média,
8% entre 1984 e 1991, o preço em dólar - podemos dizer,
o preço real dos carros nacionais - mais que dobrou naquele
período! A título de exemplo, dados publicados pela Gazeta
Mercantil, em 24 de janeiro deste ano, mostram que, entre
1984 e 1991, o preço do Escort L 1.6 saltou de US$6.200
para US$11.938 - aUmento real de 92%!; o preço do Chevette
elevou-se de US$4.285 para US$1O.198 - aumento real de
138%; o do Uno S subiu de US$5.064 para US$1O.069 
aumento real de 99%!; e o do Vayage CL 1.6 passou de
US$6.215 para US$11.600 - aumento real de 86%!

Cálculos semelhantes se aplicam aos preços das auto
peças)

E bom lembrar e frisar que, enquanto isso, o salário
médio do trabalhador brasileiro, medido em dólares, caiu
vertiginosamente no período considerado! O resultado de tudo
isso não é difícil de se imaginar: a exclusão do mercado de
carros novos dos consumidores de classe média alta, assim
considerados os indivíduos com renda mensal entre Cr$5 mi
lhões e Cr$? milhões, a preços de março de 1992.

Qual seria, então, o fatoradicioital a explicar esses au
mentos reais tão exagerados?

Existem, sem dúvida, diversas expilcaçóes. Uma delas
está claramente ligada à estrutura da demanda por carros
no. Brasil de hoj~. Quem...está ,fi:omprando carro novo, hoje,

neste Brasil? Eu apontaria três consumidores típicos: primei
ro, a Administração Pública, - abrangendo a União, os Esta
dos, os Municípios e suas empresas e entidades da Adminis
tração Indireta; segundo, os pobres dos consorciados, que,
uma vez que aderiram ao consórcio, não têm como se livrar
dos aumentos de preços; por fim, a classe rica que geralmente
adquire carros novos em nome de suas empresas para aumen
tar os custos destas e abater do Imposto de Renda.

Ora, senhores, todos sabemos que estas três categorias
são, por definição, imunes aos aumentos dos preços dos carros.
Sabendo disso, o oligopólio automobilístico usa e abusa do
aumento de seus preços. O resto que se dane!

Percebendo o absurdo a que sua política de liberação
de preços estava conduzindo, o Ministério da Economia en
saiou um acordo com a indústria automobilística e com os
Bstados, pelo qual os preços seriam reduzidos em 22%. Des
tes, 6% seriam decorrentes da redução do IPI e outros 6%
da redução do ICMS estadual, sendo os outros 10% resultado
da redução da margem de lucro das montadoras. Nem bem
se passaram duas semanas do acordo e já as fábricas aumen
taram seus preços em quase 20%! Já sabemos o resultado
disso, pois esse filme não é novo: no frigir dos ovos, o Governo
perde receita, os preços continuam nas alturas e as margens
de lucros aumentam!

Traia-se de uma situação socialmente insustentável. Vol
tamos a repetir: não somos contra a liberação de preços. Ape
nas, a exemplo de toda a sociedade brasileira, julgamos estra
nho e absurdo que se promova uma liberação de preços num
mercado cartelizado, protegido de qualquer concorrência ex
terna. A lógica e o bom senso político recomendam uma destas
alternativas: ou ~oltamos a controlar os preços dos oligopólios
ou liberamos de vez as importações!

E mais: onde está a lei contra o abuso do poder econô
mico? Será que em seus países de origem essas empresas
teriam a mesma liberdade que têm aqui? Claro que não. Na
queles países, o que sustenta e mantém o sistema econômico
'e político e o que lhe dá credibilidade é o império da lei.
Pois que apliquemos a lei também aqui. Abuso de poder
econômico dá multa e cadeia em qualquer país do mundo.
Por que aqui seria diferente? .

A sociedade brasileira aguarda, indignada e decepcionada
com a omissão das autoridades responsáveis, uma ação con
creta contra esse estado de coisas!

Era o Que tinha a di7p.r.

oSR. CESAR MAIA (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte'
discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, dois vetores
- um de longo e outro de médio prazos - produtos dos
erros sistemáticos de avaliação e concepção, levaram a cidade
do Rio de Janeiro - nosso povo e nosso ambiente físico,
social, ético, político e administrativo - às vésperas de um~
situação terminal. A extrapofação do quadro atual uma década
à frente seria suficiente para a desintegração da cidade brasi-.
leira que paradoxalmente oferece as melhores condições, na-'
turais e humanas, ao progresso e à qualidade de vida. '

O primeiro, a ausência de planejamento urbano, de pla
nejamento econômico e de planejamento social, construiu'
um quadro de desorganização geral. As deseconomias exter-,
nas, ou seja, o ambiente no entorno das residências, das em·
presas e dos locais de trabalho ou lazer, terminaram por deses
timular as decisões de inv~stimento no Rio.

Sobre este vetor; um segundo;resultante da concepção
tr~gica de oferecer a» ruas como compensação à exclusão
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social e que terminou por fazer desaparecer, enquanto tais,
os espaços públicos. Expressão dramática dessa situação são
as praças gradeadas como prisões, para protegê-las daqueles
que são o objeto eleitoral dessa mesma política. A conver
gência desses dois vetores está transformando o Rio de ponto
de encontro em ponto de fuga, seja das pessoas, seja das
empresas.

<\s cidades incorporam três instâncias de fatores. Os fato
res n:ínimos, direitos humanos que de tão primários sequer
chega,n a constituir demandas, como a alimentação de subsis
tência, a atenção médica imediata, a saúde mental, a alfabeti
zação, a habitação mínima e o emprego. Os fatores de habita
bilidade, que já constituem derrandas, como a oferta adequa
da de equipamentos coletivos, o correto funcionamento dos
serviços públicos, especialmente dos sociais, e a existência
de um entorno urbano agradável.

Se há uma unanimidade em nossa cidade - até cinica
mente por parte dos que têm a responsabilidade de governar
- é a da ausência para parte substantiva de nosso povo,
dos fatores mínimos. Esse estado de marginalização trans
forma os fatores de habitabilidade em sonho.

As três instâncias se integram num fator que não é próprio
de qualquer cidade é o fator de identidade. Este é um fator
de qualidade de vida, na medida em que potencializa e mobi
liza as pessoas. A identidade de uma cidade é medida pelo
grau de identificação de seuS cidadãos com o entorno físico,
com o entorno urbano, com o entorno social, enfim, com
o entorno cultural. Não são tantas as cidades que possuem
senhas de identidade coletiva capazes de diferenciá-las. Essas
senhas têm no Rio de Janeiro um denominador comum: a
inteligência e a criatividade; como desdobramento, a moti
vação e a alegria de viver. Inteligência capaz de, nas condições
mais adversas, fazer da cultura, emprego; do emprego, cultu
ra, como nas escolas de samba; capaz de fazer da solidarie
dade, cultura; desta solidariedade, como nos programas de
apoio ao menor da Mangueira e da Flor do Amanhã; capaz
de, desesperadamente, fazer da cultura, espaço, do espaço
cultura, na busca de moradia. Um povo capaz de reagir e
de ter fé. A inteligência e a criatividade são as armas do
carioca. O fator de identidade atua como reagente, como
multiplicador e como limite. Limite principalmente à barbárie
social e política. Nessas cidades, esse fator é o fio que conduz
ao enfrentamento dos demais.

O mais grave - sobre todas as coisas - tem sido cons
ciente ou inconscientemente as tentativas de quebrar a nossa
identidade.

Antes cidade da alegria, o Rio hoje é apresentado como
cidade da ",iolência. De cidade que atrai, passou a ser a cidade
que espanta.

O Rio vem sendo ultrajado nv. :lua 5é;~"!r"ihilidarle, fm sua
cultura, na sua dinâmica e nas suas tradições. ~_:L~r~,jadopol

políticas que tiveram como conseqüência a ruptura, de fnt::,
de sua unidade social e de sua unidade política. O Rio de
Janeiro é hoje uma cidade dividida em duas. Uma delas,
exatamente a que mais precisa, funciona debaixo de um Esta
,do sem direitos, paralelo, brutal e brutalizador. Este é o resul
tado objetivo da retórica social inorgânica, que, por criar
expectativas, tem sido eficaz eleitoralmente.

Essa etapa está se encerrando. O ciclo de ilusionismo
político terminou. A consciência da fraude já toma conta de
todos os segmentos sociais. O jogo simplesmente retórico 
retórico e perverso - de pobres contra ricos já não produz
.osmesmos efeitos. Afalta de alternativa política competente

e orgânica, por parte dos que tiveram a oportunidade de gover
nar por 10 anos o Rio, é mostra disso.

Há saída! Há esperança!
Se tivermos que identificar o núcleo dessa constelação

de equívocos e problemas, não teremos dúvidas em dizer que
a função trabalho foi atingida de forma fatal em nossa cidape.
O direito ao emprego é o direito humano número 1. E o
trabalho que nos distingue dos animais. Há dez anos não
se amplia - como saldo - a oferta de oportunidades de
emprego no Rio. A cidade perdeu o dinamismo. As faffillias
perderam a esperança. Os jovens perderam o futuro. A desin
tegração do Rio começa pela desintegração do emprego, pro
duto e responsabilidade política de decisões que desestimulam
a investir e a viver lá. Será inalcançável a tarefa de promover
os fatores mínimos e os fatores de habitabilidade, sem que
a fonte original dos problemas não seque. Seria como tentar
esvaziar um recipiente com um copo, por um lado; enquanto
a torneira está aberta, do outro. Muita coisa há que fazer
em matéria de políticas soCiais. Porém, o esforço será em
vão, se as causas não foram extirpadas. Não há - nem haverá
nunca - desenvolvimento social, sem desenvolvimento eco
nômico. Isto vale para todas as funções sociais, inclusive a
de segurança pública e do cidadão.

A nossa força maior é a identidade de nossa cidade, de
nosso povo. A criatividade e a inteligência. Em primeiro lugar,
mobilizaremos as forças vivas do Rio. Convocaremos todos
os cariocas - por cima das diferenças - para a grande resis
tênc~a. Em segundo lugar, reorganizaremos as funções públi
ca'; em torno de um projeto que volte a criar oportunidades
de emprego no Rio. Finalmente, ofereceremos espaços e apoio
para que as pessoas ~omem as suas iniciativas, para que "cem
flores desabrochem e cem escolas rivalizem".

São esses os nossos compromissos básicos:
I - PolíticaUrbana: oferecer, desde a campanha, o Plall(f"

Urbanístico do Rio, tendo em vista as próximas décadas, com
as seguintes características: congelar os bairros já saturados
e flexibilizar as restrições de localização nos espaços de cresci
mento tendencial da cidade - sentido norte-oeste; definir
o plano de investimentos estruturais que antecipe e prepare
a cidade para tal crescimento; diversificar a tipologia habita
cional com vistas a incrementar a oferta de moradia; flexibi
lizar a urbanística do solo para uso terciário, especialmente
para os serviços avançados; flexibilizar o solo para uso indus
trial radicalmente não poluidor; reabilitar os espaços indus
triais degradados; flexibilizar o Código de Obras em função
da caractep,:,ica dos bairros, estúdios e reabilitação.

II - Políticas Sociais:
Educação: recuperar o gasto com a educaçãO - hoje

17% das receitas correntes da Administração Direta - aos
níveis da década de 70; 35% oferecendo condições materias
às ~scolas, dignificando o professorado e expandindo a oferta
d:ô vaga" das atuais 650 mil para cerca de 1 milhão; expandir
'mais que proporcionalmente a pré-escola, forma mais eficaz
de reduzir a evasão e repetência escolar; dar continuidade
à concepção de Anísio Teixeira, flexibilizando os espaços com
vistas à universalização do ensino; mobilizar todas as instâncias
com vistas à eliminação do analfabetismo; testar em 10%
das escolas experiências de autogestão; banalizar a informática
nas escolas.

Menor: idenficar os programas de iniciativa comunitária
que tenham produzido resultado para conveniá-los e geri-los
descentralizadamente; apoiar diretamente as faffil1ias carentes
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para sustentar a posição materna; ampliar a oferta de creches;
priorizar a pré-escola; a partir da autoridade pública, oferecer
alternativas às crianças que vivem nas ruas; criar albergues
móveis; criar o programa das vovós com aposentadas e pensio
nistas; investir em escolas técnicas e programas profissiona
lizantes e de aprendizes; desenvolver o ensino dual, em con
junto com as empresas; integrar o menor carente aos progra
mas esportivos.

Moradia: potencializar a política urbana com vistas ao
barateamento da habitação; integrar o programa de trans
portes com vistas a viabilizar o solo, independente da distância;
tomar disponíveis áreas de prioridade social para habitação
popular; priorizar, nas áreas abertas, a habitação horizontal;
integrar-se na flexibilização do Código de Obras com vistas
ao incremento da oferta de moradias; diversificar a tipologia
habitacional conforme plano urbanístico.

Nutrição: interagir o programa nutricional com as ativida
des descentralizadas de saúde, educação e esporte-lazer; de
senvolver programa de educação para a nutrição nas escolas;
interação com o programa de hortas familiares, individuais
e comunitárias.

Vertebração Social: descentralizar a administração com
vistas a estimular a organização comunitária; criar instâncias
de representação de usuários; oferecer os espaços públicos
para as reuniões comunitárias; abrir a recepção das iniciativas
coletivas e comunitárias; criar o programa de Autogestão Co
munitária; interagir com a comunidade nos programas de vigi
lantes - urbanos, verdes e de trânsito; interagir com os pro
gramas Praças da Vida, Ruas de Lazer e Atleta do Amanhã.

Segurança do cidadão: urbanizar e quadricular as áreas
faveladas; levar às mesmas todos os serviços públicos; retornar
com os vigilantes - desarmados - como apoio em todas
as quadras e praças ao deslocamento das pessoas e sua tranqüi
lidade; generalizar a iluminação pública; viabilizar corredores
de trânsito que facilitem o deslocamento rápido das forças
policiais estadul;lis; reconstruir a oferta de espaços públicos,
ressocializando, a partir da autoridade pública, os que vivem
nas ruas.

Saúde: descentralizar, principalmente em direção aos
bairros populares, as ações preventivas de saúde e o atendi
mento de emergência, clínico, ambulatorial e odontológico;
generalizar os programas de v,acinação e prevenção de epide
mias; descentralizar a gestão hospitalar com orçamento por
hospital; elevar em pelo menos 10% ao ano os gastos em
saúde; realizar experiências de autogestão hospitalar; intro
duzir de forma consciente as experiências comprovadas de
medicina popular; criar o programa de saúde mental; criar
a disciplina higiene nas escolas.

Transportes: interagir com as esferas estadual e federal
com vistas à duplicação dª oferta de transporte de massas,
ou seja, sobre trilhos; multiplicar o número de ruas de pedes
tres; descentralizar os fluxos do centro da cidade; induzir a
construção de edifícios e subsolos-garagem; viabilizar o plano
urbanístico retomando a consolidação das linhas policrômicas;
disciplinar o transporte individual e coletivo; reduzir as tarifas
desde ~, Zona Oeste através de sistemas de compensação;
garantir transporte noturno; garantir os direitos dos deficien
tes, dos idosos e dos estudantes; multiplicar as linhas iritra
bairros; criar os cinturões de tráfego; criar os vigilantes muni
cipais de trânsito.

Esporte e Lazer: criar o programa Praças da Vida, com
ocupação plena das praças para educação física, atividade
para as crianças e pessoas de terceira idade; apoiar ampla-

mente, inclusive por desoneração, os clubes do Rio; criar
o programa Atleta de Amanhã e multiplicar os centros espor
tivos, convocando os antigos atletas; voltar com as ruas de
lazer.

Cultura: recuperar todas as salas de espetáculo que se
encontram desativadas, oferecendo-as para as iniciativas dos
artistas, em especial os antigos cinemas da Zona Norte; criar
o programa de Cultura ao Ar Livre, oferecendo espaço e
condições aos artistas; ampliar os recursos no orçamento até
pelo menos 5% das receitas correntes; voltar a criar os macroe
ventos de cinema, teatro e música; desenvolver os museus
e centros de memória e tornar obrigatória e rotineira a visita
a eles dos estudantes das escolas públicas; criar as bibliotecas
básicas de bairro de autores brasileiros; criar o programa Con
tadoras de Histórias nos bairros; descentralizar para a gestão
das escolas de samba o desfile oficial e outras iniciativas de
ocupação da avenida dos desfiles. '

Ciência e Tecnologia: desonerar os investimentos em pes
quisa; garantir recursos municipais de pelo menos 1% das
receitas correntes para pesquisas voltadas para as funções so
ciais e urbanas, aplicáveis na cidade; flexibilizar as decisões
alocacionais de centros de pesquisa.

, Desénvolvimentõ Econômico: potencializar as oportuni
dades oferecidas pelo plano urbanístico em relação à flexibili"
zação alocativa; desregulamentar as iniciativas que visem in
vestimentos; legalizar as iniciativas econômicas familiares; dar
apoio total - flexibilizando e de,sonerando - ao pequeno
empresário; extingüir a taxa de renovação de alvará; compati
bilizar o IPTU com a renda das famílias e das empresas;
associar a prefeitura a projetos pólo como o centro financeiro
internacional e o centro internacional de comércio no porto
do Rio; criar novas centralidades econômicas, principalmente
nos bairros mais afastados, que sejam maximopolivalentes,
descentralizando a cidade e reduzindo a necesidade de deslo
camento; entender o Rio no conceito de cidade global, centro
da inteligência e de serviços avançados; desregulamentar com
vistas aos investimentos em turismo; criar o corredor de turis
mo; criar as Ruas 24 Horas; desenvolver o programa de horti
grangeiros comunitários e familiares; defender a manutenção,
no Rio, das empresas e serviços federais que aqui permane
ceram até 1990; retornar ao Rio as diretorias operacionais
do Banco Central, internacional do Banco do Brasil, a CVM
e a Embratur; introduzir no Rio a lei de concessão de obras
e serviços públicos nas atividades em que for possível associar
as iniciativas estatal e privada, garantindo a função pública.

Administração pública: descentralizar, através da criação
de cinco secretarias, com subprefeituras em cada AP-Área
de Planejamento; transformar as secretarias sociais em secre
taFias de coordenação, das funções sociais; profissionalizar e
despartidarizar a Administração Pública quanto ao como fa
zer; retomar ao critério do mérito para a alocação de responsa
bilidade; obedecer radicalmente o princípio constitucional do
concurso público; desenvolver sistemas de autogestão.

Meio AnÍbiente:' garantir a preservação e autogestão às
macrozonas de restrição à ocupação urbana d~stinadasà prote
ção do meio ambiente; criar o corpo de vigilantes verdes;
cercar as áreas,. como a floresta da Tijuca, que começam a
ser atingidas pela ocupação irracional do solo; defender e
recuperar as lagoas; estruturar e recuperar o Parque da Pedra
Branca; viabilizar o Parque do Mendanha para usufruto plural
da população; 'criar o programa de excursões escolares às
áreas de preservação ambiental; interagir com o Goyerno Fe
deral em especial com as áreas ocupadas ou de propriJ;:dade
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das Forças Armadas com vistas à preservação ambiental; inte
ragir com as esferas estadual e federal com vistas a univer
salizar o saneamento; financiar o programa de pesquisa para
estudar a biodiversidade do Rio, tendo como conseqüência
a sua preservação; dar conseqüência ao Rio como capital mun
dial da ecologia, promovendo permanentemente eventos e
encontros locais, regionais e internacionais; definir o código
de restrições ambientais alocativas, sejam familiares ou econô
micas.

IH. Pensar, resistir, reagir e mudar.
Por isto tudo o nosso compromisso é antes de mais nada

um compromisso de resistência. Resistência contra a tentativa
de quebrar a nossa identidade, de romper a nossa unidade.
De resistência e de reação. De reação para mudar.

Os bons estão cansados. Mas não estão desanimados.
Nem tudo é o caos. Há quem trabalhe; há quem fale; há
quem reze; e, principalmente, há quem pense!

Nós estamos aqui para que a honra prevaleça, para que
o trabalho e a inteligência do nosso povo prevaleçam. O Rio
não será o paraíso dos tolos e o delírio dos espertos. O Rio
não será mais a cidade das lágrimas contidas.

Por isto tudo nós estamos aqui. Estamos aqui para dizer
que a inteligência vencerá a brutalidade. A inteligência ven
cerá o caos. A inteligência vencerá a incompetência. A inteli
gência vencerá a miséria. A inteligência vencerá o desem
prego. A inteligência vencerá as el~ições.

O Rio está pensando. O Rio está lutando. O Rio está
aqui. Vinícius, Vianinha, Cartola, Garrincha, Saldanha, Cazu
za, voltem a descansar. Eles não passarão. Nós estamos aqui.

o SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. peputados,
em nosso País, poucas são as instituições que atravessam os
anos participando da vida da comunidade com o mesmo entu
siasmo do seu primeiro momento. E também podemos contar
nos dedos as instituições que conseguem aliar esse entusiasmo
a uma existência secular. Trago hoje, ao conhecimento desta
Casa, o exemplo do Corpo de Bombeiros Voluntários de Join
ville, que, no próximo dia 13, completa seu primeiro cente
nário de inestimáveis serviços prestados à nossa gente.

Há cem anos, quando Joinville tinha cerca de 18 mil
habitantes e apenas 41 anos de existência, era criada a corpo
ração de bombeiros voluntários, uma instituição pioneira no
Brasil e resultado legítimo da cultura empreendedora e solidá
ria dos alemães. A exemplo do que ocorria nas principais
cidades da Alemanha, os primeiros imigrantes instalados na
modestíssima colônia Dona Francisca respondiam dessa forma
aos desafios impostos pela ousadia de plantar na mata uma
cidade. Os incêndios, então, começavam a constituir um des
ses desafios da comunidade, preocupando os moradores que
viam arder em chamas as antigas construções de madeira,
casas comerciais, depósitos ou mesmo residências. O último
incêndio de proporções ocorrera no dia 4 de julho de 1891,
consumindo a casa de comércio do Sr. G. B. Trinks, na então
Rua do Meio, atual Rua 15 de Novembro. Os moradores,
como sempre faziam, acorreram ao local portanto baldes e
panelas e, de mão em mão, em pânico, tentaram quase o
impossível: vencer as chamas que consumiam todo o imóvel.

Decorrido quase um ano, na noite de quarta-feira, dia
7 de junho de 1892, depois de um novo incêndio que consumiu
a residência e o estabelecimento comercial do Sr. Henrique
Walter, a comunidade se organizou para criar a Sociedade
dos Bombeiros Voluntários de Joinville. Uma comissão foi

criada, constituída pelos Srs. Frederico Hudler, Wassermann,
João Colin, C. Stein, Alexandre Schlemm, Jorge Trinks, Otto
Parucker, Miguel Vogelsanger, Otto Boehm, August Urban
e Otto Gelbeke.

Na noite de 13 de julho de 1892 foi oficialmente criada
a corporação e aclamado seu primeiro presidente, o Sr. Victor
Mueller, perante o qual os primeiros 37 "soldados" prestaram
solene juramento. Na mesma oportunidade foi definida a jóia
de admissão e a mensalidade de filiação, respectivamente em
$1.000 réis e $200 réis. Em abril de 1893 chegava a primeira
bomba manual, de procedência alemã e pela prefeitura. Como
não existia uma sede, a bomba e os primeiros apetrechos
foram guardados em uma pequena casa junto a uma residên
cia, bem no centro da colônia, cuja rua passou a ser conhecida
como "dos bombeiros", a atual Rua Comandante Eugênio
Lepper, que comandou a corporação de 1933 a 1950.

Contudo, o primeiro incêndio a ser debelado pelos bom
beiros, só viria a ocorrer na madrugada de 11 de fevereiro
de 1895. Antes disso a corporação teve destacada atuação
quando da Revolução Federalista, no ano de 1893, quando
as tropas rebeldes de Gumercindo Saraiva foram "recepcio
nadas" na colônia, diante das "armas" dos bombeiros e adver
tidas de que Joinville não se envolveria na revolução.

Sob o lema de "um por todos e todos por um" e "em
nome de Deus e em defesa do próximo", os bombeiros volun
tários de Joinville cumpriram notável trabalho em favor da
comunidade, instalando-se em sede própria somente no ano
de 1913. As reuniões e ensaios sempre foram marcados por
excepcional rigor em termos de disciplina, com atas redigidas
em alemão, descrevendo não só os atos relevantes da corpo-

, ração, mas advertências e punições a soldados que não tives
sem exemplar comportamento.

Nas primeiras décadas desse século, pertencer aos bom
beiros significava um atestado de aprovação. E toda a comuni
dade devotava singular respeito e reverência aos "bravos sol
dados do fogo". Os voluntários, tinham autorização especial
para abandonar seus postos nas fábricas quando soasse a sirene
na sede da corporação, anunciando um incêndio a ser comba
tido. Corriam, às pressas, pelas calçadas, a pé, de bicicleta
ou de automóvel e se lançavam ao fogo. Eficiente, serviram
de exmplo e modelo para o surgimento de outras corporações
pelo País afora, notadamente nas cidades de colonização euro
péia no Sul.

Até 1972 os bombeiros foram apenas voluntários, mas
com o desenvolvimento urbano de Joinville, naquele ano foi
criada uma equipe remunerada, de plantão permanente, incor
porando-se os voluntários apenas ao sinistros de grandes pro
porções.

Em sede própria desde fevereiro de 1913, ao longo de
um século a corporação foi comandada apenas por oito ho
mens: Victor Mueller, nos seus primeiros 13 anos de existên
cia; Felix Heinzejmann, de 1893 a 1897; Friedrich Stoll, de
1897 a 1933; Eugênio Lepper, de 1933 a 1950; Albert Lepper,
de 1950 a 1961; Guilherme Melzer, de 1961 a 1962, Henry
Schmaçz, de 1961 a 1971 e, de 1971 aos nossos dias, o coman
dante Arthur Zietz, que é bombeiro voluntário desde 1941,
quando tinha 15 anos de idade.

Em obediência à tradição, às 19h30min de toda quarta
feira a sirene é acionada, na sede central, anunciava o início
de mais uma sessão de treinamento.

Decorrido um século, a Sociedade Corpo de Bombeiros
Voluntários de Joinville é constituída de 170 homens, assim
distribuídos: 40 bombeiros voluntários, 60 bombeiros efetivos,
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30 aspirantes e 40 bombeiros-mirins. Entre os equipamentos
da corporação, contamos 21 veículos.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta é uma história de
luta de toda uma sociedade, a sociedade de Joinville, que
se orgulha do seu Corpo de Bombeiros Voluntários não só
pelos serviços que prestou ao longo deste século de existência
a toda a comunidade Joinvilense, como também ao exemplo
de civismo que espalhou por todo o Brasil.

Por esses motivos, entendemos que a história da Socie
dade Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, no mo
mento em que marca o seu primeiro cep.tenário, deve ficar
registrada nesta Casa para o conhecimento das gerações futu
ras, que nessa fonte devem beber os seus exemplos.

Era o que tinha a dizer. . ,

O SR. OSVALDO MELO (PDS - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
pela grande admiração que tinha pelo jornalista João Malato
Ribeiro e pela amizade que nos ligava, registro, com muito
pesar, o seu falecimento ocorrido anteontem, em Belém, aos
noventa anos de idade.

Mestre no jornalismo, também foi político atuante, pois
exerceu os cargos de Prefeito de Ponta de Pedras, sua terra
natal - onde estabeleceu uma sólida amizade com meu pai,
Dr. Oscar da Cunha Melo, então promotor públíco naquela
Comarca - e do Município de Cachoeira do Arari, onde
firmou uma aura de competência e zelo pela administração
e pelos recursos públicos, tendo autoridade para combater
os corruptos e os maus adfninistradores com os quais se defron
tou ao longo de sua marcante atividade jornalística.

Foi um polemista de estilo inconfundível e um crítico
muito cáustico de várias negociatas e politicagens, desde a
sua juventude, testemunhando grandes acontecimentos, de
muitos participando, na história política e administrativa do
nosso Estado do Pará.

O ardor de sua pena de jornslista combativo e sua luta
nunca mudaram, desde que começou a combater, pelo bom
combate, até há poucos meses, antes de morrer, sendo um
colaborador dos mais lidos do jornal O Liberal.-

Jão Malato era casado com D. Ila Monteiro Malato Ribei
ro, com quem teve oito filhos: João Malato Filho, Raimundo,
Ernani, Mario (ex-Secretário de Segurança Pública), Ítala,
Cartália, Betânia e Hiléia (esposa do ex-Deputado Federal
Antônio Amaral, atual Ministro classista do Tribunal Superior
do Trabalho).

Sr. Pr~sidente, peço a transcrição nos Anais da Casa
de matéria completa sobre a vida de João Malato.

Por todos esses motivos lamentamos a perda de um dos
maiores jornalistas do Pará, prestando neste registro, nossa
homenagem sincera e compungidá ao amigo, ao jornalista
intimorato, ao homem público correto e limpo, ao chefe de
família exemplar e transmitindo nossas sentidas condolências
a todos os membros de sua digna família.

MATÊRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

Filho de Raimundo Malato Ferreira Ribeiro e Domingos
Malato Ferreira Ribeiro, João Malato .nasceu em Ponta de
Pedras, no dia 11 de junho de 1902. Passou a infância e a
adolescência em sua terra natal, onde, nos anos de 1911 e
1912, fez seminário - inconcluso - com o padre Emílio
Martins. No períod.o de 1925 a 1929, trabalhou como tabelião
em Porto Velho (RO) e também atuou, durante cinco anos,
como telegrafista do Projeto Rondon, entre os Estados do

Mato Grosso e do Amazonas. Cedo, porém, já havia escolhido
seu destino: o jornalismo.

Ainda em Ponta de Pedras, Malato criou o jornal Martelo,
todo feito a mão. Aos 18 anos, iniciava a carreira profissional,
trabalhando como repórter policial no jornal A Província do
Pará. Em 1932, fundou, em Belém, o jornal A Crítica. Mais
tarde, ingressou na Folha do Norte, a convite de Paulo Mara
nhão, regressando ao jornal depois de ter deixado a Prefeitura
de Ponta de Pedras, para a qual foi eleito em 1946. Já na
época de Romulo Maiorana, tornou-se articulista de O Libe
ral, onde seus artigos foram publicados até o mês passado.

Dois episódios da vida de João Malato Ribeiro merecem
destaque. O primeiro, narrado por ele próprio ao seu sobri
nho, Ernani Malato, no leito da CTI do Socor, remonta à
época de seu nascimento. Contou o jornalista que, ao nascer,
sua mãe, Domingas, levou-o a uma pequena capela na locali
dade de Malato, à beira da baía do Marajó, onde estava
guardada a imagem de São Francisco de Borja, trazida da
Europa por seus antepassados. Diante da imagem dona Do
mingas pediu ao santo padroeiro da família Malato, que prote
gesse seu filho durante toda a vida. Por esse motivo, João
Malato costumava dizer que tinha o "corpo fechado", sempre
escapando aos atentados que sofreu por causa de seus artigos
polêmicos nos jornais.

O outro episódio está relacionado aos pássaros. De acor
do com sua filha Castália, João Malato morava no 179 andar
do Edifício Manoel Pinto da Silva e gostava de dar comida
a~s .pássaros que pousavam nas sacadas dos apartamentos,
habito esse pelo qual era bastante conhecido. Certa vez um
vizinho, irritado com a presença dos pássaros, enveneno~-os.
O episódio acabou motivando do jornalista a escrever uma
de suas mais belas crônicas.

João Malato Ribeiro era um dos últimos representantes
do jornalismo combativo no Pará. Em 1932, tinha em Belém
um vespertino - A Crítica, -, cuja sede ficava localizada
no prédio da firma M. Mateus do Vale (atual sede da Assem-

. bléia Legislativa do Estado), no largo do Palácio. Era um
jornal de oposição à recém-vitoriosa revolução de 1930, repre
sentada no Pará pelo então major Magalhães Barata.

Como A Crítica era impiedosa na oposição, certo dia
foi invadida e empastelada por um grupo de capangas do
governo, que atiraram as impressoras pela janela do prédio.
Na ocasião houve um tiroteio e Malato teve a mão esquerda
atingida, ficando deformada. Depois disso, passou para a Fo
lha do Norte, ao lado de Paulo Maranhão, chegando a ser
secretário do jornal - função hoje chamada de diretor de
redação.

Figura de proa da Frente Única Paraense, Malató teve
participação influente na formação da opinião pública que
em 1935 apoiou o golpe em Barata, quando sete deputados
do então Partido Liberal homiziaram-se no Quartel General
da 8~ Região Militar, de onde saíram sob escolta militar para
eleger, na Assembléia Legislativa, o Governador José Mal
cher. Por força do governo, houve um ataque à tropa do
Exército, saindo ferido, no combate, o professor Abelardo
Conduru.

Ainda em 1935, Malato foi acusado de envolvimento no
.incidente em que morreu o estivador José Avelino, um dos
mais leais correligionários de Barata. Por isso, as forças bara
tistas tentaram empastelar a Folha do Norte (instalada no
prédio onde hoje funciona O Liberal), mas não o conseguiram
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graças ao sistema de eletrificação dos portões de ferro do
prédio.

Na década de 40, porém, João Malato já estava do lado
de Magalhães Barata. Em 1946, foi eleito prefeito de Ponta
de Pedras com apoio do PSD, partido baratista. Malato justifi
cava sua conduta como uma maneira de prestar serviço à
terra onde nasceu, não pelo que ia ganhar - já que era
fiscal de Vendas e Consignação e ganhava muito mais do
que como prefeito -, mas pelo que representava para Ponta
de Pedras. Quando deixou a Prefeitura, voltou à Folha do
Norte, porém não tão baratista quanto antes. Com a morte
de Barata, em 1959, deixou a secretaria do jornal e passou
a ser colaborador, assinando seus artigos sem qualquer influên
cia da direção da empresa. Quando adquiriu a Folha do Norte;
em 1973, Romulo Maiorana manteve João Malato como cola
borador do jornal, e também do O Liberal.

Em O Liberal, Malato escreveu até o mês passado, notabi
lizou-se nos últimos anos como um articulista anticomunista,
sendo até apontado como um dos arautos da direita no Pará.
Foi um defensor da Revolução de 1964. Trabalhou na Petro
brás quando Jarbas Passarinho foi superintendente da empre
sa, daí nascendo, entre eles, uma recíproca amizade.

Ossian Brito, o mais antigo companheiro ainda em ativi
dade em O Liberal, conta que em 1936, quando ingressou
no jornalismo, João Malato era o secretário do jornal e emen
dava os seus originais. Ele lembrou de um incidente na reda
ção. durante a visita de Benedito Carvalho -um dos maiores
baratistas da época - à Folha do Norte. Ossian fez a notícia
que interessava a Benedito, que estava em missão do governo
do Piauí, sua terra natal. Quando viu Benedito na redação,
João Malato mandou-o retirar-se e chamou-o de "bandido",
por ter feito parte do grupo que empastelou A Crítica e o
deixou com a mão aleijada. Anos depois, Benedito Carvalho
- também já falecido - foi eleito vereador em Belém pelo
PSD, deputado estadual e secretário do governo até 1959,
quando Magalhães Barata morreu.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srª" e Srs. Deputados,
imperiosa necessidade na modernização de nossa economia,
o Programa Nacional de Desestatização atende a uma deman
da da própria sociedade, que compreende perfeitamente a
impossibilidadeda onipresença do Estado na vida dos brasi-
leiros. '

Os leilões das ações pertencentes à União, embora bem
sucedidos, mostraram, todavia, um aspecto inesperado e, pelo
menos até certo ponto, preocupante, porque subverte a filoso·
fia da própria privatização. Refiro-me à participação dos fun·
dos de pensão das empresas estatais nos citados leilões. Uma
primeira interrogação que se deve fazer é a relativa à forma
como são sustentados tais fundos.

Tomemos o caso da Mafersa, cujo controle acionário
foi recentemente levado à licitação nas bolsas de valores mobi
liários. Nesse caso, a aquisição das ações pela Refer, fundo
de previdência privada da Rede Ferroviária Federal, é estra·
nha, pois se sabe da difícil situação da rede, patrocinadora
da entidade adquirente.

As demonstrações contábeis da Rede Ferroviária Federal
S. A., de 31 de dezembro de 1990, publicadas no Jornal dli
Brasil e no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, em 24
de abril de 1991, apontam um prejuízo, no último exercício
de US$1.203 bilhão, para um faturamento bruto de US$386
milhões. O mesmo balanço registra um passivo a curto prazo

de US$1.764 bilhão, mais US$932 milhões a longo prazo,
num exigível total de US$2.696 bilhão. Um balanço desas
troso.

De acordo com as informações do Presidente da Refer
(Gazeta Mercantil de 12 de novembro de 1991), a Rede Ferro
viária Federal está com suas contribuições atrasadas; não reve
lou há quanto tempo, mas calculou que os atrasos totalizam
cerca de US$lO milhões. Informou também que para cada
Cr$lO,OO, a rede entra com Cr$6,00 e o funcionário com
Cr$4,00.

Justificando a significativa participação da rede, alegou
a existência de empresas, como a Brahma e a IBM, que contri
buem sozinhas para os respectivos fundos. Isso, contudo, aceno
tua a preocupação, pois nos exemplos citados temos empresas
com alto grau de solidez. Suas demonstrações contábeis indi
cam continuidade de resultados, sem recurso aos cofres do
Governo. Pelo contrário.

Infelizmente o mesmo não se dá com a RFFSA, assim
como falta transparência à operação, já que são desconhecidas
as demonstrações contábeis da Refer. Deveria ser obrigatória
a divulgação das demonstrações financeiras destes fundos,
da mesma forma como já é exigido dos fundos administrados
pelos bancos.

Também chamam a atenção as sobras de ações da Usimi
nas, quando a Refer e outros fundos alegam estar com volume
elevado de títulos públicos, as chamadas moedas "podres".

Parece que não houve uma efetiva privatização, pois se
a entidade de previdência dos funcionários da RFFSA vinha
sendo sustentada por esta e está numa situação difícil há bas
tante tempo, -acaba-se por utilizar recursos do próprio Tesouro
Nacional.

Outra dúvida que merece ser esclarecida à sociedade é
a tocante à participação dos "ferroviários" nesta operação,
já que a entidade, antes voltada exclusivamente para o traba
lho de complementar suas aposentadorias, se desvirtua e passa
à função de controladora de outras empresas, envolvendo
necessariamente uma atividade estranha às suas finalidades.

O exercício do controle e a participação direta ou indireta
de tais fundos na administração das empresas devem ser proi
bidos, admitindo-se apenas a formação de carteira de ações
como forma de assegurar os objetivos para os quais foram
criados.

A preocupação deve ser maior por parte dos beneficiários
do fundo, pois não se sabe quais serão os efeitos do negócio
nos compromissos da Refer com os participantes de seus pla
nos previdenciários.

O que se espera, nas participações desse tipo de fundos
de pensão, é um limite adequado às suas funções reais, assim
como a transparência da operação que permita se concretize
um processo de verdadeira transferência da empresa para a
iniciativa privada.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, SIª" e Srs. Deputados,
mais uma vez venho a esta tribuna para cumprir uma rotina
que já se tornou comum na vida de algumas pessoas públicas,
mas que, de maneira alguma, é do nosso agrado: alertar as
autoridades e a opinião pública para as seguidas ameaças que
o CEAP - Centro de Articulação de Populações Margina
lizadas, do Rio de Janeiro, vem recebendo e protéstar contra
elas.

Há muitos anos o CEAP -vem desenvolvendo trabalhos
'em defesa da cidadania, principalmente no que se refere aos

--r
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direitos das crianças e adolescentes marginalizados. Em reco
nhecimento a esse trabalho, desempenhou importante papel
na CPI que investigou o extermínio de crianças e adolescentes,
não apenas como uma das entidades ligadas aos direitos huma
nos convidadas a depor na comissão, mas como uma das enti
dades responsáveis pela própria criação da CPI.

Nos últimos anos, o CEAP vem realizando ações políticas
jurídicas em prol dos jovens cidadãos vítimas de violências,
entre as quais as praticadas pelos chamados grupos de exter
mínio. De acordo com o CEAP, vários casos podem ser rela
cionados:

1. Caso Mães de Acari:
Em julho de 1990, onze pessoas foram seqüestradas em

Magé, Rio de Janeiro, sendo que a maioria eram menores,
oriundos da favela de Acari. O CEAP, desde então, apoiou
os parentes das vítimas, denunciando o caso junto às autori
dades governamentais, às sociedades brasileira e internacio
nal, especialmente à Anistia Internacional, além do acompa
nhamento jurídico do processo.
2. Cam Paulinho:

Em novembro de 1990, Paulo da Silva Pinto, conhecido
como Paulinho, foi retirado de sua residência em São Gonçalo,
no Rio de Janeiro, por vários policiais à paisana do Serviço
Reservado do 79 BPM e até hoje não apareceu. O CEAP,
em ação política, denunciou o fato às autoridades, à Anistia
Internacional e à Federação Internacional dos Direitos Huma
nos, acompanhando juridicamente o caso.
3. Caso Toninho:

Em maio de 1992, Antônio Carlos dos Santos, conhecido
como Toninho, quatorze anos, foi assassinado por um segu
rança particular da empresa de ônibus em que viajava para
casa, após assistir a um jogo de futebol com o irmão e amigos
no estádio do Maracanã. O CEAP fez a denúncia, conforme
casos anteriores, e forneceu apoio jurídico aos familiares da
vítima.
4. Caso Lins:

No último dia 12 de junho, o jornalista francês Yves
Miramont, acompanhado de membro do CEAP em visita à
Casa dos Meninos de Rua no Bairro de Lins de Vasconcelos,
Rio de Janeiro, testemunhou o espancamento e a tentativa
de homicídio de alguns meninos por dois homens. Um deles
inclusive se identificou como Promotor da Justiça. O CEAP,
além de socorrer a vítima, registrou o caso na 25' Delegacia
de Polícia e denunciou o caso na imprensa em geral.
5. Tiros no CEAP:

Em julho de 1991, dois disparos de arma de fogo fora
dirigidos contra a janela da sala da administração do CEAP,
perfurando as vidraças. Naquele momento, o CEAP registrou
o ocorrido, pedindo providências às autoridades policiais com
petentes, que até hoje não esclareceram o fato.
6. Caso Ivanir

O Secretário-Geral do CEAP, Ivanir dos Santos, sofreu
agressão com tentativa de homicídio. por parte de cinco poli
ciais militares, em 24 de agosto de 1991, quando estava com
seu filho no colo, próximo ã sua residência.
. Sr. Presidente, os fatos aqui descritos denotam, na verda

de, que as ações do CEAP, tanto política como juridicamente,
constroem, juntamente com outras entidades, o movimento
de luta pela defesa dos direitos das crianças e adolescentes,
que já resultou em alguns avanços da sociedade civil organi
zada, como o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por constituir-se em uma entidade intransigente na defesa
,da vida, o CEAP tem sido vítima c~nstante de perseguições

e ameaças que colocam em risco não só os seus membros,
mas o centro enquanto instituição. No último dia 13 de junho
mais uma dessas ameaças se concretizou. Após ter testemu
nhado a tentativa de homicídio· dos jovens no Caso Lins,
citado anteriormente, registrando o fato na 25' Delegacia de
Polícia, o CEAP recebeu telefonemas anônimos com ameaças
para que não levasse adiante sua militância em favor das popu
lações margi.nalizadas. Essas aemaças foram de pronto regis
tradas na 5~ Delegacia de Polícia da Capital do Rio de Janeiro.

Minha presença nesta tribuna, como já registrei, é para
vir à público denunciar mais essa forma de pressão que entida
des do movimento. de direitos humanos, como o CEAP, vêm
recebendo, para deixar de atuar na linha política que as carac
terizam e que as fazem imprescindíveis como "olhos e ouvi
dos" dos marginalizados deste País. As constantes ameaças
recebidas pelo CEAP representa, acima de tudo, o inaceitável
cerceamento das liberdades democráticas asseguradas pela
Constituição elaborada por esta Casa do Povo.

Comunico também, Sr. Presidente que me estou dirigindo
às autoridades estaduais do Rio de Janeiro - Secretário de
Segurança e Governador do Estado - e autoridades federais
- Ministro da Justiça e Polícia Federal - exigindo destas
instituições a averiguação das ameaças, com o maior rigor
e prudência, que leve à descoberta e punição de seus respon
sáveis, para que o CEAP continue na luta pelos direitos funda
mentais da juventude brasileira, tendo assegurada a integri
dade física dos seus membros. Este é o único caminho que
apontamos para quebrar a cadeia de impunidade que envolve
nosso país na atualidade.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JOÃO PAULO (PT - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ouvimos
novamente apelos em favor da união nacional, para que o
Brasil possa seguir adiante na tarefa de alcançar o stat. de
nação desenvolvida. As vozes que clamam pela união nacio
nal, no entanto, são aquelas que invariavelmente estão a servi
ço dos poderosos interesses econômicos que sempre domina
tam o nosso País.

No momento em que o Governo Collor entra prematu
ramente em seu ocaso, os oráculos da burguesia nacional,
apavorados com a possibilidade de alteração da atual corre
lação de forças no poder político que domina a Nação, voltam
a clamar pela união nacional. União nacional em torno de
quem, SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados?

A cada dia fica mais evidente para todos os brasileiros,
que as nossas elites, por mais que falem em mudanças, mantêm
esse mO,delo de desenvolvimento econômico superconcentra
dor de renda, que tem um único mérito: enriquecer os ban
queiros.

O Presidente Collor prometeu acabar com os privilégios
dessa elite, cuja sede de lucro tem resultado em empobre
cimento crescente do nosso povo, mas os privilégios continuam
aí, mais do que nunca sedimentados fortemente. Os bancos
continuam multiplicando os seus lucros, favorecendo-se da
situação de penúria do nosso Estado superenvididado, que
vergonhosamente se submete aos interesses dos seus credores,
eximindo-se de sua soberania para conduzir o processo econô
mico e político com altivez.
. Como será possível alcançar essa tão almejada união na
cional que os oráculos da nossa elite se apressam em apregoar
sem mudar radicalmente esse modelo econômico supercon
centrador que erigiu um dos perfis mais perversos da renda
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nacional em todo o mundo, como nos informa, estarrecida,
a própria ONU?

Como será possível construir uma sociedade justa em
nosso País, se o crescimento industrial, neste ano, encontra-se
estagnado ao nível verificado há dez anos, algo em torno
de 13% do Produto Interno Bruto, enquanto a participação
dos bancos nesse produto já alcançou o patamar de 20%,
quando, há dez anos, era pouco mais de 7%?

Nossa economia se transformou num grande cassino. Nos
sos capitalistas não ganham o lucro na atividade produtiva,
mas na especulativa. Não investem porque sabem que, com
o festival de arrocho salarial imposto pelos seguidos planos
de estabilização baixados pelo FMI, o poder de compra dos
salários atingiu o fundo do poço, nosso mercado interno foi
destruído e, por isso, o capital perdeu a capacidade de se
reproduzir na produção, restando-lhe apenas, como alterna
tiva, a especulação.

Como será possível atender aos apelos dos oráculos da
nossa elite em favor da união nacional, se o Governo pretende
mandar a esta Casa um projeto de reforma tributária que'
aumentará ainda mais o imposto a ser pago pelos assalariados,
o que contribuirá, sobremaneira, para reduzir o que ainda
resta de capacidade de compra dos magros salários em vigor?

Como será possível alcançar essa tão almejada união na
cional, se o Conselho Monetário Nacional acaba de decidir
que o Governo aumentará dos 30% atuais para até 50% os
desembolsos para pagar os juros da dívida externa, um sacri
fício adicional sobre o nosso povo, que já não suporta o peso
desse endividamento suicida?

O Governo das elites diz uma coisa, que quer promover
a justiça social, mas faz outra: promove a injustiça e a margina
lização do nosso povo dos frutos do progresso material que
ele cria com seu trabalho.

Não vamos chegar a lugar nenhum com esse modelo su
perconcentrador de renda, que destrói os salários, que forta
lece as grandes empresas e os bancos, enquanto enfraquece
nossas micro e pequenas empresas, que compreendem a verda
deira força social de nossa economia, com mais de 3,5 milhões
de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços.

A verdade é que a elite contra a qual Collor disse ter
lutado está controlando o aparelho de Estado, ditando as
regras a seu favor. O que são as elevadíssimas taxas de juros,
que bloqueiam os investimentos produtivos, senão uma exi
gência dessa elite de banqueiros, que financia o Estado endivi
dado, obrigando-lhe a um sacrifício insano?

Como, Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, promover
a união nacional sem remover essa elite do lugar onde ela
se enc9ntra firmemente encravada, sugando a riqueza da Na
ção? E impossível.

Destruir esse modelo econômico elitista superacumulador
de capital deve ser o propósito principal de todo o homem
de bem que vise o verdadeiro interesse nacional. Antes disso,
nada feito.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ MOURA (Bloco - PE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, venho
hoje a esta tribuna para trazer o meu apoio ao projeto de
lei que tramita no Senado, de autoria do ilustre Senador Gui
lherme Palmeira, que cria, junto ao Banco do Brasil, (l Finar
- Fundo de Incentivo à Atividade Rural do Nordeste.

Um dos mais graves problemas do Brasil, em nossos dias,
t~ sido o da saturação dos grandes centros urbanos, em

conseqüência do chamado êxodo ruraL As grandes dificul
dades da vida no campo vêm trazendo, diariamente, para
as capitais mais importantes do País, milhares de migrantes,
expulsos de suas terras pela fome e pela miséria. Cheios de
esperança, vêm engrossar a já incontrolável massa de desem
pregados, desabrigados e desesperados, que vagueia pelas ruas
de nossas metrópoles.

A solução mais evidente para essa tragédia, que, aliás,
não representa qualquer novidade para nós, brasileiros, seria
buscar formas de oferecer dignidade a essas pessoas em seu
próprio ambiente. Fixar o homem no campo, proporcionar-lhe
condições de lá trabalhar e prosperar.

E como Sr. Presidente, Srs. Deputados, levar ao meio
rural os recursos indispensáveis? A experiência do passado
demonstra ser indispensável o concurso e a participação do
Banco do Brasil, empresa cuja história se confunde com a
do próprio desenvolvimento brasileiro, sendo impossível enu
merar outra instituição que apresente currículo tão relevante
no que diz respeito a serviços prestac')s ao produtor rural.
. Entretanto, ao longo dos últimos anos, principalmente

nos Estados da região Nordeste, observa-se uma sensível redu
ção do número de financiamentos concedidos pelo Banco do
Brasil aos mini e pequenos produtores rurais. Em 1986, foram
celebrados mais de 317 mil contratos. Em 1987, chegou-se
a quase 613 mil. Em 1991, entretanto, mal se contaram 71
mil.

O resultado dessa política, Srs. Deputados, sejam quais
forem os motivos que a respaldaram, o que não desejo discutir
no momento, foi um extraordinário rebaixamento do padrão
de vida dos pequenos produtores nordestinos. Sem acesso
ao crédito agrícola, fonte única e indispensável de recursos
para alavancar sua produçãO, muitos'foram transformados
em simples trabalhadores rurais. Outros, em número bastante
significativo, migraram para os grandes centros urbanos.

A proposta ora apresentada pelo Senador Guilherme Pal
meira estabelece uma fonte segura de recursos - 2,2% da
receita Iíquid~ semestral do Banco do Brasil, assim como os
rendimentos de aplicações financeiras gerados por esse mon
tante -, que seriam utilizados para lastrear uma forma de
subsídio à correção monetária dos empresários aos micropro
dutores, nas operações de crédito realizadas com aquele Ban
co.

Trata-se de medida que, se ocasiona alguma perda de
receita para a instituição - perfeitamente suportável, dada
sua magnitude e saúde financeira - traz, em contrapartida,
,grande número de benefícios sociais para toda a comunidade
do' Nordeste.

O combate às mais dolorosas chagas sociais do Brasil:
fome, miséria, inflação, violência e dedestruturação dos servi
ços públicos, deve ser empreendido principalmente através
da fixação do homem em sua região de origem.

Tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de que,
ao trazer a esta Casa a defesa de um maior incentivo ao
miniprodutor rural, de algu~a forma contribuo para melhorar
a vida do povo deste País. E imbuído desse espírito que aqui
renovo meu apoio ao projeto de lei que institui o Finar, e
o faço na certeza de que essa iniciativa será mais um impulso
de·grande importância para o desenvolvimento de nosso País.

Era o que tinha a dizer

O SR. FRANCISCO SILVA (PDC - RI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
o cre~cimento constante dos evangélicos no Brasil tem preocu-



Julho de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 9 16173

pado os líderes espirituais de outros grupos religiosos, especial
mente os pertencentes à chamada "religião da maioria".

São mais de 18 milhões de protestantes em nosso País,
em constante aumento, que, pela sua fé e pelas obras sociais
que realizam, estão influindo decisivamente no nosso País.

Talvez por causa disso uma parte do clero católico passou
a se referir aos evangélicos como "seitas".

Procurando colocar a situação nos devidos termos, o Re
verendo Caio Fábio D'Araújo Filho, Pastor da Igreja Presbite
riana e Presidente da Associação Evangélica Brasileira, emitiu
uma nota, publicada em quase todos os jornais do País, e
que passo a ler, para constar dos Anais desta Casa.

"Evangélicos não aceitam a qualificação de seita
É natural que, com a visita do Papa João Paulo

II ao Brasil, se esperasse que o problema da evasão
de fiéis da Igreja Católica fosse abordado. Afinal, na
última década os evangélicos cresceram em número
considerável (oito milhões de novos seguidores), o que
passou a preocupar o alto Clero da Igreja Católica
no Brasil.

O que não nos parece natural é que tanto o Papa
João Paulo II cO)110 vários interlocutores da Igreja Ca
tólica refiram-se aos evangélicos brasileiros como sei
tas.

A definição da palavra seita diz: "facção, partido,
comunidade fechada, de cunho radical". Ora, aplicar
às Igrejas Evangélicas no Brasil este termo só pode
ter duas origens:

1) desconhece-se o significado da palavra;
2) deseja-se fazer uso pejorativo com a classifi

cação, desprezando o verdadeiro caráter do movimento
evangélico no País.

A AEVB - Associação Evangélica Brasileira,
cumprindo o dever de legítima representante dos 18
milhões de evangélicos brasileiros, vem a público repu-'
diar tal tratamento. Se o termo seita vem sendo usado
por ignorância, possivelmente tenhamos uma pista para
explicar a evasão hoje ocorrida na Igreja Católica. Caso
não seja esta a razão, o uso pejorativo do termo seita
em relação aos evangélicos no País é uma demonstração
de insen:;ibilidade para o direito de milhões de pessoas.

E, aproveitando o fato', gostaria de poder escla
recer este assunto ainda esta semana."

SI. Presidente, S~ e Srs.·Deputados, outro assunto me
traz hoje à tribuna.

Queremos chamar a atenção das autoridades encarre
gadas do turismo em caráter nacional, para que dêefn um
tratamento mais adequado à cidade de Petrópolis, pela atração
turística que ela representa. ._

Como é de todo sabido, Petrópolis é a cidade imperial.
Escolhida pelos Imperadores brasileiros como alternativa pára
enfrentár os rigores do verão carioca, a cidade conheceu mo
mentos de esplendor, ainda hoje visíveis em seus monumen
tos. Além desse, outros fatos históricos, de grande significado,
encontram-se intimamente ligados àquela progressista cídade
fluminense. Assim é que' a patriarcal Estrada de Ferro Barão
de Mauá, a primeira d9 País e a terceira da América do
Sul, saía do Porto de .Mauá, em Magé, nos fundos da Baía
de Guanabara, vindo atingir a raiz da Serra da Estrela. Essa
'obra pioneira do Barão e, mais tarde, Visconde de Mauá
tf}ve seu trecho inicial inaugurado em 30 de abril de 1854,
l?osteriormente, já com a denominação de Estrada de Ferro

Príncipe Grão-Pará, ela galgou a Serra da Estrela, em sistema
de Cremalheiras, atingindo Petrópolis, no Alto da Serra, e
depois indo até São José do Rio Preto, de onde demandou
a província mineira. Hoje, infelizmente, esta ferrovia não
mais existe, tendo seus trilhos sido arrancados entre os anos
de 1965 e 1966.

Petrópolis, de 1892 a 1902, foi Capital do Estado do
Rio de Janeiro. A sede do Governo foi o Palácio Rio Negro,
mais tarde transformado em residência de verão dos Presi
dentes da República.

Outro fato importante e muito ligado à própria história
pátria é o de que Petrópolis foi o local da reuniãq de que
resultou a assinatura do tratado diplomático pelo qual o então
Território - hoje Estado - do Acre pa"sou a fazer parte
'integrante de nosso País.

A cidade possui um clima excelente. Em especial, mere
cem destaque os Distritos de Itaipava e Correas, considerados
excepcionais para o restabelecimento de pessoas enfermas.

Também merece ser destacado o esplendoroso Palácio
de Cristal, mandado erigir pela Princesa Isabel e pelo Conde
D'Eu para ser local de exposição permanente da 'rica flora
petropolitana.

Com uma população de mais de 200 mil habitantes, que
se vê grandemente aumentada nos finais de semana. e nas
temporadas de verão, Petrópolis não vive apenas de seu passa
do histórico.

Seria bom que a Embratur promovesse no exterior a
exposição de cartazes e distribuísse folhetos, abordando as
PÓssibilidades turísticas de Petrópolis.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, quero ainda diZer
que houve tempo em que o professor tinha status tão privile
giado que, nas cidades do interior, era hierarquicamente a
quarta autoridade, logo após o Prefeito, o juiz e O, padre.
Era também pessoa culta, uma espécie de sábio, com resposta
para todas as perguntas.

Hoje, mal-remunerado, tolhido por extenuante jornada
·de trabalho, impossibilitado de aprimorar-se, o professor apo
senta-se desiludido e frustrado, ou parte para outras profis
sões, em busca de melhores retribuições por seu trabalho.

Na verdade, o ensino devia ser consideraqo como profis
são cujos membros prestam um serviço público: esta profissão
exige dos educadores não só conhecimentos profundos e com
petência especial, adquiridos e mantidos mediante rigorosos
estudos, mas também grandes responsabilidades pessoais e
coletivas que eles assumem para com a educação e. bem-estar
dos alunos de que estão encarregados.

A remuneração do pessoal docente deveria corresponder
à sua função na sociedade e à responsabilidade que enfrenta
desde que começa a exercer a ·profissão. Seus vencimentos
deveriam poder ser comparados favoravelmente com o de
outras profissões, para lhes assegurar um nível de vida satisfa
tório e permitir-lhes dispor dos recursos necessários ao seu
aperfeiçoamento. •

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, S!"e Srs.
Deputados.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, S!" e Srs. Deputados, voltamos,
mais uma vez, a questionar a lógica das privatizações deste
Governo Collor. O desmonte do Estado que esse Governo
vem fazendo é criminoso. Dilapidar o bem público sob o
pretextode que não está dando lucro é uma farsa. É favorecer.
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grandes grupos empresariais, que sempre se aproveitaram das
benesses do Governo.

Como sabemos, as empresas estatais são rentáveis, são
fontes geradoras de emprego e lucro, eficientes e modernas,
com um sistema de produção exemplar, reconhecidas interna
cionalmente, como é o caso da Petrobrás e do Sistema Tele
brás.

Pressionado pelos credores e pelo FMI, o Governo brasi
leiro vem adotando uma política deliberada de enfraqueci
mento das estatais, para justificar suas privatizações. Até ago
ra, já foram vendidas 12 estatais das 150 mais importantes
controladas pelo Governo, o que não significa quase nada
em termos de arrecadação. Dos 2,82 bilhões de d6lares obtidos
com a privatização, só 30 milhões de d6lares entraram em
dinheiro vivo, eorrespondendo a 1,5% do total. O restante
foi pago com as chamadas "moedas podres", especialmente
debêntures da Siderbrás (33,9%) e certificados de privatização
(28,2%). .

Atento a tudo isso é que o Movimento em Defesa do
Sistema Telebrás, lançou, ontem, uma campanha nacional
em defesa do sistema de Telecomimicações como monopólio
estatal, a exemplo das nações dominadoras e do Primeiro
Mundo. Quando se trata de Terceiro Mundo, a receita do
FMI é quebrar este monopólio, privatizar suas telecomuni
cações. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Tele
comunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado
do Pará - SINTEL/PA - promoveu, ontem, na sede da
Embratel em Belém, um debate, com vistas a responder a
todas essas questões: por que, para que e a quem interessa
a quebra do monopólio estatal das telecomunicações no Bra
sil?

Essa iniciativa faz parte do Movimento Nacional em defe
sa do Sistema Telebrás, organizado pela Federação Nacional
dos Trabalhadores no sistema.

O setor de telecomunicações é essencial à soberania de
uma nação, com uma posição estratégica e pública desses
serviços. Com um padrão internacional de serviços, o sistema
Telebrás, hoje, possui as tarifas locais mais baixas do mundo,
não depende de recursos da União, tem o mais alto índice
de produtividade por empregado, contribuindo, dessa forma,
para respostas qualitativas do sistema, com sua presença social
e efetiva em todos os recantos, prestando um serviço padro
nizado e sem discriminações.

A lógica da privatização, dentro do discurso neoliberal
do Governo Collor, faz com que o Estado repasse a "preço
de banana" o patrimônio público, aumentando os preços dos
serviços, com uma qualidade inferior, deixando as comuni
dades carentes mudas e sem informação, além de um alto
índice de desempregados.

As empresas públicas até agora vendidas têm como saldo
o desemprego de seus funcionários. Não trouxeram investi
mentos, vendidas a preços de "moedas podres", contribuindo
para a queda do monop6lio em áreas estratégicas, seguindo
as de!erminações do capital internacional.

E preciso dar uni basta a esse processo, avançando na
mobilização de toda a sociedade civil, lútando para que as
telecomunicações sejam um direito de todos, e não o privilégio
de alguns!

O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
a principal garantia à estabilidade política e social de qualquer .
na.Ção é o fiel cumprimento do seu ordenamento jurídico,

sobretudo quando este é construído com base nos pressupostos
da democracia, da justiça.

De outra parte, quando se verificam ameaças ou indícios
de desrespeito à Constituição, às leis, mesmo a pequenas re
gras jurídicas, todo o coletivo passa a viver momentos de
insegurança, sobressalto, incerteza quanto ao que poderá
ocorrer a cada um e à sociedade como um todo.

Pois bem, Sr. Presidente, a profunda crise econômico
social que vem caracterizando o Brasil nestes tempos recentes
começa a receber novos e perigosos ingredientes, com a discus
são sobre outras alternativas, que não a constilüciom~l, como
suposta solução para o impasse político-institucional criado
a partir das denúncias envolvendo o pr6prie l"n:sid"mte da
República.

Dada a insistência do Palácio do Pla~'lalto em atribuir
a imaginárias tentativas de golpe as acusações fundamentadas
contra ele e sobre as quais deveria trazer esclarecimentos
convincentes, em vez das evasivas já costumeiras, alguns seto
res e autoridades, sabidamente contrários à democracia,pro
curam alimentar a hipótese da ruptura constitucional, caso
se concretize o provável desfecho do afastamento do Presi
dente Fernando Collor de Mello.

O Congresso Nacional precisa manter redobrada atenção,
visando fazer cumrpir integralmente a Constituição e, com
isso, inviabilizar quaisquer manobras daqueles que, estando
no atual Governo ou próximo dele, pretendem sabotar o forta
lecimento das instituições democráticas, para preservar o esta
do de impunidade e os esquemas de corrupção por eles insta
lados.

A Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar
as irregularidades e o tráfico de influência do Sr. Paulo César
Farias no Governo realiza trabalho exemplar, investigando
efetivamente, com critérios lógicos e justos, sempreocupações
outras a não ser a de buscar a verdade.

Paralelamente, a imprensa nacional também contribui
de maneira decisiva para que o assunto seja tratado não pro
priamente com fins especulativos, de escândalo ou espalha
fato, mas sobriamente, como deseja a Nação, interessada
na transparência e na apuração rigorosa dos fatos, sem julga
mentos prévios, mas também sem omissões.

O comportamento das revistas semanais Veja e IstoÉ,
dos telejornais, especialmente da Rede Bandeirantes e do
SBT, bem como dos principais jornais do País, de absoluto
interesse em se desvendar todos os episódios denunciados,
indica que o Brasil começa a amadurecer, sobretudo porque
a sociedade acompanha com inusitado interesse o desenrolar
dos acontecimentos.

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (Bloco - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!S e Srs. Deputados,
retorno hoje a esta tribuna para reafirmar minha indignação,
apreensão e revolta contra a brutalidade praticada pela Policia
Civil do Rio de Janeiro sobre outro Pastor evangélico, agora
da- Assembléia de Deus. Mauro L. Francisco, sob a alegação
de que estaria tentando extorquir dinheiro da família damenor
Vanessa Baptista Pa<1Õeço, libertada de seqüestro, sem pagar
resgate, na semana paSJlada.

Confqrme meu pronunciamento de ontem, os jornais O
Globo e "O Dia" deram destaque especial à prisão do Pastor,
inclusive relacionando o meu nome, tendenciosamente, ao
fato, em virtude do Pastor, como líder evangélico, portar
uma carteira emitida em meu gabinete, impressa na Gráfica
do Senado:. Já distribuí mais de dez mil dessas carte.tr!'!s, ~~:'
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facilitar o exercício dos direitos garantidos aos religiosos na
Constituição, principalmente no que se refere à assistência
religiosa em estabelecimentos de internação coletiva.

A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira, dia 6, no
centro do Rio de Janeiro, e o Pastor, que sofreu toda sorte
de humilhação, como ser humano e como evangélico, com
violência física e moral, foi liberado algumas horas depois,
sem pagar fiança, sob declaração da própria Polícia de que
teria havido engano e que, se ele aceitasse as desculpas e
não tomasse qualquer atitude, o caso estaria encerrado. Caso
contrário, o processo prosseguiria, fundamentado no seu de
poimento feito sob coação, segundo sua declaração em novo
depoimento, que ontem mesmo foi providenciado junto à
Secretaria de Segurança do Estado pela Il\Í,nha assessora jurí
dica.

Fico indignado. SI. Presidente, com a maneira leviana
e irresponsável com que a impressa cobre esses fatos, com
o objetivo aparente não de informar a verdade, mas de denun
ciar e envolver cidadãos em escândalos, mesmo que por um
dia, cabendo aos inocentes todo o ônus da defesa e da expli- '
cação pública, o que jamais limpará a honra maculada, porque
os esclarecimentos não obtêm o mesmoespaço nos jornais.

Fico apreenssívo, ao tomar conhecimento do novo depoi
mento do Pastor Mauro, com a comportamento discrimina
tório das autoridades em relação ao evangélico, condição de
fé religiosa que nem sequer deveria ser considerada pelas
autoridades policiáis, que buscavam o autor de um crime co
mum, praticado por um cidadão comum. Ou será que faz
direrença para a Polícia ser católico, espírita ou crente? Ou
ser mulato, fraco, humilde e pobre, em vez de louro, de olhos
azuís, rico e saudável? Ou ~erá que a PóHcia prefere prender
inocentes, .trabalhadores e honestos, em vez dos criminosos
que ocupam todas as ruas do Rio? Causam muita preocupação
estes fatos, porque não são casuais, ocorrem com freqüência,
invertendo todo os valores instituídos e aceitos.

Sr. Presidente, causa-me'profunda revolta ver o Rio de
Janeiro sitiado por bandidos de toda a espécie, a praticarem
crimes impunemente, enquanto os cidadãos de bem transfor
mam suas residências em prisões para se defenderem das
agressões que a Polícia deveria reprimir. A solução existe.
Durante a Rio-92, os índices de criminalidade caíram a quase
zero na cidade, justamente porqu,e a prevenção e a repressão
foram prioritários no período. E revoltannte constatarmos
que existem pessoas sérias que ainda acreditam em pena de
morte como solução. O problema não está na pena, está no
cumprimento da pena. Há poucos dias tivemos o julgamento
de um Juiz de Direito gatuno, que roubou bilhões de cruzeiros
do INSS, portanto, dos trabalhadores. Foi condenado a 14
anos de prisão, porém, como é primário e já cumpriu um
ano, cumprirá mais um ou dois e ficará livre para locupletar-se
com o produto bilionário do seu furto.

Em que País estamos vivendo, Sr. Presidente? Que cidade
é essa em que o banditísmo campeia solto, enquanto a Polícia
corre atrás dos pobres, humildes e inocentes? .

Quanto ao Pastor Mauro, já estamos providenciando um
inquérito administrativo para a apuração da verdade. São esses
pastores e líderes, evangélicos, os que apascentam o povo, I

tornando-o manso e esperançoso, capaz, por ironia, de supor
tar tanta injustiça. Mas Deus protege os inocentes.

Muito Obrigado.

O SR. PASCOAL NOVAIS (Bloco - RO. Pronuncia
I e seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e ~rs. Deputados,

quero discorrer, no dia de hoje, sobre uma ,das mais impor
tante ciência do mundo. Estou me referindo, Sr. Presidente,
às ciências agrárias.

A agricultura foi uma das bases fundamentais da forma
ção da sociedade humana. A produção de alimentos e a capaci
dade de armazená-los definiram o progresso ou mesmo o desa
parecimento de várias culturas. A Revolução Industrial, a
partir de meados do século XVIII, deu um novo papel à
gricultura, transformando-a em parte de um sistema muito
mais complexo, indo muito além daquilo que é produzido
dentro das porteiras de uma fazenda. Recentemente, com,
o desenvolvimento acelerado das indústriais de alimentos e
a necessidade de alimentar e vestir ).Im número sempre cres
cente de habitantes do Planeta, a interação da agricultura
com as indústrias processadoras passou a ter uma enorme
importância. O complexo agroindustrial abrange todas as ope
rações, envolvendo a produção e a distribuição de suprimentos
agrícolas. As operações de produção na fazenda, o armazena
mento, o processamento e a distribuição de produtos agrícolas
e dos itens produzidos com eles tornaram-se, assim, um siste
ma único, com cada setor depedendo profundamente do ou
tro.

Para se compreender melhor o significado do complexo
agroindustrial, SI. Presidente, é fundamental conhecer seus
componentes. Tudo começa com um conjunto de atividades
que torna a produção eficiente. A pesquisa agropecuária tem
a função de buscar tecnologias que permitam aumentar a pro
dutividade, melhorar a qualidade dos alimentos, tornar os
manejos mais simples e mais baratos. Como resultado das
pesquisas, podem-se aplicar nas propriedades rurais novas
técnicas de cultivo, sementes melhoradas, adubação eficiente, i

controle de pragas e doenças. Além disso, Srs. Parlamentares,
a pesquisa industrial leva ao desenvolvimento de máquinas
e implementos agrícolas, sistemas de irrigação e um grande
número de outros equipamentos que permitem obter uma
produtividade máxima. Como se vê, mesmo nesta fase, a pro
dução de alimentos depende fundamentalmente de vários se
tores industriais que estão sempre em busca de soluções para
os problemas enfrentados no dia-a-dia de uma fazenda.

Saindo da porteira da fazenda, parte dos alimentos e
outros produtos vegetais e animais vão diretamente para o '
consumo, entrando numa vasta rede de distribuição-Ceasas,
supermercados, armazéns, ,pequenas revendas etc. Outra par
te, bem considerada, vai para as indústrias de transformação,
que tornam esses produtos próprios para consumo a longo
prazo.

A partir daí, esses produtos precisam ser acondicionados
adequadamente, armazenados e depois distribuídos, para con-·
sumo, um estágio em que se movimentam indústrias de emba
lagens, campanhas de propagandaemarketing, redes de distri
ouição e transporte. Todo esse conjunto é que constitui. o
complexo agroindustrial, que, no Brasil, representa mais de
um terço do PIB e 'emprega mais de 40% de nossa força
de trabalho, mais de 40% de nossas exportações e 68% do
consumo da família brasileira.

Muito Obrigado.

O SR. TUGA ANGERAMI (PSDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
há, também, a fábula, contada por Theodore Rozak, de uma
sociedade de rãs que vivia no fundo de um poço.

"Como nunca haviam saído de lá,pan. todos os
efeitos práticos, os limites de. seu DOCO deJ,lQt-ª'y'am ~
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limite de seu mundo. É sempre assim. É difícil pensar
para além da experiência... Acontece que um pintas
silgo descobriu o poço, descobriu as rãs, morreu de
dó e ressolveu contar o que havia lá fora. E falou
de campos verdes, águas limpas, flores, frutos, florestas
e tudo o mais que se pode ver nesse mundo que enche
os olhos.. , A princípio gostaram das fantasias do pintas
silgo. Um bom contador de casos. Depois um grupo
de filósofos parou para analisar o seu discurso e con
cluiu que se tratava de ideologia, das perigosas, cheias
de engodos alienantes. Da próxima vez que a,avezinha
lhes fez uma visita, antes que abrisse o bico, torce
ram-lhe o pescoço. Morto o bicho, empalharam-no e
o colocaram no museu das conquistas da crítica da
ideologia" .

Essa lenda, adaptada por Rubem Alves, aliada à lição
de Galileu, lembra, no momento pós-Conferênia das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento todas as
lutas já travadas, no transcorrer da história, por ~oerênCia.
Recorda, também, a procura da humanidade por horizontes,
a busca do aguçar da percepção e as reações incontinentis
a todo e qualquer processo de discordância ou de aprofunda
mento na busca da verdade que implique abandonar fórmulas
prontas, rever conceitos estratificados, ou, até mesmo, agilizar
a participação, através do amadurecimento da consciência e
da lucidez.

Estes pensares fazem-me lembrar as palavras de um Pro
curador de Estado que, ao refletir sobre prática profissional
isenta ~em afirmado sempre que "a independência de posições
e de atitudes desagrada ao poder" pois "a independência pro
move a segurança de convicções, torna o homem livre faz
o profissional". '

Esta lição simples, de Célio Afonso de Almeida leva-nos
a refletir a respeito do dispositivo, constante do art. 132 da
Constituição Federal e da tarefa que a Carta Magna atribui
aos Procuradores de Estado e do Distrito Federal, pois, embo
ra muito se tenha faladó a respeito do Ministério Público,
pouco tem sido dito a respeito dos advogados de Estado e
de sua missão, que, em matéria ambiental, tem, muitas vezes,
s~do simples e puramente ignorada em muitas unidades da
Federação brasileira.

Diz o art. 132 da Constituição Federal que "os Procura
dores dos Estados e do Distrito Federal exercerão a represen
tação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades
federadas, organizados em carreira, na qual o ingresso depen
derá çJe concurso público de provas e títulos".

E sabido que o fortalecimento da parcela reforça o con
junto inteiro - eis porque é esta uma boa oportunidade para
a reflexão que ora fazemos: acabam de assumir o cargo de
advogados de Estado doze novos Procuradores do
Distrito Federal, após transporem a barreira necessária e indis
pensável do concurso público. Somam-se a tantos outros que,
Brasil afora, dedicam-se a um trabalho de alicerce, assesso
rando os poderes de Estado das respectivas unidades federais
para "bem e fielmente cumprirem a Constituição e as leis",
o que implica, também, a tarefa de "zelar para que a proteção
ambiental aconteça" e "a obrigatoriedade de representar con
tra quaisquer lesões ambientais de que se tenha conhecimento,
dando origem às medidas de natureza administrativa cível
ou criminal que se façam necessárias". '

Esta não é uma mensagem - é um testemunho - e
quem o dá é o Procurador-Geral do Distrito Federal Célio
Affonso (gestão novembro 198811990), sob cujo compasso

foi elaborada a estrutura normativo-ambiental desta unidade
da Federação, a primeira a atualizar e elaborar'normas de
caráter sanitário-ambiental após a Constituição de 1988, fazen
do-o de forma a torná-Ias exemplo para vários outros estados
e municípios.

Recorremos, neste momento, para falar a respeito dessa
missão, a um jurista ilustre que deixou súa Procuradoria de
origem, para dar continuidade à tarefa de busca da harmonia,
em seu sentido pragmático mais amplo, no Superior Tribunal
de Justiça.

DesejamQs, assim, inscrever as galavras do .Ministro
Humberto Gomes de Barros, a respeito da função do Procu
rador de Estado, nos Anais desta Casa, como uma forma
de reflexão a respeito do art. 132 da Constituição Federal,
transformando-a, ao mesmo tempo, em saudação aos novos
advogados do interess~ público indisponível recém-empossa
dos nesta Capital da República, que é sua catilPulta para
este mundo cada vez menor, cada vez mais problemático,
com uma força cada vez mais frágil... Oxalá seja ela direcio
nada à paz, à saúde, à vida!

Ouçamos, pois, o retrospecto histórico do jurista, conten
do sua verdade-lição-vivência, que bem retrata as dificuldades
da trajetória de organização de um instrumento destinado
ao bem comum e que deve - por que não? - ficar aqui
registrada, como uma homenagem a esta Cidade-Estado.

As palavras a seguir transcritas, proferidas em 1988, têm
a atualidade que. só a autenticidade confere aos testemunhos:

"Este é um momento de grandeza, na curta vida
de nossa Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Chega à nossa comunidade, após longo e duro
concurso, um grupo de jovens advogados de Estado,
magnificamente bem preparados para a defesa do inte
resse público.

O momento é de alegria.
Nosso propósito é celebrar esta chegada com uma

cerimônia· discreta, como devem ser todas as atitudes
profissionais do advogado.

Nada de festas ou rompante de emoção.
Um simples e carinhoso abraço de boas-vindas é

o suficiente.
Reservamos a eloqüência para as disputas foren

ses, em defesa do Distrito Federal.
Sejam, portanto, bem-vindos!
Quem os recebe é uma testemunha da primeira

infância - quase do nascimento - da Procuradoria
Geral.

Desde sua origem, sob a condução do venerável
Leopoldo César de Miranda Lima, a Procuradoria-Ge
ral desenvolve trajetória contínua de estudo, trabalho,
profissionalismo, independência, lealdade e discrição.

No início, já sob a liderança de Luiz Carlos Pujol,
passamos a ocupar três salas no prim,eiro andar do
Bloco I na Esplanada dos Ministérios. Eramos, então,
dez Procuradores.

Célio Silva deu-nos o primeiro sentido de organi
zação.

Júlio César Santos, com a modéstia dos sábios,·
propiciou-nos instálações mais simples, na atual sede
do INPS.
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José de Campos Amaral, corri sua batuta cordata
e determinada, transferiu-nos para o moderno Edifício
doBRB.

Amaury de Aquino ensiou-nos que seriedade não
é sinônimo de mau humor. Com ele aprendemos que
a democracia é, antes ele tudo, um estado de espírito.

Pedro Mattoso conduziu-nos, quase sem que per
cebêssemos, às alturas dos Tribunais Superiores.

Emmanuel Lyrio legou-nos o Edifício Sede e, com
o Decreto n9 2.244, restarou-nos a dignidade institu
cional que a ditadura nos retirara.

Com o Governador José Aparecido ganhamos a
Quinta Subprocuradoria, com o recorde de ser o pri
meiro órgão jurídico brasileiro especializado em assun
tos de meio ambiente.

Com desvanecedora honra, recebemos o CEA
JUR e o sublime encargo de ministrar assistência judi
ciária aos miseráveis e aos servidores públicos que so
fram processos judiciais, em conseqüência de sua ativi
dade funcional.

Prezados colegas, vocês se incorporam a uma equi
pe que espera consolidar uma tradição de que já nos
orgulhamos.

Nossa tarefa se funda no culto de alguns valores
indispensáveis à estrutura do verdadeiro advogado.

Estudo, trabalho, seriedade, profissionalismo, in
dependência, lealdade e di~crição.

Jovens, mas experientes juristas, vocês sabem que
o estudo cuidadoso é a via que conduz ao respeito.

O trabalho é fundamental. Preguiça e advogacia
são valores incompatíveis.

Encarar com seridade os problemas, sem minimi·
zá-Ios, é o melhor antídoto contra derrotas forenses.

Nossa profissão, nossa atividade fundamental 0
ser Procurador do Distrito Federal.

O senso de profissionalismo é a característica dife
rencial entre o Procurador respeitado e vitorioso e o
triste barnabé, carente de estima e consideração no
foro e na sociedade.

Procurador que se preze não falta a audiência,
não se furta às sustentações orais, não teme juízes,
nem adversários. O bom profissional é aquele que sabe
ser firme, sem perder a compostura.

O profissionalismo é combustível que nos faz varar
madrugadas e enfrentar o constrangimento de, nas em
nergências, incomodar juízes e demais autoridades, em
seus momentos de descanso,

O culto à independência é, talvez, a mais' cara
de nossas tradições. Na Procuradoria-Geral, cada Pro
curador age de acordo com sua consciência jurídica.
O considerável número de discordâncias técnicas entre
Procuradores chefes e seus subordinados é boa teste
munha da liberdade.

Lealdade é a síntese de todos os valores que nos
orientam. Sua tradução é o inverso do aulicismo obscu
rantista. É bem mais nobre contrariar o estadista que
submeter-se a seus caprichos. A história é impiedosa
para com os que se mantêm à custa do fingimento.

Nisto tudo, um necessário tempero: o advogado
de Estado não deve, jamais, perder de vista que o
interesse maior de seu constituinte é a distribuição da
Justiça~ a realização do bem comum.

Sob este aspecto, nossa atividade, por se revestir
de serena imparcialidade, aproxima-nos dos magistra
dos.

Não nos é permitida a construção de sofisma que
traga lucro imediato à Administração, às custas do in
justo prejuízo de outrem.

Cobrar um imposto indevido, ou negar um direito
claro de funcionário público é tão reprovável quantd
prevaricar.

Paradoxalmente, nossa imparcialidade é a mais
proveitosa pàrcialidade em favor do Distrito Federal.

Ser discreto é postura obrigatória. A· eficiência
do advogado varia em razão direta de seu comedi
mento. Os arroazoados forenses destinam-se aos autos
e neles devem morrer. A sabedoria dos pretórios cu
nhou velha advertência: "advogado no palco, consti
tuinte na cadeia".

Todos estes princípios nos devem conduzir ao tra
balho de contínua recriação do direito.

Não podemos perder de vista que a advogacia 
principalmente ~m. sua dimensão consultiva - é um
trabalho de ajustamento do direito positivo à realidade
da vida.

.Devemos recusar as doutrinas que tendem a nos
transformar em meros compiladores de jurisprudência.

Do contrário, estaremos n.a iminência de sermos
substituídos, com vantagens, por computadores.

A obra de atualização. do direito é tarefa do Legis
lativo, do Judiciário e também do Executivo, através
do trabalho ge consultoria jurídica.

Viver é criar!
Estamos certos de que vocês estão integrados neste

modo de encarar a profissão da advogacia do Esta,pQ.
Sejam, pois, bem-vindos!
Hoje, a Procuradoria ficou maior.
Nossos colegas, hoje inativos, não se decepcio

narão conosco!
Vamos à luta!"

Com essa música, o maestro Humberto assim sintetizou
a partitura: "estudo, trabalho, seriedade, independência, leal
dade e discrição".

Verdade, em suma, e a consciência clara de que a semente
desaparece para que surja a árvore e possam seus frutos trans
formar-se em alimento.

Na sabedoria da ação está implícita a necessidade de
se conhecer.em profundidade os deveres de cidadania-veículo
de participação, integração à comunidade, capacidade de
abertura aos rumos e campos novos do conhecimento - e
a humildade decorrente: perceber-se que a roda foi inventada
há milênios... roda, essa, que continua a fazer girar o mundo,
conquanto anônimo permaneça seu inventor... utilidade, essa,
que prescinde de novo patenteamento...

Neste exercício de cidadania, impõe-se o reconhecimento
à participação lúcida e atuante de Procuradores de Estado
que, conquanto sobrecarregados em seu dia-a-dia, pressio
nados por sua luta constante, prazos e tarefas, 'jamais omitem
a contribuição de sua experiência e seu saber à causa ambiental
da Nação brasileira, lembrando-se da parábola bíblica que
veda a quem tem a lamparina escondê-la sob o algueiro.

Nesta hora, lembrando o Dia Mundial do Meio Ambiente
deste ano, em que as nações souberam parar para refletir,
em conferência, sobre seu meio ambiente e o desenvolvimento
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do hoje e do amanhã, é com satisfação que esta Comissão
registra a existência de unidades especializadas em meio am
biente nas Procuradorias-Gerais do Distrito Federal, desde
1985, no Mato Grosso, Ceará e Rio de Janeiro, desde o início
da década de 90 - e o trabalho pioneiro de formação de
jurisprudência ambiental, encabeçado pela Procuradoria-Ge
ral do Rio Grande do Sul, há mais de 10 anos, com a discussão
judicial referente a agrotóxicos, seus componentes e afins 
discussão que ainda ocupa o judiciário e que iniciou o debate
forense referente aos princípios normativo-ambientais nos tri
bunais superiores de nosso País.

É necessário, neste momento também, prestar um tributo
nominal à cidadania dos Procuradores de Estado Diogo de
Figueiredo Moreira Neto, do Rio de Janeiro; Ada Pelegrini
Crinover e Helita Barreiro Custódio, do Estado e Município
de São Paulo; Gilberto D'Ávila Ruffino, de Santa Catarina;
Fernando Walcacer, do Rio de Janeiro; Verena Nygaard, do
Rio Grande do Sul e a todos os demais jus-ambientalistas
que, desde as horas mais remotas, obscuras e difíceis da década
de 70, às leis mais recentes, em nível local e federal, têm
exercido sua vocação em plenitude, na luta consciente por
conquistas normativas (como a Lei n9 7.347/85, que criou a
ação civil pública) e trabalhando arduamente por decisões
jurisprudenciais sensíveis à questão ambiental (desde quando
a preocupação por equil~rio ecológico era, no Brasil, ainda
considerada modismo de hippies e desocupados, dando-se as
costas a impactos visíveis à saúde e à vida, como os inúmeros
casos de anencefalia constatados nos Estados com agricultura
intensiva). Incansáveis, todavia, foram e têm sido as batalhas
forenses, contra oponentes economicamente fortes e estrutu
ralmente bem aparelhados.

As dificuldades materiais das primeiras horas foram inú
meras e ainda persistem, mas a formação de uma literatura
jurídica a respeito contou, certamente, com a dedicação desses
e de tantos outros profissionais durante estas décadas - a
formulação e intercâmbio constante dos primeiros artigos,
estudos e projetos de lei, alegria de vê-los aprovados em um
Estado, em outro e mais outro, no trabalho incessante do
alicerce que está preocupado com a solidez do edifício e não
com a assinatura de inventorno tijolo ...

É preciso ressaltar sua dedicação - sua procura inces
sante pela verdade e por uma formação meta-jurídica mais
abrangente e os sacrifícios para conquistá-la, sem temer as
próprias áreas de desconhecimento, plasmando uma visão jus
holística. São profissionais que em momento algum se furta
ram à tarefa de gastar horas sem fim preparando colegas menos
experientes, não se sentindo humilhados ou diminuídos em
sentar-se em um órgão de meio ambiente ou organização não
governamental, ajudando-os a estruturar-se e sabendo, tam
bém, aprender com eles, assumindo a interdisciplinaridade
necessária. Tampouco omitiram-se de quaisquer das outras
tarefas anônimas que os alicerces desempenham... sabendo
aproveitar e implementar as idéias novas fossem escritas, não
importa em qual coordenada geográfica, com tinta preta, ama
rela, vermelha ou branca - tendo simplicidade, tirocínio e
coragem para adaptá-las às respectivas realidades.

Tiveram o desprendimento de abdicar das horas de lazer
para rever projetos de lei, dar sugestões, formular estratégias
de ações... Alguns deles, com sacrifícios pessoais, e ginásticas
com seus prazos e processos deslocaram-se de Estados distan
tes a Brasília, sem medo de ajudar a abrir a trilha que liga
Estocolmo-72 a Rio-n... conscientes, em sua cidadania, de

que este trabalho (gratuito e de esteio) tem sua importância
e faz parte da ação participativa de zelar pelo interesse público
indisponível... tudo isto muito antes da Conferência Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento transformar-se em
um grande e festivo happening a acontecer no palco da cidade
maravilhosa, para propiciar às nações do mundo a oportu
nidade da reflexão.

Conscientes de sua própria luz, sem temer a luminosidade
alheia (que, sabem, soma-se à sua para adicionar claridade
ao cosmos), estes profissionais têm, sem dúvida, dado a contri
buição árdua da base - têm suportado peso e pressão, mais
preocupados com a solidez do alicerce do que com o brilho
da vitrine. Têm tido apreço pelas tarefas pequenas e insignifi
cantes inerentes à solidariedade ambiental - a função de
ser veículo, o dar e receber informação, jamais cerceando-a
ou manipulando-a como um instrumento de poder, arriscan
do-se a fazer a sua parte e sem temer a presença e sugestões
alheias, ou os erros eventuais que surgem nas tentativas de
acerto... pois buscam a qualidade do resultado e sabem da
importância vital de participar.

À lealdade, caráter e, sobretudo, simplicidade e autêntico
amor à causa desses Procuradores insignes - e a de todos
os demais tijolos que, anônimos, transformam-se em alicerces
escondidos nas respectivas Procuradorias - o sincero abraço
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias da Câmara dos Deputados neste junho muito espe
cial, em que o mundo conseguiu se reunir para discutir proble
mas comuns, apesar das divergências, enfrentando-as sem te
mê-las.

À simplicidade e participação assumida, advinda do ver
dadeiro saber, que, por ser firme, não precisa esforçar-se
por ser visível, a nossa homenagem. À pauta de sua música
("estudo, trabalho, seriedade, independência, lealdade e dis
crição") O nosso reconhecimento. Aos seus maestros, o nosso
tributo.

E aos novos Procuradores do Distrito Federal nossos vo
tos de coragem, lucidez e coerência em sua tarefa jurídica
de assessorar os poderes de Estado desta unidade da Fede
ração para a defesa do interesse público indisponível.

Muito obrigado.

o SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados.

Apresentarei em seguida dúvidas e inquietações sobre
o ajuste fiscal, despertadas pela leitura dos jornais e revistas
do fim-de-semana.

1) Duvido que as elites, hoje desejosas do ajuste fiscal,
se entendam sobre o objetivo perseguido. Seria aumentar
a carga tributária? Ou diminuí-la? Ou, ainda, seria primordial
a melhora da eficiência alocativa desse sistema privilegiando
os investimentos e as exportações? Confusão maior ocorre
a respeito dos prazos: em quanto tempo se espera obter o
quê? .

2) O projeto de governo pretende modificar 53 artigos
(22% do total) e 145 dispositivos da Constituição, além de
introduzir 30 outros dispositivos novos. Ou seja, seriam 175
votações em quatro vezes (duas na Câmara, duas no Senado):
700 votações no total, exigindo quorum qualificado. Além
disso, o projeto não separa curto de longo prazo. Deveria
conter apenas (e já seria muita coisa) o necessário para 1993.
Mas contém dispositivo cujos efeitos fiscais ocorreriam daqui·
a três, cinco ou dez anos. Por que não deixá-los para a revisão
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constitucional? Misturar tudo, agora, fica bonitopara anúncios
na imprensa, mas conspira contra a realização de algo efetivo.

3) O governo propõe impostos novos. Um deles, o Im
posto sobre Transações Financeiras (defendido co.mo único
pela Folha), com alíquota de 0,2%, substituiria o Finsocial,
o PIS-Pasep e a contribuição social sobre os lucros. Em matéria
de cumulatividade (ou efeito "cascata"), trocar o Finsocial
por esse ITF equivale a trocar seis por meia dúzia. Mas a
idéia do ITF tem charme: como diz o professor Chico Lopes,
há a sensação geral de que o novo imposto vai gerar uma
grande arrecadação, mas que ninguém vai pagar. Alardeia-se
que os bicheiros, as indústrias de fundo de quintal e os outros
sonegadores, que escapam do Finsocial, não se livrariam do
ITF, ampliando-se, assim, notavelmente, a arrecadação. Será?
Suponhamos que a economia informal seja duas vezes a econo
mia formal, para efeito tributário. Isto equivaleria a um Finso
cial de 0,6% em vez dos 2% de hoje, com efeito modestíssimo
sobre a arrecadação. Quem, então, pagaria o ITF? Como
mostrou o professor Lopes, os pagadores seriam os tomadores
de empréstimos em moeda indexada, principalmente o gover
no (80% do total), sob a forma de juros maiores: cerca de
dez pontos percentuais a mais por ano ,-onerando pesadamente
o serviço da dívida pública.

4) O novo imposto sobre ativos, dedutível do Imposto
de Renda, é copiado da experiência mexicana. Mas no México
as ~mpresas deduzem as dívidas, ou seja, o imposto incide
sobre o patrimônio líquido. Ao que parece, a proposta do
governo não faz essa dedução. Por isso e por outros motivos,
se tomarmos as 500 maiores empresas do país, mais de 73%
da arrecadação virá das estatais, ou seja, será um imposto
cobrado pelo governo sobre o governo. Entre elas estão em
presas com déficits espetaculares e sem IR a pagar, com a
Rede Ferroviária Federal, a Fepasa e os metrôs, todos com
patrimônios também espetaculares!

A afobação e a confusão em torno do ajuste são provo
cados pelo desejo do governo de mostrar que continua existin
do, apesar da CPI e do colapso de sua credibilidade. Mas
a estratégia realista e efetiva teria de 'ser outra: (a) promover
um "ajuste fiscal iponte" para 1993, bastante mais modesto,
porém eficaz; (b) preparar a reforma ampla para a época
da revisão constitucional; ou, alternativamente, segundo pró
pus, mandar ·projeto de emenda, constitucional retirando o
capítulo tributário da Constituição, mantendo-se apenas os
princípios básicos. Com isto, a reforma seria feita através
de leis complementares e ordipárias, caminho muito mais flexí
vel e racional.

O SR. MAGALHÃES TEIXEIRA (PSDB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente\ Sr'lS e Sr&: D~pu
tados, ocupo esta tribuna para prest3:r urna h,o~enag.em postu
ma ao Sr. Guilherme Campos, falecIdo no ultImo dIa 6. Faço
questão de ressaltar que o homenageado não era um co~~a

nheir\l partidário ~em tampouco tính~~s os mes.m0s pOSI~IO

namentos ideológIcOS. Éramos adversanos polítIcos. ~orem,
"Sr. Presidente, não posso deixar de ressaltar. su~s qualidades
como cidadão prestante à comunidade campmerra. .

Q Sr. Guihenne Campos ocupou diversos cargos ~m entI-
dades importantes de Campinas, dentre. elas:

1) Associação Comercial de Campmas;
2) Guarda Noturno Municipal; . " .
3) Innandade da Santa Ca~a de Mlsencordla;
4) Aeroclube de Campinas; .
~) A:;;sociação A~lética Ponte Preta;
6) Rádio Central d~ .Campi!!as.

Devo relatar, Sr. Presidente, que, aliado ao seu volunta
rioso espírito de comando, teve sempre o respeito às causas
públicas, agindo em todos os cargos ou funções que ocupou
com a justa dignidade e seriedade.

Devo também, Sr. Presidente, registrar a sua contribuição
à nossa administraç"ão quando fomos Prefeito de Campinas,
porque independentemente de quem estava ocupando o cargo
de Prefeito, ele sempre procurou e conseguiu trabalhar por
Campinas.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS -.:... DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
uma das matérias mais importantes que, neste momento, são
objeto da análise e deliberação desta Câmara dos Deputados
é, sem nenhuma dúvida, o PL n? 824/91, conhecido como

l.a Lei de Patentes. Referido projeto, se aprovado, substituirá
a atual Lei n? 5.772/71, o Código de Propriedade Industrial.
Esta lei, hoje em vigor, assegura ao Brasil a possibilidade
de realizar pesquisas, fabricar alimentos e medicamentos, de
senvolver plantas e produtos através de empresas nacionais
e estrangeiras aqui instaladas e, assim, ter abastecido o seu
mercado, criar empregos e desenvolver centros de tecnologia.

Os países industrializados, especialmente o chamado
Grupo dos Sete -EUA, Japão, Alemanha, Inglaterra, Fran
ça, Itália e Canadá - quer.em impedir e manter sob o seu
controle o desenvolvimento científico e tecnológico dos países
do chamado Terceiro Mundo, especialmente daqueles cujo
potencial para tal desenvolvimento é significativo, como é
o caso do Brasil. O Projeto de Lei remetido pelo Sr. Presidente
'da República para deliberação do Congresso Nacional- com
pedido de urgência - nada mais é do que a submissão integral
do Brasil a esses propósitos imperialistas. -

Por este proJeto, seriam impostas ao Brasil as seguintes
situações: seriam admitidas patentes para alimentos, medica
mentos, produtos químicos e biológicos; os proprietários des
sas patentes teriam o monopólio das mesmas pelo prazo de
20 anos; passariam a ser importados fánnacos e medicamentos
que hoje são aqui produzidos e inclusive aconteceria a retroati
vidade da Lei, admitindo o que já foi depositado como patente
no exterior. Tudo isto significaria um aumento brutal de nossa
atual dependência em relação aos países ricos. Pior: significar

-mesmo abrirmos mão de uma perspectiva de fut\lro para o
Brasil, de um projeto nacional que contemple os interesses
estratégicos da Nação Brasileira. Tal projeto não pode ser
aceito pela Câmara dos Deputados, sob pena de estarmos
cometendo um verdadeiro crime de lesa-pátria. .

Dentre as conseqüências que a aprovação desse verda
deiro absurdo implicaria para a nossa realidade; as entidades
envolvidas com a defesa dos ipteresses nacionais têm apontado
a desindustrialização, vez que passaremos a importar o que
hoje é aqui produzido e, em conseqüência, aumento signifi
cativo do desemprego. Além disso, aconteceria uma pressão
forte sobre os índices inflacionários, pois aumentariam signifi
cativamente os custos de Pfodução de alimentos e medica
mentos, uma vez que os produtos passarialll a pagar royalties
às"empresas estrangeiras que detivessem as patentes dos seus
produtos. O"~

Uma das conseqüências da aprovação do PL n? 841/91
seria alienação do nos.so patrimônio genético para empresas
estrangeiras. Ora, o .;Brasil vem de assinar, durante a Confe
rência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimetno,
a ECO-92,_como primeiro signatário, a Convenção sobre Bio
diversidade, que assegura aos países detentores de patrimônio
genético dir.~jtos sobre a sua ~xploração.
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A aprovação do projeto governamental, cuja essência
foi mantida no substitutivo apresentado pelo relator, o Depu
tado Nei Lopes, é assim contraditória com a postura adotada
pelo Brasil na ECO-92. Dentro de pouco tempo, será o Con
gresso Nacional chamado a aprovar, através de decreto legisla
tivo, a Convenção da Biodiversidade, a qual passará então
a ser uma lei nacional. Não podemos aprovar, agora, outra
lei contraditória coI!). ela seria tomá-la injurídica.

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, a desnacionalização·
industrial progressiva tende a minar a soberania dos países.
Soberania econômica não significa autarquia, isolacionismo
ou xenofobia. Significa, isso sim, o controle nacional das deci
sões básicas que afetam a economia. Não há exemplo histórico
de real desenvolvimento de um país que não tenha sido fruto
da ação soberania e independente do seu povo. Não há, por
outro lado, exemplo histórico de desenvolvimento soberano.
e independente sem o controle e o desenvolvimento de uma
tecnologia própria, adaptada às condições locais, aos recursos
materiais e energéticos que sejam abundantes, adequada aos
vetores referentes a padrões de consumo, perfil da força de
trabalho, estruturas do sistema nacional educacional e padrões
culturais da população. Se isso foi verdade no passado para
os países do Grupo dos Sete, muito mais verdade é hoje
para os países em desenvolvimento, em um mundo onde o
controle dos espantosos e velozes avanços da Ciência e da
Tecnologia apresenta-se como pedra de toque do desenvol
vimento e do sistema de produção e distribuição da riqueza
mundial. .
. A produção tecnológica é um processo de natureza polí

tica que envolve especialmente as estruturas de produção e
de poder da sociedade e somente desse modo pode ser tratada
com seriedade. O PL 824/91, ou o substitutivo do Relator,
se aprovados, atrelarão o país a um sistema de domínio colo
nial mais eficiente e cruel do que aquele que sofremos nos
séculos XVIII e XIX.

A história dess~ projeto de lei não é nada honroso para
o nosso país: teria sido remetjdo ao Brasil () seu texto original,
em inglês, o qual, após apressada tradução, foi encaminhado
ao Congresso Nacional. As forças democráticas e progressistas
brasileiras, determinadas a proteger os interesses nacionais,
reagiram de maneira efetiva, clara e, neste momento, encon
tram-se em campanha nacional contra a aprovação desse pro
jeto deJei ou de seu substitutivo.

Essas forças cohstituíram o Fórum pela Liberdade do
Uso do Conhecimento, o qual, além de debates, manifestações
e protestos, tem sugerido propostas alternativas, dentre elas
as de que se obrigue a divulgação total do processo das paten
tes registradas, a obrigatoriedade da produção 1\0 país no
prazo de 3 anos ou cancelamento do registro e/ou licença
compulsória da patente e, especialmente, um prazo de carên
cia de até o ano 2000 para patentes de processos e até 2005
para- produtos, desde que implantados até janeiro de 1995,
tudo isto nos marcos de uma política nacional de desenvol
vimento científico, tecnológico e industrial.

A derrota do projeto governamental e do substitutivo
apresentado pelo relator, é, portanto, a condição básica para
começarmos a elaborar uma nova proposta para a matéria,
coftsentânea com os interesses nacionais e que abra, assim,
perspectivas para o futuro de nosso país. '

.O SR. ALANO DE FREITAS (PMDB - GO. Pronuncia
.o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
nos dois últimos Illtses. a economia brasJJeira.se encpnj:ra

realmente travada nos seus diversos setores, não apenas como
decorrência da manutenção do desempenho inflacionário aci
ma dos vinte por cento ao mês, mas pela falta de medidas
e planos confiáveis, capazes de pressupor uma recuperação
no segundo semestre.

Vimos que, enquanto a safra de grãos atingia cifras espe
culativas, acima dos setenta milhões de toneladas, as rodovias
permaneciam deterioradas e uma injustificada greve política
dos portuários - pretendendo influir no processo legislativo
- impedia, durante mais de dez dias, o transporte de merca
dorias, paraJisadas as importaçõ~s e as exportações.

Enquanto isso, explodiam as denúncias do Sr. Pedro Co
llor contra o Sr. Paulo César Farias, que, depois de tomar
conta das contribuições para a campanha presidencial do PRN,
há dois anos, transforma-se em miliardário, com empresas
de todo o tipo, no Brasil e no exterior. .

Quando compareceu à televisão, para inocentar-se, o Pre
sidente da República nem sequer citou o nome do PC, sem
esclarecer como, quando o conheceu e quais os laços, de
amizade ou de qualquer espécie, que o uniam ao denunciado.

Instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito para
apurar as denúncias, se todos estão de acordo em que deve
ser denunciado à justiça o traficante de influência, poucos
são os que desejam ver esclarecidas no affaire a posição e
a responsabilidade do Presidente da Republica.

Tudo isso agravou o problema econômico, apenas atenua
da sua repercussão internaiconal pela ECO-Rio, quando o
Rio de Janeiro se portou como excelente anfitrião de mais
de uma Centena de Chefes de Governo e de Estado, na maior
conferência de cúpula de toda a História.

Os observadores concluem que a crise política produziu
um clima de instabilidade nacional que paralisou praticamente
os negócios, opinião partilhada por várias lideranças empre
sariais.

O Presidente da Abiluz, Carlo Eduardo Uchoa Fagundes,
assegurou que "por causa da incerteza política, ninguém mais
está assumindo compromisso nenhum".

Igual preocupação demonstrou o Vice-Presidente da
Fiesp, ao assinalar que "a crise política está afetando o Brasil
S/A".

Não é outra a opinião de Luiz Fernando Furlan, da Sadia:
"Precisamos de um diretor-geral da Economia, como o Do
mingo Cavallo da Argentina". "A indústria sofre um processo
de desgaste muito grande, quando um carro demora três anos
a ser·feito. "

Esse quadro é desalentador, e é lamentável como um
Governo popular joga fora, em dois anos, todas as esperanças
do povo.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PDT - RJ. Pronun
cia o seguinte discilrso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Depu
tados, outra vez retomo a esta tribuna para lavrar meu pro
testo, por diversas ye~es repetido, contra o descaso com que
vem sendo tratada .~ situação de penúria em que vive, às
portas da falência, o Hospital Antônio Pedro, de Niterói,
patrimônio da população do meu Estado e titular de reconhe
cida grandeza para a ciência médica do nosso País.

Ameaçado de cerrar suas portas, o Hospital Antôniio
Pedro está sofrendo crises de proporções alarmantes. Seu he
roísmo chegou às raias do desespero, e os gritos de estertor
foram ouvidos além das fronteira,s lJa nossaJ~.átria, env~fj2:0-
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nhando quem de direito. Obteve de governo estrangeiro, dos
Estados Unidos da América, doação de remédios para minorar
o sofrimento dos nossos doentes. Os Estados Unidos anuncia
ram a remessa de equipamentos e suprimento de produtos
medicinais que eram usados nas bases desativadas do leste
europeu, manifestação de solidariedade e grandeza que não
pode ser esquecida.

Entretanto, Sr. Presidente e caros colegas, eis que tais
donativos, que deveriam ter sido entregues no Hospital do
Fundão e no Antônio Pedro, encontram-se no porto do Rio
de Janeiro, e não se sabe quando chegarão ao seu destino,
enquanto nossos patrícios morrem à míngua de medicamentos.
É inadmissível que o Ministério da Educação', que é o respon
sável pelo material, não tome consciência da gravidade do
atraso.

Não encontramos resposta para tal descaso, e ao Ministro
da Educação é preciso ser endereçado nosso protesto e indig
nação.

Também ao Ministério da Saúde é necessário apelar insis
tentemente, o que não nos cansamos de fazer, pois não é
possível que continue o sofrimento de imensa população em
face da penúria em que vive o 'Hospital Antônio Pedro e
da incerteza a respeito de seu destino.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sf4s e Srs. Depu
tados.

o SR. VIRMONDES CRUVINEL (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sf4Se Srs. Depu
tados, numa entrevista divulgada pelo· Jornal do Brasil, o
Presidente George Bush, duma tentativa de explicação do
seu pronunciamento singular na ECO-92, desabafou, com uma
certa nostalgia:

"Sou Presidente dos' Estados Unidos e não do
mundo."

Realmente, todas as nações respiram aliviadas diante des
ta constatação: o último Presidente de meio mundo - quando
a União Soviética ainda existia, para dividir a onipotência
universal - foi o antecessor de Bush. Hoje, liderança dos
Estados Unidos não faz calar, numa conferência internacional,
a voz dos aliados.

Alegou, finalmente, o evasivo Chefe de Estado, que seu
país se reserva o direito de proteger a indústria biotecnológica,
para ajudar o mundo.

Os demais países, principalmente do Segundo e Terceiro
Mundo, os que menos poluem o ambiente, gostariam de dispor
dessa biotecnologia, para corrigir os efeitos danosos da polui
ção, cujo maior agente, universalmente reconhecido, é o gran
de país do Hemisfério Norte, indigitado, pelos ecologistas
de todo o mundo, como o maior responsável pela emissão
de dióxido de carbono, de efeito devastador na camada de
ozônio, que protege o planeta contra a ação dos raios ultra
violeta.

Felizmente, não houve, na grande convenção da biodiver
sidade, apenas um pronunciamento formal, sem contraste.

A discordância do representante mundial serve não so
mente para estabelecer responsabilidade, senão também para
evitar uma "paz romana", em que se manifestasse a lei do
mais forte.

Talvez o reconhecimento de Bush de que não há mais
um governante do mundo -,.- existe uma diferenciação tão
gande na política inteplacional como a biosfera - tenha um
lado positivo.

Duvida-se de que esse posicionamento lhe permita uma
reeleição, porque, no eleitorado norte-americano, há muitos
cidadãos do mundo.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sf4s e Srs.
Deputados.

o SR. RUBEM MEDINA (Bloco - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI.' Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
o setor de telecomunicações foi um dos setores mais defasados
do processo de transformação da sociedade moderna brasi
leira.

Em março de 1990 existiam mais de 1 milhão e 200 mil
telefones vendidos sem qualquer perspectiva de entrega. O
índice de congestionamento atingia patamares recordes. A
qualidade dos serviços estava deteriorada e as tarifas eram
usadas como instrumento político de tentativa de controle
da inflação, fazendo com que as empresas vendessem planos
de expansão para levantar recursos, visando a cobrir suas
folhas de pagamento.

Para sanar esse verdadeiro caos que tomava conta do
setor, impôs-se uma política de recuperação da infra-estrutura
de comunicações. Quase 1 milhão de telefones foram entre
gues, restando pouco mais de 200 mil que poderão ser entre
gues até o fim de 1992.

A qualidade dos serviços melhorou consideravelmente.
Vejam o exemplo do meu Estado, onde a companhia local
- a Telerj - teve reconhecida internacionalmente, inclusive
pelo Presidente Bush, a excelência dos seus serviços na Rio-92.

Tudo isso foi possível graças à adoção de uma política
de tarifas mais realista, com captação de recursos no exterior
e redução de custos dos equipamentos do sistema Telebrás.
Procedeu-se a uma profunda reorganização administrativa das
empresas, tomando-as mais enxutas, reduzindo os custos ope
racionais.

Em 1991 foram investidos no setor cerca de 2,4 bilhões
de dólares.

No orçamento para 1992, esta Casa aprovou recursos
da ordernde 3,6 bilhões de dólares, os quais seriam suficientes
para fazer a entrega de todos .os telefones comercializados
no passado, bem como proporcionar o descongestionamento
das comunicaç6es para a telefonia celular, para rede de dados,
telefones públicos e outros de vital i~p~rtânc~a para o setor.

Esse investimento seria feito sem qualquer ajuda do Go
verno Federal, mas tão-somente de receitas próprias e capta
ções no exterior,.atrav.és de Eurobonds e ADR. E importante
registrar'que todo o sistema foi montado, explorando-se, ape
nas a concessão, utilizando-se de recursos dos usuários, de
tarifas, de endividamento e do extinto FNT (Fundo Nacional
de Telecomunicações).

Como os valores expressos no Orçamento aprovado por
esta Casa estão abaixo dos efetivamente ocorridos no ano
em curso, torna-senecessário uma reprogranlação do orça
mento do setor com vistas a adequar o or,çamento de 3,6
bilhões de dólares, a valores atualizados. Mas, com pesar,
estamos assistindo a uma disputa de bastidores entre os Minis
térios da Economia e dos Transportes e Comunicações em
que o primeiro quer reestruturar as tarifas.

Com justa razão, pois no ano passado esta Casa aprovou
projeto de lei do Governo de reavaliação dos ativos; de sorte
que os ativos do sistema Telebrás foram aumentados em mais
de 100% reais, o que gerou, conseqüentemente. aumento
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da depreciação no custo das empresas em mais de 100% sem
a contrapartida das tarifas.

Quase todas as empresas do sistema Telebrás estão opera
cionalmente no vermelho.

Além disso, é público e notório que alguns serviços do
setor de comunicações estão com tarifas irrisórias, o que difi
culta as companhias manterem um bom serviço e investirem
no aumento da planta de telefones públicos e de atendimento
alocalidades do País ainda com deficiente sistema telefônico.

O Ministério dos Transportes e das Comunicações não
concorda com a reestruturação tarifária. Sendo assim, o da
Economia suspendeu as captações dos ADR e dos Eurobonds
e não está disposta a reprogramar o orçamento.

Ij: como ficam as empresas?
E sabido que um projeto de telecomunicações leva de

18 a 24 meses de maturação e as empresas já estão com suas
contratações de bens e serviços de 1992 realizadas. Sendo
assim, contratações terão de ser revistas, projetos terão de
ser adiados, equipamentos quase prontos terão de ficar na
fábrica, serviços serão interrompidos, o que causará mais de
semprego; e, o que é pior, as empresas ficarão com investi
mentos pela metade, num desperdício de dinheiro sem corres
pondente na história do setor.

Como podemos exigir de nossos empresários maior com
petitividade e menores preços, sem oferecermos a mínima
contrapartida de cumprirmos os contratos assinados, sem falar
na falta de escala de produção?

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, esse fato está a
exigir providências urgentes do Governo e desta Casa.

A disputa intergovernamental não nos parece uma con
tenda política. Está nos parecendo mais uma disputa inte
lectual.

A SRA. MARIA VALADÃO (PDS - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, gosta
ria de fazer um breve relato sobre recente visita que fiz, acom
panhada de vários colegas Parlamentares, à sede da Superin
tendência da Varig na cidade do Rio de Janeiro.

Fundada em 1927, a Varig foi a primeira empresa de
transportes aéreos criada no Brasil e uma das primeiras do
mundo.

A Companhia, com estilo dinâmico e avançado, formou
um gigantesco complexo que a tornou conhecida e mundial
mente respeitada.

A Varig não pertence a uma pessoa ou a um grupo econô
mico, pois quem detém seu controle acionário é a Fundação
"Ruben Berta", através de seus próprios funcionários.

No curso de suas atividades a empresa adotou com bri
lhantismo a qualificação técnica como fator relevante para
o desenvolvimento de sua equipe de serviços e operações
de segurança, mantendo programas permanentes de treina
mento em todas as áreas de trabalho, que vão desde a forma
ção de pilotos comerciais até a revisão de aeronaves, incluindo
cursos para mecânicos, operações de vôo, serviço de bordo,
administração e informática, além de manter um imponente
Centro de Vôo Simulado que ocupa uma área de 120.000m2

na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Nas suas principais oficinas, localizadas em Porto Alegre,
Rio de Janeiro e São Paulo, a Varig tem no seu conjunto
o maior complexo de manutenção de aeronaves da América
do Sul, com um trabalho de alto padrão de qualidade. Isso
representa para o País captação de divisas e mostra o potencial

do trabalho do homem brasileiro em nível de competição
internacional.

Além disso, a Varig desempenha um importante papel
na promoção e divulgação do Brasil no exterior, através de
ampla estrutura comercial com cento e quarenta e duas agên
cias em sessenta e quatro países nos cinco continentes, divul
gando os mais diversos aspectos do País, tanto no que se
refere ao turismo, à arte e à cultura, como a nossos meios
de produção.

Na visita às suas instalações, no Rio de Janeiro, numa
delegação parlamentar, fomos recebidos pelo Presidente Ru
bel Thomas e toda a diretoria da Varig. Durante um dia
inteiro conhecemos desde as oficinas para revisão de turbinas
e aviões até o centro de treinamento de pilotos e comissários,
passando pelos moderníssimos equipamentos de simuladores
de vôo e pela comissaria, onde são preparadas as refeições
servidas a bordo, com total controle de nutricionismo, quali
dade e higiene.

Conhecendo-se a Varig por dentro, passa-se a reconhecer
o seu grande papel de bem servir ao desenvolvimento do
Brasil. E ao saber que seu controle acionário pertence a uma
fundação de servidores, observa-se que a Companhia não tem
um único dono: ela pertence ao Brasil e deve ser prestigiada
por todps aqueles que precisam se utilizar do transporte aéreo,
pois, além de tratar bem os passageiros e as cargas, oferece
total segurança, em razão dos serviços de manutenção de
suas aeronaves. Dispondo de moderníssimos equipamentos
eletrônicos, somente existentes em poucos lugares'do mundo,
a Varig ainda presta serviços às suas co-irmãs, de dentro e
de fora do País.

Quero, désta tribuna, agradecer ao Presidente Rubel
Thomas a gentileza do seu convite e congratular-me com todos
os servidores da Varig pelo desempenho dessa grande empresa
que reacende na gente a certeza de que, com dignidade e
trabalho, muita coisa pode ser feita no Brasil.

Tenho dito.

O SR. MATHEUS IENSEN (PTB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
o Município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, está
completando 78 anos de sua emancipação política e adminis
trativa. Assim, quero registrar nos Anais desta Casa este fato
histórico, comemorado dentro de uma programação especial,
que comprova o elevado nível cultural, social, cívico e econô
mico de um dos mais conhecidos Municípios do Brasil.

A beleza natural de Foz do Iguaçu e a sua proximidade
com a zona de livre comércio dos vizinhos Paraguai e Argen
tina favorecem o afluxo de turistas, que durante todo o ano
buscam lazer naquelas paragens, onde, aliás, se situa uma
das melhores redes de hotéis de nosso País.

A presença da maior hidroelétrica da América do Sul
em seus limites, a coexistência de três fronteiras internacionais
- Brasil, Argentina e Paraguai - e o espírito de fraternidade
de seu povo são outras marcas de Foz de Iguaçu que atraem
a atenção do mundo inteiro, constituindo-se o Município em
um centro convergente no qual são realizados seminários,
conferências, encontros políticos, sociais e econômicos, exis
tindo no local toda uma infra-estrutura que favorece a tais
eventos.

Em meio às comemorações, a Prefeitura de Foz do Iguaçu
entregou à população um Centro de Convivência da Criança,
três Postos de Saúde, vinte e duas salas de aula, sessenta
mil metros quadrados de asfalto, um milhão de metros.quadra-
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dos de pavimentação poliédrica, um centro de Atendhnento
ao Turista e Emigrante e uma nova Estação Rodoviária de
Passageiros.

São obras de grande importância que atendem às exigên
cias do povo e comprovam o espírito empreendedor da gente
boa de Foz do Iguaçu.

Presto, pois, minhas homenagens ao Município de Foz
do Iguaçu, informando aos Parlamentares desta Casa que,
~a oportunidade desse evento, é Prefeito Municipal o Dr.
Alvaro Neumann, sendo Presidente da Câmara Municipal o
Vereador Alberto Koelbl, através dos quais quero expressar
ao povo iguaçuano a certeza de que aquele Município conti
nuará próspero para o bem do Estado do Paraná e para o
engrandecimento do Brasil.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. NESTOR DUARTE (PMDB - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
trago a esta Casa, para que tenha a devida ressonância nacio
nal, mais um fato criminoso praticado pelo PFL da Bahia
e, em particular, pelo presidente do diretório do referido par
tido no Município de Bom Jesus da Lapa.

O desmando, a prepotência, a corrupção eleitoral e a
certeza da impunidade não são praticados apenas pelo Líder
maior do PFL na Bahia, Governador Antônio Carlos Maga
lhães, ou pelos seus asseclas do Tribunal Regional Eleitoral,
ou mesmo por Deputados que seguem de forma subserviente
a sua orientação ou juízes que, contrastando com a maioria
da magistratura baiana, se autb-intitulam de Carlistas.

Mas a desmoralização e o desrespeito criminoso à Legís
lação vigente está tão generalizada no nosso Estado sob orien·

tação de Antônio Carlos Magalhães que até mesmo os meque
trefes da política, tipo Carlos Andrade Pereira, Presidente
do PFL de Lapa, em conluio com algum serventuário deso
nesta, pratic.a crime de estelionato ao tentar falsificar a filiação
partidária, substituindo o primeiro ofício encaminhado no dia
2 de abril por um outro em que se apaga um nome de eleitor
e se inclui outro.

Temos 'aqui duas certidões da escrivã eleitoral, uma ates
tando que o SI. Nelson José de Oliveira estava filiado ao
PFL e uma outra tornando sem efeito a certidão anterior,
dizendo que por equívoco teria atestado a filiação, mas que,
na verdade, "alguém usando de má fé trocou a.relação dos
filiados". Isso tudo, Sr. Presidente, porque o PMDB descobriu
a falcatrua e exibiu cópia dos dois ofícios, um normal e outro
adulterado, comprovando o estelionato e a falsidade docu
mental. E encaminhou pedido de inquérito administrativo pa
ra apurar esses fatos.

Esse desespero todo do PFL só se justifica pela grande
força da coligação do PMDB que reúne ao seu candidato
a Prefeito, o jovem, competente e combativo Deputado Esta
dual Artur Maia, aos demais partidos de oposição que apresen
tam uma chapa de excelentes candidatos a Vereador que a
cada dia conquistam mais ainda a aceitação do povo Lapense,
com mais de 70% das intenções de voto, conforme registrou
a última pesquisa de opinião.

SI. Presidente, solicito sejam registrados nos Anais desta
Casa os ofícios e as certidões a que me refiro.

(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORA
DOR:)

Bo~ Jesus da Lapa. 02 de Bbril de 1992
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~iveira é filiado ao PfL deste munic!piD, houve um-e~~iv~co, õ re
lação Ca filiados que hoje encontra na pasta do PFL não ; a mesma

que foi dado entrada aqui no dia 02 de Abril de 1992, devido o /1
grande ac~mu10 no cart5rio não tive o cuidado de examinar a rela
ção, na qual assinei no lugar onde já constava a data onde alguem

usando de ~ ré trocou a relação de filiados. O referido é verdade

do que passo esta certi6ão e de tudo deu ré.

90m Jesus da Lapa, 12 da Junho de 1992.

Eleitoral.
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forma da Lei etc •••
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ção partid3ria éesta 71ª zona, constatei ~ue O ;residenta do narti

de da rrente Liberal - PFL, do município da 2a~ Jesus da Lepa, deu"
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entrada neste Cartório Eleitoral no dia 02 de ~bril de 1992~ na fi

cha de filiação partidária do Sr. Nelson José ~e Oliveira. O referi

do é verdade do que passo esta certidão e de tudo deu ré.

Bom Jesus da L"pa, 11 de Jur,ho de. 1992.
----.

/------------- ._---------------../'

/' . =tr::2 ~L-... Verbena 9'l'1veira [\89 0

Escrivã Eleitoral da

71ª Zona.

o SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. deputados,
as agências de viagens constituem pólos de implementação
do turismo interno e externo, favorecendo, sem a menor dúvi
da, as, empresas de transporte aéreo, marítimo e terrestre,
no desenvolvimento dos seus negócios. Entretanto, as empre
sas de transporte aéreo nem sempre percebem a importância
da presença daqueles agentes no universo de suas realizações
e lucros, pelo que, não raro, oferecem embargos e dificultam
às agências de viagem a venda de passagens, quando negam
a liberdade de aceitar os cartões de crédito privativos quer
da Vasp, quer da Transbrasil, Varig-Cruzeiro.

A agência de viagem é, naturalmente, um ponto de con
tato daquelas empresas com sua vasta clientela. É a presença
mais próxima, notadamente no interior e nas cidades menores,
onde as empresas aéreas não instalam dependências próprias.

A agência de viagem é um importante fator de economia
para as empresas aéreas, pois prestam relevantes serviços sob
remuneração pequena, ganhando, entretanto, no volume de
vendas, volume este que poderá ser melhorado se às agências
de viagem for permitida a emissão. de passagens com base
nos cartões de crédito das empresas aéreas, o que hoje, inexpli
cavelmente, não é autorizado.

Em tempos de modernidade e de racionalidade não cabe
a restrição discriminatórias aqui apontada, uma vez que os
agentes de viagens trabalham com todos os demais cartões
de crédito, especialmente os originários de bancos e de finan
ceiras, servindo de exemplos American Express, Credicard,
Diners, Bradesco e Visa.

A atividade das agências de viagem tem sido preocupação
de vários segmentos da sociedade, tendo este. Parlamentar
oferecido recentemente ao exame desta Casa, entre outros,
um projeto de lei que regulamenta a atividade do agente
de viagem, um velho e justo anseio da classe.

De fato, Sr. Presidente, urge que se dê andamento àquela
proposição de minha autoria, pois que, regulamentada a ativi
dade, tudo o mais será facilitado para os agentes de viagem,
sobretudo no relacionaménto com as empresas de transporte
de passageiros, quer aéreas, terrestres, marítimas-ou fluviais,
bem como em relação aos usuários de seus serviços.

Mas nada obsta que a Vasp, a Transbrasil, a Varig-Cru
zeiro e mesmo as e1p.presas me.n0r~s de aviação melhor Sf'

relacionem com os agentes de viagem, facilitando-lhes o direi
to de receberem seus próprios cartões de crédito.

A rentabilidade de uma agência de viagens é pequena
em relação ao grande serviço que presta à comunidade e à
economia nacional. Tanto é que muitas agências, ao longo
dos últimos meses, estão encerrando suas atividades por não
suportarem os custos operacionais, bem maiores, em alguns
casos, que a própria receita.

Daí o apelo que faço à direção das grandes empresas
de transportes aéreos para que permitam a esses agentes acata
rem os seus cartões de crédito, dentro de um entendimento
harmonioso que atenderá aos interesses de todos os envol
vidos. Com esse posicionamento, as empresas só têm a ganhar
e propiciarão aos agentes de viagem uma alternativa a mais
na expansão de suas vendas. Para o incremento do turismo
nacional isso também seria um ato de extrema importância.

Era o que tinha a dizer.

o SR. BASÍLIO VILLANI (PDS - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
é com orgulho e satisfação que destaco hoje os 50 anos de
atividades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
completados recentemente, pois que merece todos os cumpri
mentos de nossa parte, em especial pelo trabalho social que
realiza. Parabenizo ainda os funcionários deste importante
e imprescindível organismo pela abnegação e dedicação com
que contribuem para a formação profissional de nossos traba
lhadores, função tão nobre quanto difícil e, na maioria das
vezes, pouco reconhecida.

Evidenciando a importância 'dessa entidade nacional enu
mero suas irrefutáveis atividades em meu Estado do Paraná,
onde o Senai está completando49 anos de fundação. Apenas
em 1991 matriculou 65 mil novos alunos, e a. previsão para
este ano é de que deverão sair formados 69 mil profissionais'
da indústria.

Somente no nosso território já se contabiliza 1 milhão
de técnicos formados em 200 cursos de diferentes modali
dades. Sua atuação começa logo aos 14 anos de idade, quando
nossos jovens iniciam seus treinamentos, complementadas
com cursos téCnicos e aprendizagem prática no próprio empre
go e nas duas escolas, sendo uma no interior, somando-se
19 unidades volantes e 18 fixas.
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Parabenizamos ainda o Sr. Ito Vieira, Diretor Regional
da entidade, cuja competência é traduzida por estes números
expressivos e a capacidade de seus funcionários.

A decisiva contribuição do Senai vem estabelecendo um
alto nível da aprendizagem que redunda em melhores serviços
e produtos de qualidade; conseqüentemente obtêm-se con
creta melhoria de vida da população e, sobretudo, base para
retomada do desenvolvimento econômico e social.

Que o exemplo do Senai frutifique para que possamos
usufruir cada vez mais da eficiência e da modernização do
mercado de trabalho no nosso País tão ansioso por realizações
e progresso.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. JOÃO MENDES (PTB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr+' e Srs. Deputados, crises são
inevitáveis nos regimes democráticos. Saber enfrentá-las com
sensatez, mas também com determinação e coragem, é o desa
fio que se impõe. Assim, de sua superação haverá de resultar
o fortalecimento das instituições, com a preservação da norma
lidade democrática. Esse deverá ser o pensamento a guiar
todas as nossas ações no momento que vivemos. É um mo
mento difícil, de incertezas e perplexidades, e, porisso mesmo,
está a exigir, mais do que nunca, a moderação imprescindível
ao correto julgamento dos fatos e à garantia de que direitos
constitucionais não serão atropelados. Qualquer deslize nesse
sentido colocará em s"ério risco nossas conquistas democrá
ticas, a duras penas alcançadas.

No entanto, Sr. Presidente, a moderação que preconi
zamos nada tem a ver com passividade ou conivênci, mas
sim com a tranqüila e inarredável determinação dos que bus
cam a Justiça; com a objetividade e o equilíbrio daqueles
que nos fatos, e só neles, se baseiam para emitir seus juízos.

Esse deverá ser o nosso comportamento, S~5 e Srs. Depu
tados, pois não é outro o que de nós espera a Nação.

A apuração das denúncias haverá de ser feita a fundo,
sem fraquezas ou temores. Esse é um dever a que nos devemos
rigidamente ater, mas para cujo desempenho impõe-se que
nos revistamos de cautelas e precauções a nos preservarem
de injustiças e pré-julgamentos.

Assim, se no rastro de irregularidades chegar a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito às portas do Palácio do Pla
nalto ou da Casa da Dinda, ela não deverá temer transpô-las.
Se, comprovadamente, estiver o Presidente da República im
plicado em atos ilícitos ou atentatórios da boa ética democrá
tica, que sua responsabilidade lhe seja cobrada. Não há como
fugir a essa imposição. É o único caminho possível; todos
os outros serão, antes, descaminhos, e esses, sim, represen
tarão retrocesso repudiado por toda a Nação.

A nossa Constituição oferece remédio para a crise, que
não desejamos, mas que, talvez, tenhamos que vir a enfrentar.
Remédio amargo, sem dúvida, a ser receitado com a devida
cautela, em caso extremo. No entanto, também esses existem
para serem administrados, quando a sua indicação se impõe.

Sr. Presidente, se chagarmos a tal extremo, se as investi
gações desenvolvidas pela CPMI implicarem, indubitavelmen
te, o Presidente da República em atos ilícitos, a sucessão
no Poder haverá que dar-se dentro da legalidade.

O respeito à Constituição, a manutenção da ordem demo
crática, essa é a bandeira do meu partido, o PTB. Outra
não poderá ser a de todos os membros desta Casa, represen
tantes que são de um povo que anseia pela segurança e pela
~ranqüilidade, de que só poderão desfrutar se estiverem certos

de que o respeito à Constituição e às leis estão absolutamente
assegurados.

Esta é a nossa missão, neste momento, Sr+' e Srs. Depu
tados: prestarmos apoio total à CPMI, para a mais cabal apura
ção das denúncias, mantendo-nos permanentemente atentos,
mas sem exacerbamentos emocionais, causa de precipitações
e injustiças; antes e acima de tudo, em constante vigília para
que se aniquile, em seu nascedouro, qualquer tentativa de
desrespeito aos preceitos constitucionais.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (PDT - RI. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr+' e Srs. Depu
tados, venho participando ativamente da CPI do caso PC.
Assisto a quase todos os depoimentos e já conversei, na intimi
dade, com vários dos Parlamentares da Comnissão que estu
dam os documentos que chegaram à CPI. A verdade é a
seguinte: até agora não existe nenhuma prova que incrimine,
de maneira irrefutável, o Presidente da República. As provas
testemunhais sempre são frágeis porque dependem da credibi
lidade de quem depõe; e as provas documentais existentes
não são conclusivas. Podem ser refutadas, permitem explica
ções plausíveis que as contestam, possibilitam interpretações
de quem julga. Ora, se isso é fatal num julgamento comum,
composto por jurados presumivelmente neutros, imaginem
num julgamento político de um presidente levado a cabo por
Parlamentares com posições políticas previamente definidas
e divergentes! Aqueles que fazem oposi!<ão ao Governo consi
derarão mais do que convincentes os indícios que apontam
na direção da culpa presidencial; aqueles que apóiam o Go
verno os considerarão, no mínimo, insuficientes, se não com
pletamente descabidos. Como a composição da Comissão é
quase metade Oposição, metade Governo, e como o relatório
final da CPI terá de ser aprovado pelo voto de seus membros,
podemos prever o resultado do embate. Caso não chegem
novas evidências documentais, objetivas, indiscutíveis o rela
tório final da CPI, no que respeita ao Presidente da República,
terá sabor de xarope de groselha. .

Exatamente por pressentir esse desfecho, a opinião públi
ca que, de início, ficou profundamente indignada com cada
denúncia e revelação, vai progressivamente diminuindo seu
interesse. Para se entusiasmar de novo precisa, a cada dia,
de fatos cada fez mais espetaculares.

E as provas documentais apresentadas pela imprensa?
Não são elas conclusivas? Não. Elas podem até incriminar
pessoas próximas ao Presidente, suscitar suspeitas generali
zadas, mas deixam margem para dúvidas. Até porque um
presidente, encarregado da economia doméstica de 140 mi
lhões de brasileiros, não pode ficar encarregado de sua própria
economia doméstica. Seria miúdo demais. Se um empresário
importante não cuida dessas coisas, que se dirá do Chefe
da Nação! Não compete a ele investigar a conta corrente
de sua secretária, a procedência do seu carro, com que recursos
ela o abastece de combustível. Nem se inteirar dos pormenores
da segurança de sua família, cujas despesas, aliás, cabem aos
cofres públicos custear. Compete a um Presidente - isto sim
- estar a par das condições tecnológicas e industriais da frota
de veículos que transporta os brasileiros, da conta do petróleo
que a abastece; da procedência dos recursos que cobrirão
os gastos... públicos e custearão a segurança... nacional. Na
condição de supremo mandatário, com tamanho grau de res
ponsabilidades, um presidente quase não tem o direito de
cuidar diretamente de seus assuntos domésticos. Tem, pelo
contrário, o dever de entregá-los a auxiliares e acreditar nas
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suas informações. Se estes traem a sua confiança, ele pode
até ser acusado de havê-los escolhido mal, de ter sido incompe
tente nessa escolha, mas não pode ser acusado de violar a
Lei e de ter cometido um crime.

Até por que também fazem parte da Constituição certos
princípios fundamentais do Estado de Direito, como, por
exemplo, a presunção da inocência. Todo cidadão é inocente,
até prove em contrário. E cabe ao acusador o ônus da prova,
a qual terá de ser indiscutível, pois in dubio, pro reo.

Além disso, como disse de viva voz na CPI, ninguém
pode ser responsabilizado juridicamente pelos atos de quem
quer que seja, senão pelos próprios atos. Ninguém é respon
sável pelos atos de seus mais íntimos amigos, de seus mais
próximos auxiliares. Nem pelos atos de um irmão, de uma
esposa, de uma ex-esposa, da própria mãe. Não somos juridi
camente responsáveis nem pelos atos de nossos filhos, se eles
tiverem mais de 18 anos. Salvo se ficar provado algum grau
de conivência, de injustificável negligência ou omissão, de
cumplicidade. E compete ao acusador documentar essa cone
xão. O que até agora não foi feito.

Imaginem um presidente da ~epública, de família rica,
casado com uma esposa rica, com filhos de uma ex-esposa
milionária roubar seringas de Alagoas, inseticida para mos
quito da dengue e ser corrompido com o pagamento da conta
de luz da casa- e do carro que transporta seus filhos! É pouco
crível. Até por que, se quisesse, numa simples negociação
da dívida externa poderia de uma só vez, sem deixar pistas,
auferir uma soma em dinheiro capaz de cobrir despesas domés
ticas por um milênio.

Não se rasga a Lei apenas com roubalheira e golpes milita
res. Rasga-se também a Lei quando se calunia, quando se
prejulga com insuficência de provas, quando se usa o próprio
ato de julgar movido por princípios torpes, vingativos ou elei
toreiros.

Vargas já foi impedido de governar por crimes que.não
cometeu, na mais clamorosa injustiça histórica da era republi
cana. Que jamais se repitam no nosso País condenações preci
pitadas em clima de excitação emocional. Ainda mais em
momentos de tanto sacrifício econômico para a sua população,
o que favorece a ânsia de encontrar culpados e puni-los pre~ipi

tadamente.
Toda a força à CPI. Mas dentro dos princípios mais sólidos

da Lei!

v - ORDEM DO DIA

PRESENTES OSSEGUlNTES SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Alnrida - PTB; Avenir Rosa - PDC: Fran·
cisco Rodrigues - PTB; João Fagundes - PMDB; Júlio
cabral - Bloco; Marcelo Luz - PTR: Rubem Bento - B10·
co; Teresa Jucá - PDS. .

Amapá

Aroldo Góes - PDT; Eraldo Trindade - Bloco; Fá·
tima Pelaes - Bloco; Gilvam Borges - PMDB; 'Lourival
Freitas - PT; Murilo Pinheiro - Bloco; Sérgio Barcellos 
Bloco; Valdenor Guedes - PTR.

Pará

Alacid Nunes - Bloco; CAlrlos Kayath - PTB; Do·
mingos Ju~i1- PMDB; Eliel Rodrigues - PMDB: Gerson

Peres - PDS; Giovanni Oueiroz ..;. PDT; IIermínio Calvi
nho - PMDB; Hilário Coimbra - PTB: José Diogo - PDS;
Mário Chermont - PTR; Mário Martins - PMDB: Nicias
Riheiro - PMDB; Osvaldo Melo - pns; Paulo Rm'ha - PT;
Paulo Titan - PMDB; Socorro Gomes - PC do 13; Valdir
Ganzer - PT.

Amazonas

Átila Lins - Bloco; Beth Azize - PDT: Eduardo
Braga - PDC; Euler Ribeiro - PMDB; Ézio Ferreira 
Bloco; José Dutra - PMDB; Pauderney Avelino - PDC;
Ricardo Moraes - PT.

RondOnia

Antônio Morimoto - PTB: Carlos Camurça - PTR;
Edison Fidélis - PTB; Maurício Calixto - Bloco; Nobel'
Moura - PTR; Pascoal Novaes - Bloco; Raquel Cündido 
PTB; Reditário Cassai - PTR.

Acre

Adelaide Neri - PMDB; Célia Mendes - PDS; Fran
cisco Diógenes - POS; João Maia - Bloco; João Tota - pns;
Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - Bloco; 7jla Be
zerra - PMDB.

Tocantins

Derval de Paiva - PMDB: Edmundo Galdino - pSnB;
Eduardo Siqueira Campos - POC; Freire Júnior - Bloco;
Hagahús Araújo - PMDB; Melquíades Neto - PDe; Osval-
do Reis - PTR; Paulo Mourilo - POSo .

Maranblio

César Bandeira - Bloco: Cid Carvalho - PMDB; Cos
ta Ferreira - PTR; Daniel Silva - PDS; Eduardo Matias 
PDe; Francisco Coelho - POC; Haroldo Sabóia - POT; Jay
me Santana - PSDB; João Rodolfo - PDS; José Burnett 
Bloco; José Carlos Sabóia - PSB; José Reinaldo - Bloco;
Nan Souza - PST; Paulo Marinho - Bloco; Pedro Novais 
POC; Ricardo Murad - Bloco; Roseana Sarney - Bloco; Sar
ney Filho - Bloco.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Antônio dos Santos - Bloco;
Afiosto Holanda - PSB; Carlos Benevides - PMDB; Carlos
Virgfiio - PDS; Edson Silva - PDT; Ernani Viana - PSDB;
Etevaldo Nogueira - Bloco; Gonzaga Mota - PMDB; Jack
son Pereira - PSDB; José Linhares - PSDB; Luiz Oirão 
PDT; Luiz Pontes - PSDB; Marco Penaforte - PSDB; Maria
Luiza Fon.tenele - PSB; Mauro Sampaio - PSDB; Moroni
Torgan - PSDB; Orlando Bezerra - Bloco; Pinhero Landim
- PMDB; Sérgio Machftdo - PSDB; Ubiratan Aguiar 
PMDB; Vicente Fialho - Bloco.

Piauí

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

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - PMDB; Fernando Freire - Bloco;
Flávio Rocha - PL; Henrique Eduardo Alves - PMDB; lbe-
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rê Ferreira - Bloco; João Faustino - PSDB; Laíre Ro.'lado
- PMDB; Ney Lopes - Bloco.

Parafua

Adauto Pereira - Bloco; Efraim Morais - Bloco; Eval
do Gonçalves - Bloco; Francisco Fvangelista - PDT; Ivan
Burity - RIoco; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Luiz Cle
rot - PMDB; José Maranhão - PMDB; Lúcia Braga - PDT;
Rivaldo Medeiros - Bloco; Vital do Rego - PDT.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Fernando Bezerra Coelho 
PMDB: Gilson Machado - RIoco; Inocêncio Oliveira - Blo
co: João Colaço - PTR: Jos6 C.arlos Vasconcellos - Bloco;
José Mendonça Bezerra - Bloco; José Moura - Bloco; José
Múcio Monteiro - Bloco; Luiz Piauhylino - PSB; Maurfiio
Ferreira lima - PMDB: Maviael Cavalcanti - Bloco; Miguel
Arraes - PSB; Nilson Gibson - PMDB: Osvaldo Coelho 
Bloco; Pcdro Corr~a - Bloco; Renildo Calheiros - PC do B;
Ricardo Hcráclio - Bloco: Roherto Franca - PSB; Roberto
Freire - PPS: Roberto Magalh1les - RIoco; Salatiel Carvalho
- PTR; Sérgio Guerra - PSB; Tony Gel- RIoco; Wilson Cam
pos - PMDB.

Alagoas

Antônio Holanda - Bloco; Augusto Farias - Bloco;
C1eto Falcão - Bloco; José Thomaz Nonô - PMDB; Luiz
Dantas - Bloco; Mendonça Neto - PDT; Olavo Calheiros 
PMDB; Roberto Torres - PTB; Vitória Malta - PDS.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Bloco; Cleonâncio Fonseca
- Bloco; Djcnal Gonçalves - PDS; Everaldo de Oliveira 
Bloco; Jerônimo Reis - Bloco; José Teles - PDS; Messias
Góis - Bloco; Pedro Valadares - PST.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Ângelo Magalhães - Bloco;
Aroldo Cedraz - Bloco; Benito Gama - Bloco; Beraldo Bo
aventura - PDT; Carlos Albuquerque - PDC: Clóvis Assis 
PDT; Emldo Tinoco - Bloco; Félix Mendonça - PTB; Ged
deI Vieim Lima - PMDB; Genebaldo Correia - PMDB; Ha
roldo Uma - PC do B; Jabes Ribeiro - PSDB; Jairo Azi 
PDC; Jairo Carneiro - Bloco; Jaques Wagner - PT; João
Almeida - PMDB: João Alves - PDS; João Carlos Bacelar
- PMDB; Jonival J.ucas - PDC'; Jorge Khoury - Bloco; Jo
sé Carlos Aleluia - Bloco; José Falcão - Bloco; José Louren
ço - PDS; Jutahy Júnior - PSDB; Leur Lomanto - Bloco;
Luís Eduardo - Bloco; Luiz Moreira - PTB; Luiz Viana Ne
to - ; Manoel Castro - Bloco; Nestor Duarte - PMDB; Pe
dro Irujo - Bloco; Prisco Viana - PDS; Ribeiro Tavares 
PL; Sérgio Brito - PDC; Sérgio Gaudenzi - PDT; Tourinho
Dantas - Bloco; Uldurico Pinto - PSB; Waldir Pires - PDT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Agostinho Valente - PT; Aloísio
Vasconcelos - PMDB; Annfbal Teixeira - PTB; Aracely de
Paula - Bloco; Armando Costa - PMDB; Avelino Costa 
PL; Camilo Machado - Bloco; Célio de Castro - PSB; Ed
mar Moreira - Bloco; Elias Murad - PSDB; Felipe Neri 
PMDB; Fernando Diniz - PMDB; Genésio Bernardino -

PMDB; Getúlio Neiva - PL; Humberto Souto - Bloco; Ibra
him Abi-Ackcl - PDS; Irani Barbosa - PSD; Israel Pinheiro
- PRS; João Paulo - PT; João Rosa - Bloco; José Aldo 
PRS; José Belato - PMDB; José Geraldo - PMDB; José San
tana dc Vasconcellos - Bloco; José Ulfsses de Oliveira - PRS;
Lael Varella - Bloco; Leopoldo BesROne - PST; Luiz Tadeu
Leite - PMDB; Marcos Lima - PMDB; MArio de Oliveira 
PTR; Maurício Campos - PL; Neif Jabur - PMDB: NilmArio
Miranda - PT; Odelmo Leão - Bloco; Osmânio Pereira 
PSDB: Paulino Cícero de Vasconcelos - PSDB; Paulo Delga
do - PT; Paulo Hel\lander - PTB; Paulo Romano - Bloco:
Pedro Tassis - PMDB; Raul Belém - Bloco; Romcl Anísio
- Bloco; Samir Tannús - PDC: Sandm Starling - PT: Saulo
C.oelho - PSDB; Sérgio Naya - PMDB; l'arcísio Delgado 
PMDB;. Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB;
Wagner do Nascimento - Bloco: Wilson Cunha - PTB; 7.ai
re Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Aloízio Santos - PDT; Etevalda Grassi de Menezes 
PMDB; João Baptista Motta - PSDB; Jones Santos Neves
PL; Jório de Barros - PMDB; Nilton Baiano - PMDB; Paula
Hartung - PSDB; Rita Camata - PMDB: Roberto Valadão
- PMDB; Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Aldir C.abral - PTB; Álvaro Valle - PL; Amaral Net
to - PDS; Arolde de Oliveira - Bloco; Artur da Távola 
PSDB; Benedita da Silva - PT; Carlos Alberto C.ampista 
PDT; Carlos Santana - PT; César Maia - PMDB: Cidinha
Campos - PDT; Edésio' Frias - PDT; Eduardo Mascarenhas
- PDT; FAbio Raunheitti - PTB; Flávio Palmier da Veiga 
Bloco; Francisco Dornelles - Bloco; Francisco Silva - PST;
Jair Bolsonaro - PDC; Jqmil Haddad - PSB; Jandira Fegha
li - PC do B; João Mendes - PTB; José ('.arlos Coutinho
PDT; José Egydio - Bloco; José Vicente Brizola - PDT; Ju
not Abi-Ramia - PDT; Laerte Bastos - PDT: Laprovita Viei
ra - PMDB; Lysâneas MaCiel - PDT: Márcia Cihilis Viana
- PDT; Marino Clinger - PDT; Miro Teixeira - PDT; Nel
son Bornier - PL; Paulo Almeida - PTB; Paulo Portugal 
PDT; Paulo Ramos - PDT; Regina Gordilho - PRP; Rober
to campos - PDS; Roberto Jefferson - PTB; Rubem Medi
na - Bloco; Sandra Cavalcanti - Bloco; Sérgio Arouca - PPS;
Sérgio Cury - PDT; Sidney de Miguel - PV; Simão Sessim
- Bloco; Vivaldo Barbosa - PDl'; Vladimir Palmeira - PT;
Wanda Reis - Bloco.

Silo Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Alberto Haddad - PTR;
Aldo Rebelo - PC do B; Aloizio Mercadante - PT; André
Benassi - PSDB; Antônio Carlos Mendes Tharrie - PSDB;
Arnaldo Faria de Sá - Bloco; Ary Kara - PMDB; Beto Man
sur - PDT; Cardeso Alves - PTB; Cunha Bueno - PDS; Del
fim Netto - PDS;. biogo Nomura - PL; Edevaldo Alves da
Silva - PDS; Eduardo Jorge - PT; Ernesto Gradella - PT;
Euclydes Mello - Bloco; FAbio Feldmann - PSDB; Fabio
Meirelles - PDS; Fausto Rocha - Bloco; Florestan Fernan
des - PT; Gastone Righi - PTB; Geraldo Alckmin Filho 
PSDB; Heitor Franco - Bloco; Hélio Bicudo - PT; Hélio
Rosas - PMDB; Irma Pas.'loni - PT; Jorge Tadeu Mudalen
- PMDB: JOl\é ('icot~ - rr: José Dirceu - P"r; José Genof·
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no - PT; José Maria Fvmael- PDC; José Serra - PSDB; .Tu
randyr Paixão - PMDB; Koyu Iha - PSDB; Liberato Cabo
clo - PDT; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken 
PT; Magalhães Teixeira - PSDB; Maluly Netto - Bloco: Ma
noel Moreira - PMDB; Marcelino Romano Machado - PDS;
Marcelo Barbieri - PMDB; Maurici Mariano - PMDB: Men
des Botelho - PTB; Nelson Marquezelli - PTB; Osvaldo Stec
ca - PMDB; Paulo Lima - Bloco: Pedro Pavão - PDS; Ricar
do Izar - PL; Roberto Rollembérg - PMDB; Robson Tuma
- PL; Solon Borges dos Reis - PTB; Tadashi Kurilti - Blo
co; Tidei de Lima - PMDB; Tuga Angerami - PSDB; Uly
sses Guimarães - PMDB; Vadilo 90mes - Bloco; Valdemar
Costa - PL; Walter Nory - PMDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PTB; João TeLxeira - PL; Joa
quim Sucena - PTB; Jonas Pinheiro - Bloco: José Augusto
Curvo - PL; Rodrigues Palma - PTB; Wellington Fagundes
- PL; Wilmar Peres - PL.

Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS; Benedito Domingos - PTR;

Chico Vigilante - PT; Eurides Brito - PTR; Maria Laura 
PT; Osório Adriano - Bloco; Paulo Octávio - Bloco; Sigma
ringa Seixas - PSDB.

Goiás

Alano de Freitas - PMDB; Antônio de Jesus 
PMDB: Antonio Fal~iros - PSDB; Délio Braz - Bloco;
Jono Natal - PMDB; Lázaro Barbosa - PMDB; Lúcia Vâ
nia - PMDB; Maria Valadão - PDS; Mauro Borges - PDC;
Mauro Miranda - PMDB; Osório Santa Cruz - PDC; Paulo
Mandarino - PDC; Pedro Abrão - PTR; Roberto Balestra
- PDC; Ronaldo Caiado - Bloco; Virmondes Cruvinel 
PMDB; Zé Gomes da Rocha - Bloco.

Mato Grosso do Sul

Elfsio Curvo - Bloco; Flávio Derzi -_Bloco; George
Taltimoto - Bloco; José Elias - PTB; Marilu Guimarães 
Bloco; Nelson Trad - PTB; Valter Pereira - PMDB; Waldir
Guerra - Bloco.

Paranã

Abelardo Lupion - Bloco; Antônio Barbara - Bloco;
Antônio Ueno - Bloco; Basílio Villani - PDS; Carlos Rober
to Massa - Bloco; Carlos Scarpelini - PST; Deleino Tavares
- PST; Edésio Passos - PT; Edi Siliprandi - PDT; Élio Dal
la-Vecchia - PDT; Flávio Arns - PSDB; Ivânio Guerra - Blo
co; Joni Varisco - PMDB; José Felinto - PST; Luciano Piz
zatto - Bloco; Luiz Carlos Hauly - PST; Matheus Iensen 
PTB; Max Rosenmann - Bloco; Munhoz da Rocha - PSDB;
Onaireves Moura - PTB; atto Cunha - Bloco; Paulo Bernar
do - PT; Pcdro Tonelli - PT; Pinga Fogo de Olivcira - Blo
co; Renato Johnsson - Bloco; Romero Filho - PST; Rubens
Bueno - PSDB; Said Ferreira - PMDB; Werner Wanderer
- Bloco; Wilson Moreira - PSDB.

Santa Catarina

Ângela Amin - PDS; César Souza - Bloco; Dejandir
Dalpasquale - PMDB; Dércio Knop - PDT; Eduardo Morei
ra - PMDB; Hugo Biehl - PDS;_ Jarvis Gaidzinski - P!,.; Lu-

ci Choinacki - PT; Luiz Henrique - PMDB; Nelson Morro
- Bloco; Ncllto dc Conto - PMDB; Orlando Pacheco - Blo
co; Paulo Duarte - Bloco; Renato Vianna - PMDB; Ruber
val Pilotto - PDS; Vasco Furlan - PDS.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Strek - PSDB; Adylson
Motta - PDS; Aldo Pinto - PDT; Amaury Müller - PDT;
Antônio Britto - PMDB; Arno Magarinos - Bloco; Carlos
Azamhuja - PDS; Carrion Júnior - PDT; Celso Bernardi 
PDS; Eden Pedroso - PDT; Fernando Carrion - PDS; Fet
ter Júnior - PDS; Germano Rigotto - PMDB; Ihsen Pinhei
ro - PMDB: Ivo Mainardi - PMDB; João de Deus Antunes
- PDS; Jorge Uequed - PSDB; José Fortunati - PT; Lufs
Roherto 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 Lima - PDT; Vic
tor Faccioni - PDS; Wilson Müller - PDT.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 309 Senhores Deputados

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apre
sentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:

PAULO DUARTE - Projeto de Le.i que concede abono
emergencial ao trabalhador com remuneração igual a um salá
rio mínimo.

REGINA GORDILHO - Projeto de Lei que isenta
os hospitais públicos do tributo devido no caso de importação
de equipamentos hospitalares.

- Indicação ao Poder Executivo de exame pelo Contran
da conveniência e oportunidade de que os veículos de fabri
cação nacional sejam obrigatoriamente equipados com pára
choques metálicos.

MARCELO BARBIERI - Projeto de Lei que dispõe
sobre a organi;laçãD e prestação dos serviços de energia elétrica
e dá outras providências.

NILSON GIBSON - Requerimento de informações ao
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária sobre convênio
firmado entre o Depártamento Nacional de Obras contra as
Secas e o Estado de.Pemambuco

JOSÉ MARIA EYMAJjL - Projeto de Lei que altera
o art. 153 da Lei n9 4.737, deIS de julho de 1965 (Código
Eleitoral); ampliando o horário de recebimento de votos nas
eleições que recaírem em dia de sábado.

- Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade
do uso de tarja com expressão que ressalte a importância
do aleitamento materno nas embalagens e propagandas dos
produtos utilizados no aleitamento artificial.

LUCIANO PIZZATIO - Projeto de Lei que proíbe
a destruição ou abandono intencional de alimentos e de bens
de consumo perecíveis a curto prazo.

LUCIANO PIZZATO E OUTROS --- Projeto de resolu
ção que institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar, a situação ambiental brasileira.
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TUGA ANGERAMI E OUTROS - Projeto de Lei
que dispõe sobre atividade mineral em terra indígena.

BETH AZIZE - Requerimento de informações ao Tri
·bunal de Contas da União sobre auditoria relativa a denúncia
de desvio de recursos públicos federais destinados a serviços
e obras de prevenção do cólera no Estado do Amazonas.

- Requerimento de informações ao Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre apresentação de declara
çõesde Imposto de Renda por Arthur Virgílio do Carmo
Ribeiro Neto no período que menciona.

EDISON FIDELIS E OUTROS - Proposta de emenda
à Constituição que acrescenta parágrafo ao art. 79 da Consti
tuição Federal.

LUCI CHOINACKI - Requerimento de informações
ao Ministério da Previdência Social sobre reforma de prédio
da Superintendência do INSS do Estado de Santa Catarina.

FLÁVIO PALMIER DA VEIGA - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de consignação de voto
de congratulações pela passagem da data magna do Município
de Italva, Estado do Rio de Janeiro, com comunicação ao
Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal.

JACKSON PEREIRA - Projeto de Lei que dispõe sobre
candidaturas natas a cargos eletivos no Senado Federal, na
Câmara dos Deputados, nas Assembléias Legislativas e Câma
ras Municipais.

ÁTILA LINS - Requerimento ao Ministério de Ação
Social sobre liberação de recursos aos Estados e Municípios
em 1992.

PEDRO CORRÊA - Projeto de lei que altera a redação
do Art. 25 e do inciso 111 do art. 30 da Lei n9 8.212, de
24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguri
dade Social e institui Plano de Custeio.

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) 

-2
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N9 51-C, DE 1990
(Do SI. José Serra)

Continuação da votação, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n951-B, de 1990,
que altera os prazos para realização do plebiscito e
da revisão constitucional, de que tratam os arts. 29
e 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias; tendo parecer: da Comissão Especial, pela apro
vação (Relator: Sr. Roberto Magalhães).

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A propost2
foi aprovada na sessão do dia 27 de maio passado, ficando
pendente a apreciação de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Destaque para
votação em Separado.

Convido o SI. Deputado Tony Gel a exercer a função
de Secretário ad hoc, tomando assento à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) Sobre a Mesa des
taque de cujo conteúdo o SI. Secretário dará conhecimento
ao Plenário.

(É lido o seguinte destaque:)

"Destaque para votação em separado. Sr. Presi
dente, requeiro destaque, para votação em separado,
do § 19do art. 19da Proposta de Emenda Constitucional
n951-C/90.

Sala das Sessões, 13 de maio de 1992."

Deputado Eden Pedroso, Líder do PDT; Deputado
Eduardo Jorge, Líder do PT.

Matéria destacada:
Art. 19 .
§ 19 - A forma e o sistema de governo definidos pelo

plebiscito terão vigência em 19de janeiro de 1995.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos o destaque.

Os Srs. Líderes que pretendam orientar suas bancadas
podem fazê-lo.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex·
a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em relação a esse projeto o Partido
dos Trabalhadores vem tentando um acordo que permita sua
tramitação.

Há muitas semanas venho discutindo o assunto com várias
Lideranças Parlamentares, inclusive com a Deputada·Sandra
Cavalcanti. Caso as Lideranças, inclusive as do Governo, se
comprometam a ~etirar integral o art. 29, que diz respeito
ao início e ao término da revisão constitucional, estaremos
dispostos a retirar o destaque.

Estou recebendo comunicação da Deputada Sandra Ca
valcanti e do Líder do Governo, Deputado Humberto Souto,
mas eu gostaria de ouvir a palavra de outras Lideranças sobre
se também apóiam essa proposta, se há o compromísso da
retirada integral do art. 29

Se isso se configurar, como já afirmaram o Líder Hum
berto Souto e a Deputada Sandra Cavalcanti, o Partido dos
Trabalhadores retirará o destaque referente ao art. 19, § 19•

Claro que respeitando o direito do PDT de manter o destaque.
Eu retiraria minha assinatura d? requerimento de destaque,
mas o companheiro, Deputado Eden Pedroso manteria a dele,
é claro.

O SR. ÉDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT mantém o destaque ao
§ 19 do art. 19

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Governo apro
veita esta oportunidade para comunicar aos Srs. Parlamen
tares que efetivamente houve acordo para o qual solicita o
apoio dos partidos que dão sustentação ao Governo, inclusive
ao Bloco, que participou do entendimento comunicado essa
manhã por nós. Concordamos em retirar integralmente o art.
29 e o PT em retirar o destaque ao § 19 do art. 19•

O importante para nós, neste momento, é que fique efeti
vamente estabelecido no § 19 do art. 19 que o parlamentarismo,
que ora estamos votando e que será definido o plebiscito,
só entrará em vigor a partir de 1995. Efetivamente, isso é
fundamental, neste momento, para o País.

O SR. ROBERTÔ FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) -Sr.'Presidente, participamos das articulações
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para a concretização desse acordo - era o que o bom senso
indicava. Trata-se de algo despiciendo, mas havia inteligência
entre os que querem a antecipação e os que querem o parla
mentarismo.

Portanto, em boa hora o acordo foi feito. Seria importante
que a maioria agora o confirmasse, derrotando o do destaque
mantido pelo PDT.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na qualidade de Vice
Líder do BlIco e devidamente autorizado pelo Líder, quero
manifestar formalmente nossa adesão a esse acordo, nos ter
mos já proclamados, tanto pelo Líder do Governo quanto
pelo Líder do PT. Seria retirado o destaque ao § 19 do art.
19 ; em contrapartida, votaríamos pela supressão de todo o
art. 29•

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão do
orador.) - SI. Presidente, como autor da emenda, na Assem
bléia Constituinte, que consagrou o plebiscito para 7 de setem
bro de 1993, quero comunicar à Casa que, a exemplo de
muitos Parlamentares, não participei de qualquer acordo para
alterar esse dispositivo, mesmo porque somos contrários à
atual emenda, que mudaria a regra do jogo já definida na
Constituição de 1988. ;

Portanto, se agora fizeram um acordo para garantir segu
rança do Presidente Fernando Collor, nada temos a ver com
isso. Continuaremos a votar da maneira como sempre temos
feito; somos contra a antecipação do plebiscito.

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero anunciar o ponto de
vista da bancada d Partido Socialista Brasileiro: coerente com
as posições até aqui assumidas, a bancada do PSB votará
contra a antecipação do plebiscito, evidentemente contra o
acordo.

Sr. Presidente, nossa posição é fundamentada em análise
política, porque, embora parlamentarista, entendemos que
a antecipação do plebiscito predispõe uma profunda reforma
da Constituição. Neste momento em que o Governo, a olhos
vistos, perde credibilidade perante a Nação, é muito perigoso
aprovar-se a antecipação de plebiscito, o que poderia propor
cionar o instrumento capaz de levar a uma solução institucional
de cúpula para a crise que aí está.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT é contra a proposta de
emenda constitucional que antecipa o plebiscito, razão pela
qual apresentou destaque e votará "não" ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que ocupem os seus lugares para que se inicie
a votação.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, qual o destaque que iremos
votar e qual o artigo ou parágrafo de que iremos tratar?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - É o destaque
de autoria do Deputado Éden Pedroso, versando exatamente
sobre o § 19 do art. 19

Vai-se iniciar o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos a matéria destacada.

A Sra. Sandra Cavalcanti - SI. Presidente, peço a pala
Vl"a pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra. -

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (Bloco - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é oportuno, neste ins
tante, esclarecer alguns companheiros sobre o acordo firmado
entre o Bloco que apóia o Governo e as Oposições a respeito
dessa matéria. A questão gira em torno do § 19 do art. 19,

que vinha sendo objeto de obstrução. Finalmente, verificamos
que interessava às Oposições não tratar agora de matéria rela
cionada à revisão constitucional e se manter estritamente no
que é objeto da emenda, ou seja, a antecipação do plebiscito.
SI. Presidente, relativamente à antecipação, temos o seguinte:
já foi apreciado em primeiro e segundo turnos o art. 19, que
estabelece o dia 21 de abril de 1993 para a realização do
referendo.

Sr. Presidente, o § 19 do art. 19 , que provocava a obstru
ção, determina apenas que, vitoriosa a tese do parlamen
tarismo no dia 21 de abril de 1993, a implantação do novo
sistema de Governo só ocorrerá a partir de 1995. A rigor,
Sr. Presidente, nem haveria necessidade desse parágrafo, por
que estamos vivendo em um país que progrediu e amadureceu
muito no respeito às instituições e às leis. Mas é oportuno
que, neste instante, esta disposição do Legislativo seja reite
rada, para que não se diga que um golpe partiu do Congresso,
para que ninguém pense que o parlamentarismo é instrumento
de golpismo.

Sr. Presidente, é importante que esse parágrafo perma
neça. O acordo é muito simples: a Liderança do PT retira"
o seu destaque e, portanto, permanece no texto que vai para
a segunda votação; nós apoiaremos o destaque das Oposições
que retira do texto todo o artigo 29• Essa é a forma que
encontramos de, o mais rápido possível, poder mandar esta
matéria para o Senado.

Sr. Presidente, por isso peço que todos os companheiros,
tanto da Oposição quanto os que apóiam o Governo, que
ainda estão em seus ga\}inetes, acorram ao plenário, porque
o quorum exigido para essa votação é alto. Naturalmente,
há um grupo que vai usar o direito democrático de votar
contra, mas não podemos ter número inferior a 302 Deputados
favoráveis à aprovação da emenda.

SI. Presidente, mais uma vez peço à Mesa que faça soar
as campainhas, a fim de chamar os que se encontram em
outras dependências da Casa. Insisto para que os companhei
ros do Bloco, do PMDB, do PSDB, do PL, do PTB, do
PDC, do PDS, do PTR, enfim, de todos os partidos, venham
votar.

De certa forma, agradeço ao Líder do PT, Deputado
Eduardo Jorge, a boa vontade, o espírito amplo, a capacidade
de entender o projeto e esse processo.

O Sr. José Serra - SI. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor'.) - Sr. Presidente, na esteira do pronunciamento da De~
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putada Sandra Cavalcanti, apelo aos Srs. Parlamentares para
que venham ao plenário, pois vamos completar a votação
da emenda que antecipa o plebiscito para 21 de abril de 1993.
A data marcada na Constituição é 7 de setembro de 1993,
mas vamos antecipá-la para o dia 21 de abril de 1993.

Sr. Presdidente, por isso vamos manter, no primeira.·des
taque, o voto "sim", porque este significa manter o texto
como está, isto é, o novo sistema pelo plebiscito só entra
em vigor a partir de janeiro de 1995. Vamos manter isto
e, em função do acordo, vamos modificar o parágrafo que
se refere à revisão da Constituição. Isto foi parte de um acordo
para que a emenda da antecipação possa ir ao Senado. A
antecipação para 21 de abril já foi aprovada. Agora é neces
sário completar a votação dos destaques.

Pedimos a todos os Parlamentares que venham ao plená
rio votar, pois assim estaremos mostrando ao País que a Câma
ra dos Deputados está trabalhando com seriedade durante
a convocação que suspendeu o início do recesso parlamentar.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibs.en Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, é importante esta discussão sobre
os termos e o mérito do aco~do realizado na Comissão Especial
que examinou a emenda da antecipação do plebiscito, da qual
participei.

A emenda tem dois conteúdos: um de natureza constitu
cional, a data do plebiscito, e outro de natureza apenas regi
mental, porque a Constituição já define que a revisão será
feita cinco anos após sua promulgação. E até para facilitar
a aprovação da emenda, não devemos misturar matéria consti
tucional com outra que pode ser objeto até de deliberação
por maioria simples, como é o caso, por exemplo, da data
do encerrilmento da revisãQ con~Jitucional.

Esta, Sr. Presidente, é a nossa posição: votaremos apenas
a antecipação do plebiscito, isto é, o art. 19 e seus parágrafos,
e deixamos o art. 29 para deliberação por maioria simples,
no momento oportuno, quando da regulamentação do Regi
mento para a revisão constitucional.

Acho que esta é uma posição madura, que inclusive facili
tará a tramitação, no Senado Federal, da emenda de anteci
pação do plebiscito. Misturar matéria constitucional com ma
téria regimental pode dificultar enormemente a aprovação
da emenda de antecipação do plebiscito.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o nobre Deputado Genebaldo Correia.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não queremos que a
votação desta emenda seja interpretada como uma manifes
tação em favor do golpismo. Por isso mesmo, estranho a posi
ção do PDT, que, através de seu Líder maior, tem"manifestado
preocupação com a preservação do mandato do Presidente
da República, e, no entanto, neste momento vota contra este
dispositivo. Se for aprovado este destaque, haverá dúvida
quanto à duração do mandato do Presidente.

Não queremos que o parlamentarismo seja interpretado
assim, como um instrumento a ser usado com a finalidade
de ferir a Constituição. Por isso, Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim" , para que se mantenha o texto.

O SR. PAULO MANDARINO (PDC - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDC entende que esta matéria
já está suficientemente esclarecida. São questões completa
mente distintas. A antecipação do plebiscito é da maior opor
tunidade para a vida política do País, e o acordo revela este
bom entendimento.

O voto da bancada do Partido Democrático Cristão é
~'sim" .

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PDT tem uma
posição muito clara a respeito desta proposta de emenda à
Constituição que antecipa o plebiscito. Não temos a preocu
pação do Deputado Genebaldo Correia, Líder do PMDB,
com li preservação do mandato do atual Presidente. Achamos
que a não inclusão do § 19 não alera absolutamente nada.
Mas é natural esta preocupação do PMDB e do PT: Eles
estão preocupados com a preservação do mandato do atual
Presidente. Nós não temos essa preocupação, motivo pelo
qual votamos "não".

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, o PLvota com o acordo. Vota "sim".

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é importante salientar que os
parlamentaristas querem a antecipação do plebiscito, e não
discutir antecipadamente as questões referentes à revisão cons
titucional. Isso está previsto no texto da Constituição. Será
totalmente retirada a parte referente à instalação e ao fim
da revisão constitucional, ficando esta discussão para o mo
mento oportuno. Agora, trata-se apenas de antecipar o plebis
cito e garantir, muito nitidamente, o mandato presidencial.
Não se trata do mandato de Fernando Collor, mas do mandato
presidencial, de cinco anos. Segundo a Constituição, se houver
vacância, por algum motivo, será a sucessão garantida, com
a ascensão do Vice-Presidente da República à condição de
Presidente.

O que queremos, como parlamentaristas, é, de uma vez
por todas, acabar com a idéia de que a antecipação do plebis
cito sobre parlamentarismo significa golpe contra o mandato
presidencial. O parlamentarismo só será implantado em janei
ro de 1995, num novo mandato presidencial, mesmo que seja
necessário esta Casa decretar o impeachment do Sr. Presidente
Fernando Collor, se for esta a indicação da Comissão Parla
mentar de Inquérito.

Que fique bem claro isto, que não reste dúvida: os parla
mentaristas querem o parlamentarismo não como instrumento
para evitar problemas maiores do Executivo, mas como regime
de governo, que possa ser permanente e de uma constitucio
nalidade mais democrática. Por isso, votaremos "sim".

O SR. SALATIEL CARVALHO (PTR - PE. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, este é um acordo sensato, inteli
gente, e o PTR a ele se alia, votando "sim".

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, tendo ouvido os Líderes, tanto
as parlamentaristas, como a Deputada Sandra Cavalcanti,
quanto as que dão sustentação ao Governo, que meses atrás
não concordavam com este tipo de encaminhamento e hoje
concordam, o Partido dos Trabalhadores recomenda o voto
"sim" .

Quero, mais uma vez, ressaltar, como fez o Deputado
Roberto Freire, que me antecedeu nesta tribuna, que isso
nada tem a ver com os possíveis desdobramentos da CPI hora



Julho de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 9 16195

em cursos no Congresso, que apura as denúncias contra PC
Farias.

SI. Presidente, quero também fazer um esclarecimento.
Creio que o Líder do PSDB, Deputado José Serra, está equi
vocado. O acordo não prevê a retirda de parte do artigo
referente à revisão constitucional, à data do seu início e do
seu término, mas de todo o artigo. O Deputado José Serra
não deve ter acompanhado as negociações até o final.

Em terceiro lugar, SI. Presidente, sou também obrigado
a corrigir o meu querido companheiro José Genoíno. A banca
da do Partido dos Trabalhadores não defende o início da
revisão em 6 de outubro de 1993. A posição majoritária da
nossa bancada é no sentido até de que, se a revisão puder
ficar para a outra Legislatura, lutemos por isso.

Estes os esclarecimentos que tinha a fazer com relação
aos pronun,ciamentos dos nossos companheiros José Serra e
José Genoíno.

Votamos "sim".

O SR. ANTÔNIO MORIMOTO (PTB -RO. Sem revi:
são do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB ----=SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidtmte, a Liderança do PSDB recomenda
o voto "sim".

Quero dize,r, a propósito do esclarecimento do Deputado
Eduardo Jorge, que S. E:x~ tem razão ao afirmar que houve
urna imprecisão na minha fala, há poucos instantes. O impor
tante, para nós, é o acordo, ou seja, a aprovação do § 19.
As outras questões serão resolvidas no futuro.

O PSDB vota "sim", pela manutenção do texto.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr, Presidente, o PST recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa solicita
aos Srs. Deputados que ocupem os seus lugares nas bancadas,
a fim de que se dê início à votação nominal pelo sistema
eletrônico, e apela para aqueles que' se encontram nos corre-'
dores no sentido' de que acorram ao plenário, a fim de que
se obtenha um maior número de votos na primeira votação
das bancadas e, assim, possamos apreciar todos os destaques.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Tem V. Ex~

a palavra. .

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do GOVel'fiO reco
menda o voto "sim", pela manutenção do texto da emenda
constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa escla
rece, para proveito da votação: vota-se em separado o § 19,

de autoria do Líder do PDT, Deputado Éden Pedroso.
Os Srs. Deputados que pretendem a supressão do dispo

sitivo votarão "não", e os que pretendem a manutenção do
texto, com a preservação do dispositivo, o § 19, votarão,"sim".

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas quei
ram selecionar os seUS:votos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa lembra
aos Srs. Deputados que haverá outras votações nominais.

O SR. Hélio Bicudo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, coerente com minhas posições anterio
res, eu me permito afimar que votei com o meu partido apenas
por disciplina. Sou contra a antecipação do plebiscito, por
motivos jurídicos e políticos.

Muito obrigado a V. Ex~

O Sr. Renildo Calheiros -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. RENILDO CALHEIROS (PC do B - PE. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, a bancada do PC do
B se declara em obstrução.

O Sr. José Serra - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, convém esclarecer aos Parlamentares
que estão chegando que o voto recomendado pela totalidade
dos partidos, com exceção do PDT, é "sim", mantendo o
texto.

O texto diz que o sistema de góverno resultante do plebis
cito de 21 de abril só entrará em vigência em janeiro de 1995.
Para manter esse dispositivo, o voto é "sim". Não dá para
implantar o parlamentarismo antes. Caso seja aprovado, terá
de ser implantad,o em janeiro de 1995. Manter esse dispositivo
implica votar "sim".

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão do
ordor.) - Sr. Presidenté, embora não possa regimentalmente
falar como Líder, sei que V. Ex~ vai aguardar alguns minutos
para se cOncretizar a votação.

Além da Bancada do PDT, quero esclarecer ao Deputado
José Serra que estou votando "não", porque sou totalmente
contrário à antecipação do plebiscito. Fiz parte do acordo
feito em 1988, durante a Assembléia Nacional Constituinte,
que consagrou a data de 7 de setembro de 1993 para a realiza
ção do plebiscito. Voto "não" neste instante, porque sou total
mente contrário à antecipação do plebiscito, conforme já tive
oportunidade de expor aqui ~ pelas mesmas razões do Depu
tado Hélio Bicudo: jurídicas, políticas e históricas.

O Sr. Célio de Castro...- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. ,

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

OSR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas corrigir uma
informação equivocada prestada neste plenário pelo Líder

.do PSDB, Deputado José'·Sera. .
, S. Ex~ disse que o' único partido a encaminhar contra
foi o PDT; retificando, o PSB também encaminhou a votação
contra.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa dirige
apelo aos Srs. Deputados que se encontram nas demais depen
dências da Casa no sentido de que acorram ao plenário para
participarem de votação nominal de emenda constitucional
pelo sistema eletrônico.

o Sr. César Maia - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. P~ESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. CÉSAR MAIA (PMDB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero apenas fazer um registro
que não diz respeito à matéria.

Estarei encaminhando proximamente um projeto de lei
acerca da fiscalização do Imposto de Renda dos Deputados,
obrigando também a Receita Federal a fazê-Ia com relação
a todas as pessoas do Poder Executivo e do Poder Legislativo,
assim que assumam os seus mandatos ou seus cargos de primei
ro escalão. Esta deveria ser uma prática normal e natural
e não uma prática aleatória, num momento de conflitos.

Portanto, repito que estarei apresentando um projeto
de lei que dispõe sobre a fiscalização do Imposto de Rend!l
dos Deputados e de pessoas que ocupam cargos de primeiro

. escalão do Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Peço a atenção
especial do Plenário neste momento de Casa lotada para lem
brar que a pauta, até aqui pequena, poderá ser acrescida
de outrasmatérias que eventualmente venham das Comissões.
Mas, no momento, em condições de votos, temos apenas duas
matérias: a emenda constitucional em votação e outra que
se encontra em regime de urgência, relativa à isonomia. Isto
pode levar a Mesa a convocar sessão extraordinária a qualquer
momento.

É intenção da Mesa convocar sessão deliberativa para
amanhã, pela manhã. .

Cumpro o dever de lembrar aos Srs. Deputados que a
presença de dois terços em sessão deliberativa tem efeito abso
lutamente essencial, quer do ponto· de vista administrativo,
quer do ponto de vista institucional.

Por esta razão, lembro a absoluta e imperiosa necessidade
de os'Srs. Deputados participarem de pelo menos dois terços
das sessões deliberativas, para que possam ter proveito de
todos os efeitos administrativos, sem que seus mandatos pos
sam ser contestados do ponto de vista institucional.

Portanto, amanhã, pela manhã, teremos sessão delibe-
rativa. .

O Sr. Luís Eduardo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. EX'
a palavra.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco- BA. Sem revisão do.
orador.) - Sr. Presidente, quero lembrar aos Srs. Deputados
do Bloco Parlamentar que estamos votando "sim", pelo acor
do feito pela nobre Líder Sandra Cavalcanti, em nome do
Bloco. .

Portanto, peçO' aos Srs. Deputados do Bloco que ainda
não votaram que compareçam ao plenário e votem "sim".

O Sr. Germano Rigotto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma, a Lide
rança do PMDB está convocando os Srs. Deputados a virem
a plenário, pois é importante a sua presença para conseguirmos
o número necessário de votos.

Lembramos ainda que o voto do PMDB é "sim". Portan
to, além da indicação do voto favorável, mais uma vez, esta
mos convocando os Srs. Deputados a virem ao plenário.

Sr. Presidente, quero dizer também que tenho ouvido,
lido e assistido pela TV algumas manifestações cobrando do
Congresso Nacinal agilidade em relação à aprovação de proje
tos que determinám mudanças estruturais para o País.

Sr. Presidente, creio que podemos aproveitar uma vez
mais este espaço para dizer que, felizmente, a Câmara dos
Deputados praticamente esgotou a pauta de votações deste
primeiro semestre.

O projeto da isonomia e tantos outros poderiam ser vota
dos.este mês. Entretanto, os projetos que determinam mudan
ças estruturais, como o da aregulamentação dos portos o da
concessão de serviços públicos, o das licitações, o que visa
punir os chamados "crimes de colarinho branco" e o da regula
mentação da reforma agrária já foram votados.

Sr. Presidente, acho que há uma cobrança indevida, em
determinados momentos, de alguns setores sobre o Congresso
Nacional e, mais especificamente, sobre a Câmara dos Depu
tados..

A CPI é importante e está realizando um grande trabalho.
Contudo, ao seu lado, estamos cumprindo nossa missão, vo
tando projetos fundamentais para o nosso País, como fizemos
nestas últimas semanas. .

Convocamos os Srs. Deputados do PMDB a compare
cerem ao plenário.

O voto do PMDB é "sim".

O Sr. Aldo Rebelo - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.
. O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. ,Sem revisão

jo orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PC do Breco·
menda aos Srs. Deputados de sua bancada o voto "não" .

O Sr. Liberato Caboclo - Sr. Presidente, peço.a p;;tlavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LmERATO CABOCLO (PDT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer a retificação
do meu voto: Voltei, inadvertidamente, "sim", porém, o meu
voto é "não"

A Sr' RJ.:..e de Freitas - Sr. Presidente, peço a palavra.
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsén Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que fosse registrado'
meu voto "sim", ao invés de "não".

O Sr. LuíS Eduardo ..:.- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. Luís EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo aos
Deputados que se encontrem nas diversas dependências da
Casa para que compareçam ao plenário e, aos Deputados
do Bloco Parlamentar, que votem "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)- A Mesa dirige
um apelo aos Srs. Deputados no sentido de que fiquem atentos
ao processo de deliberação nesta sessão extraordinária.

A Mesa está consignando presença nas se$sões delibera
tivas. Se houver sessão deliberativa em todas as ,semanas,
eles serão doze. A presença, para os efeitos administrativos,
não poderá ser menor que oito:

Advirto ainda que o texto constituCional exige a presença
de mais de dois terços das sessões legislativas, não distinguindo
a Constituição entre as ordinárias e as extraordinárias. Poderá
ocorrer o questionamento do mandato de Parlamentar que
não tenha presença superior a dois terços.

Este é um alerta que faz a Mesa, no sentido de que
os Parlamentares estabelaçm o seu cronograma de trabalho
e estabeleçam presentes a pelo menos nove das sessões delibe
rativas.

Se, eventualmente, a Câmara esgotar a sua pauta, a Mesa
poderá passar a convocar sessões de debates, quando o painel
de presença não será aberto. Más este não é o caso do mo
mento.

Hoje e amanhã de manhã as sessões serão deliberativas.
Amanhã, para a apreciaç~o de emendá constitucional, ou con
tinuação da votação, se for o caso, e da questão da isonomia,
com presença imperiosa, por motivos políticos, institucionais
e administrativos.

O Sr. Paulo Mandarino - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. PAULO MANDARINO (PDC - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr., Presidente, pediria ,licença a V. Ex~ para
levantar uma questão que a imprensa trouxe à tona, ao dizer
que, entre as medidas propostas pelo Governo, dentro do
pacote fiscal, estaria a extinção do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.

Gostaria de lembrar a esta casa que, recentemente, uma
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço concluiu seus trabalhos apre
sentando unia série de recomendações para o aperfeiçoamento
da Lei n9 8.036, que rege atualmente a questão.

Ora, não passou pela cabeça de nenhum político, de ne
nhum_ Deputado daquela Comissão, -a possibilidade de extin
ção do Fundo de Garantia. Trata-se de uma proposta absoluta
mente estapafúrdia, inconveniente, inoport,una, ridícula, no
meio de uma crise econômica como a que o País vive hoje.

No entanto, à guisa de dar um aumento salarial de 8%
ao mês, o Governo estaria estudando a possibilidade de propor
a extinção do Fundo de Garantia, que foi criado exatamente
para substituir a estabilidade no emprego; trocando um~no

de trabalho por um mês de salário, o que corresponde a 12
parcelas de 8%, totalizando %%, acrescidos dos juros anuais
de 3% ao ano.

Deixo, então, registrada aqui, Sr. Presidente, li' posição
muito clara de que se trata de uma proposta absolutamente

ridícula, inconveniente, num momento de crise como este,
que sequer foi discutido no âmbito da Comissão Parlamentar
de Inquérito que examinou as profundas distorções acumu
ladas durante mais de vinte anos de vigência do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. CÉSAR MAIA (PMDB - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, em homenagem ao tempo, acho
que V. Ex~ poderia fechar o painel.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se não houver
mais nenhum Deputado que pretenda votar, a Mesa vai encer
rar o processo de votação.

A Mesa solicita aos Srs. Deputados que eventúalmente
se encontrem em reuniões de Comissões, em gabinete de lide-,
ranças ou no Anexo IV que acorram ao plenário para a votação
nominal, pelo processo eletrônico, de emenda constitucional..

O Sr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GASTONE RIGffi (PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, alerto esta Presidência para o fato
de que havia na Casa mais de 420 Deputados, conforme os
livros de ingresso. Portanto, cerca de 30-Deputados estão
ausentes nesta votação, que é da maior relevância.

É preciso que as Lideranças desta Casa reiterem <> pedido
de presença dos Parlamentares em plenário, para que possa
haver um número e, em segundo escrutínio, seja aprovada
a emenda constitucional de antecipação do plebiscito.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibs,en Pinheiro) - Tem V. E~ ,
a palavra.

O SR. HPMBERl'O SOUTO (Bloco - MG. Semrevísão
do orador.) - 'Sr. Presidente, quero aproveitar a oportu
nidade para lembrar aos Srs. Parlamentares que está havendo
votação nominal. Conseqüentemente, é importante a presença
dos Srs. Parlamentares em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo'
mais nenhum Sr. Deputado para votar, a'Mesa vai encerrar
o processo de votação, (Pausa.)

Está encerrada a votação.

, O SR. PRESIl'?ENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado:

VOTARAM:

SIM ........•...•....•......._._ _ _._._... 340
NÃO _•.........•........••......•..•_ 56
ABSlENÇÃO 5
TOTAL _._ _.__•.• 401

Aprovada a mattria destacada, ficando, portanto, man..
tido o dispositivo.
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VOTARAM OS SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Sim
Avenir Rosa - Sim
Jooo Fagundes - Sim
Marcelo Luz - Sim
RubeIi Bento - Sim
Teresa Jucá - Sim.

Amapâ

Fátima Pelaes - Sim
Gilvan Borges - Sim
Lourival Freitas - Sim
Murilo Pinheiro - Sim
Sérgio Barcellos - Sim
Valdenor Guedes - ê.!m.

Pará

Alacid Nunes - Sim
Carlos Kayatb - Sim
Domingos Juvenil- Sim
Eliel Rodrigues - Sim
Giovanni Queiroz - Não
Hermínio Calvinho - Sim
Hilário Coimbra - Sim
José Diogo - Sim
Mário Chermont - Sim
Mário Martins - Sim
Nicias Ribeiro - Sim
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Sim
Paulo Titan - Sim
Valdir Ganzer - Sim.

Amazonas

Beth Azize - Não
Eduardo Braga - Sim
Ézio Ferreira - Sim
Pauderney Avelino - Sim
Ricardo Moraes - Sim.

Rondônia

Antônio Moritnoto - Sim
Carlos Camurça - Sim
Edison Fidélis - Sim
Maurfcio Calixto - Sim
Pascoal Novaes - Sim
Raquel Cândido - Sim.

Acre

Adelaide Neri - Sim
Célia Mendes - Sim
Francisco Diógenes - Sim
Jooo Maia - Sim
Mauri Sérgio - Sim
Ronivon Santiago - Sim
Zila Bezerra - Sim.

Tocantins

Edmundo Galdino - Sim
Hagahús Araújo - Sim
Melqufades Neto - Sim
Paulo Mourão - Sim.

Maranhllo

César Bandeira - Sim
ad Carvalho - Sim
Costa Ferreira - Sim
Daniel Silva - Sim
Eduardo Matias - Sim
Francisco Coelho - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Jayme Santana - Sim
Jooo Rodolfo - Sim
José Burnett - Sim
José Carlos Sabóia - Não
José Reinaldo - Sim
Nan Souza - Sim
Pedro Novais - Não
Roseana Sarney - Sim
Sarney Filho - Abstenção.

Ceará

Aécio de Borba - Sim
AntÔnio dos Santos - Sim
Ariosto Holanda - Não
Carlos Virgílio - Sim
Edson Silva - Não
Ernani Viana - Sim
Gonzaga Mota - Sim
Jackson Pereira - Sim
José Linhares - Sim
Luiz Girão - Não
Luiz Pontes - Sim
Marco Penaforte - Sim
Mauro Sampaio - Sim
Moroni Torgan - Sim
Orlando Bezerra - Sim
Pinheiro Landim - Sim
Sérgio Machado - Sim
Vicente Fialho - Sim.

Piauí

B. Sá -Sim
Ciro Nogueira - Sim
Felipe Mendes - Sim
Jesus Tajra - Sim
João Henrique - Sim
José Luiz Maia - Sim
Mu:l!o Rezende -' Não
Mussa Demes - Sim
Paes Landim - Sim
Paulo Sílva - Sim.

Rio Grande do Norte

Aluízio Alves - Sim
Fernando Freire - Abstenção
Flávio Rocha - Sim
Henrique Eduardo Alves - Sim
Iberê Ferreira - Sim
João Faustino - Sim
Lafre Rosado - Sim.

Parafba

Adauto Pereira - Sim
Edivaldo Motta - Sim
Efraim Morais - Sim
Evaldo GOnçalves - Sim
Francisco Evangelista - Não
Ivan Burity - Sim
Ivandro Cunha Lima - Sim
José Luiz Clerot - Não
José Maranhão - Sim
Vital do Rego - Não.

, Pemambuoo
Alvaro Ribeiro - Não
Fernando Bezerra Coelho - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
José Carlos Vasconcellos - Sim
José Mendonça Bezerra - Sim
José Moura - Sim
José Múcio Monteiro - Sim
Luiz Piauhylino - Não
Maviael Cavalcanti - Sim
Miguel Arraes - Não
Nilson Gibson - Sim
Pedro Corrêa - Sim
Renildo Calheiros - Não
Ricardo Heráclio - Sim
Roberto Franca - Não
Roberto Freire - Sim
Roberto Magalhães - Sim
Salatiel Carvalho - Sim
Tony Gel - Sim
Wilson Campos - Sim.

Alagoas
Cleto Falcão - Sim
José Thomaz Nonô - Sim
Luiz Dantas - Sim
Olavo Calheiros - Não
Roberto Torres - Sim
Vitória Malta - Sim.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Sim
Cleonâncio Fonseca - Sim
Djenal Gonçalves - Sim
Everaldo de Oliveira - Sim
Jerônimo Reis - Sim
José Teles - Sim
Pedro Valadares - Sim.

Bahia

Alcides Modesto - Sim
Ângelo Magalhães - Sim
Benito Gama - Sim
Beraldo Boaventura - Não
Carlos Albuquerque - Sim
Eraldo Tinoco - Sim
Félix Mendonça - Sim
Geddel Vieira Lima - Sim
Genebaldo Correia - Sim
Jabes Ribeiro - Sim
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Jairo Azi - Sim
Jairo carneiro - Sim
João Almeida - Sim
João Alves - Sim
Jonival Lucas - Sim
Jorge Khoury - Sim
José carlos Aleluia - Sim
José Falcão - Sim
José Lourenço - Sim
Jutahy Júnior - Sim
Leur Lomanto - Sim
Luís Eduardo - Sim
Luiz Moreira - Sim
Manoel castro - Sim
Nestor Duarte - Sim
Prisco Viana - Sim
Ribeiro Tavares - Sim
Sérgio Brito - Sim
Sérgio Gaudenzi - Não
Tourinho Dantas - Sim
Waldir Pires - Não.

Minas Gerais

Agostinho Valente - Sim
Annibal Teixeira - Sim
Aracely de Paula - Sim

Armando Costa - Sim
Avelino Costa - Sim
camilo Machado - Sim
Célio de Castro - Não
Edmar Moreira - Sim
Felipe Neri - Sim
Fernando Diniz - Sim
Genésio Bernardino - Sim
Getúlio Neiva - Não
Humberto Souto - Sim
Ibrabim Abi-Ackel - Não
Irani Barbosa - Não
Israel Pinheiro - Sim
João Paulo - Sim
João Rosa - Sim
José Aldo - Sim
José Belato - Sim
José Geraldo - Sim
José Santana de Vasconcelos - Sim
José Ulisses de Oliveira - Sim
Leopoldo Bessone - Sim
Luiz Tadeu Leite - Sim
Marcos Lima - Sim
Mário de Oliveira - Sim
Maurício campos - Sim
Neif Jabur - Sim
Nilmário Miranda - Sim
Odelmo Leão - Sim
Osmânio Pereira - Sim
Paulino Ocero de Vasconcelos - Sim
Paulo Delgado - Sim
Paulo Heslander - Sim
Paulo Romano - Sim
Pedro Tassis - Sim
Romel Anísio - Sim
Samir Tannús - Sim

Sandra Starling - Sim
Saulo Coelho - Sim
Sérgio Naya - Sim
Tarcísio Delgado - Sim
Tilden Santiago - Sim
Vittorio MedioU - Sim
Wagner do Nascimento - Sim
Wilson Cunha - Sim
Zaire Rezende - Sim.

Espfrito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - Sim
João Baptista Motta - Sim
Jones Santos Neves - Sim
J6rio de Barros - Sim
Nilton Baiano - Sim
Paulo Hartung - Sim
Rita camata - Sim
Roberto Valadão - Sim
Rose de Freitas - Abstençâo.

Rio de Janeiro

Aldir cabral - Sim
Amaral Netto - Não
Arolde de Oliveira - Sim
Artur da Távola - Sim
Benedita da Silva - Sim
César Maia - Sim
adinha campos - Não
Edésio Frias - Não
Fábio Raunheitti - Sim
Flávio Palmier da Veiga - Sim
Francisco Silva - Não
Jair Bolsonaro - Sim
Jamil Haddad - Não
Jandira Feghali - Não
João Mendes - Sim
José Carlos Coutinho - Sim
José Vicente Brizola - Não
Junot Abi-Ramia - Não

Laprovita Vieira - Sim
Lysâneas Maciel - Não
Márcia abilis Viana - Não
Marino Clinger - Não
Miro Teixeira - Não
Nelson Bornier - Sim
Paulo de Almeida - Sim
Paulo Portugal - Não
Paulo Ramos - Não
Roberto campos - Sim
Roberto Jefferson - Sim
Rubem Medina - Sim
Sandra cavalcanti - Sim
Sérgio Arouca - Sim
Sérgio Cury - Não
Sidney de Miguel - Não
Simão Sessim - Sim
Vivaldo Barbosa - Não
Vladimir Palmeira - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - Sim
Alberto Haddad - Sim
Aldo Rebelo - Não
Alofzio Mercadante - Sim
André Benassi - Sim
Antônio carlos Mendes Thame - Sim
cardoso Alves - Sim
Cunha Bueno - Não
Diogo Nomura - Sim
Edevaldo Alves da Silva - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Ernesto Gradella - Não
Fábio Meirelles - Sim
Gastone Righi - Sim
Heitor Franco - Sim
Hélio Bicudo - Sim
Irma Passoni - Sim
José Dirceu - Sim
José Genofno - Sim
José Maria Eymael- Sim
José Serra - Sim
Jurandyr Paixão - Sim
Koyu Iha - Sim .
Liberato caboclo - SIm
Luiz Gushiken - Sim
Magalhães Teixeira - Sim
Maluly Netto - Sim
Manoel Moreira - Sim
Marcelino Romano Machado - Sim
Marcelo Barbieri - Sim
Nelson Marquezelli - Sim
Osvaldo Stecca - Sim
Pedro Pavão - Sim
Ricardo Izar - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
Robson Tuma - Sim
S610n Borges dos Reis - Sim
Tadashi Kuriki - Sim
Tuga Angerami - Sim .
Ulysses Guimarães - SIm
Valdemar Costa - Sim
Walter Nory - Sim.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Não
Rodrigues Palma - Sim
Wellington Fagundes - Sim
Wilmar Peres - Sim.

Distrito Federal

Augusto carvalho - Sim
Benedito Domingos - Sim
Chico Vigilante - Sim
Eurides Brito - Sim
Maria Laura - Sim
Paulo Octávio - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim.

Goiás

Alano de Freitas - Sim
Antônio Jesus - Sim
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Délio Braz - Sim
Joâo Natal - Sim
Lúcia Vânia - Sim
Maria Valadâo - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Miranda - Sim
Paulo Mandarino - Sim
Roberto Balestra - Sim
Ronaldo Caiado - Sim
Virox>ndes Cruvinel - Sim.

Mato Grosao do Sul

Elísio Curvo - Sim
George Takimoto - Sim
Josê Elias - Sim
Nelson Trad - Sim
Valter Pereira - Sim
Waldir Guerra - Sim.

Paraná

Abelardo Lupion - Sim
AntOnio Barbara - Sim
AntOnio Ueno - Sim
Carlos Roberto Massa - Sim
Carlos Scarpelini - Sim
DelciDo Tavares - Sim
Edêsio Passos - Sim
Edi Silíprandi - Não
Élio Dalla-Vecchia - Não

Flávio Aros - Sim
Ivânio Guerra - Sim
Joni Variseo - Sim
Luciano Pizzatto - Sim
Luiz Carlos HauIy - Sim
Matheus Iensen - Sim
Munhoz da Rocha - Sim
Paulo Bernardo - Sim
Pinga Fogo de Oliveira - Sim
Romero Filho - Sim
Wilson Moreira - Sim.

santa Cat8l'iDa

Ângela Amin - Sim
César Souza - Sim
Dejandir Dalpasquale - Sim
Dércio Koop - Não
Eduardo Moreira - Sim
Hugo Biebl - Sim
Jarvis Gaidzinski - Sim
Luci Choinacki - Sim
Luiz Henrique - Sim
Nelson Morro - Sim
Neuto de Conto - Sim
Orlando Pacheco - Sim
Paulo Duarte - Sim
Renato Vianna - Sim
Vasco Furlan - Não.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Sim
Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Sim
Aldo Pinto - Não
Amaury Müller - Não
Arno Magarinos - Sim
Carrion Júnior - Não
Celso Bernardi - Sim
Eden Pedroso - Não
Fernando Carrion - Sim
... J.... -Sial
Germano ItiSOUO - Sim
Ibsen Pinheiro - Abstenção
Joâo de Deus Antunes - Sim
Jorge Uequed - Sim
Josê Fortunàti - Sim
Luís Roberto Ponte - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Proença - Sim
Odacir Klein - Sim
Paulo Paim - Sim
Raul Pont - Abtenção
Telmo Kirst - Sim
Valdomiro Lima - Não
Victor Faccioni - Sim
Wilson Müller - Jl)fão

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Destaque para
votação em separado do § 29 do art. 19 do Substitutivo da
Proposta de Emenda à Constituição n9 51, de 1990, de autoria
do Sr. Deputado Gérson Peres.

Ausente S Ex~, declaro prejudicado o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Destaque para
votação em separado, de autoria do Sr. Deputado Genebaldo
Correia, do qual o 19 Secretário dará conhecimento à Casa.

"Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen
tais, destaque para votação em separado da expressão
"pdoerá" do § 29 do art. 19 da Proposta de Emenda
à Constituição n9 51, de 1990.

Sala das Sessões, 8 de julho de 1992."
Assina o Deputado Genebaldo Correia, do

PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - vou colocar
a matéria em votçaão, concedendo aos Srs. Líderes a oportu
nidade de orientarem suas bancadas.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr; Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão dó orador.) - Sr. Presiden~e, esse destaque foi apre
sentado em função de um entendimento com os presiden
cialistas do PMDB, representados pelo Deputado Manoel Mo
reira, que está disposto a concordar com a retirada do desta
que. Entretanto, S. Ex~ está sendo aguardado aqui no Plenário
para confirmar essa disposição do grupo que, dentro do parti
do, S. Ex~ representa.

O Sr. Israel Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.
O SR. ISRAEL PINHEIRO (PRS - MG. Sem revisão

do orador.) -SI. Presidente, quero dizer. ao Deputado ~ene

baldo Correia que assisti, há poucos mm~!os, ~o emmente
Deputado Manoel Moreira reafirm.ar que ma retrrar ? desta
que. S. Ex~ pode tranqüilamente retrrar o destaque, pOIS fo~am
declarações pessoais do eminente Deputado Manoel MoreIra.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavrra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há entendimento com
o Deputado Manoel ,Moreira ~o sent~do de que C?s Líderes
se manifestem favoravelmente a votaçao de uma leI que esta
beleça os modelos a serem votados no plebiscito.

Portanto, desde que os Líderes confirmem a. disposição
de votar essa lei estabelecendo os modelos, retIraremos Q

destaque.

O SR. JOSÉ SERRA (PSI>B - SP. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, a Liderança do PSDB está de acordo.
Defendemos a tese de que os modelos de presidencialismo
e parlamentarismo devem ser elaborados anteriormente ao
plebiscito.

O SR. LUÍS EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco também está de acordo
com o Líder Genebaldo Correia e assume o compromisso
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de definir esses modelos, até porque considera isso funda
mental para o esclarecimento do eleitorado. Portanto, tam
bém assumimos o compromisso com a elaboração da lei de
definição do modelo do sistema de governo.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem 'revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores tam
bém está de acordo, com o Líder do PMDB, fazendo apenas
uma observação. Mesmo que aprovado determinado modelo
de sistema a ser votado no plebiscito, uma possível revisão
constitucional poderá modificá-lo. Então, é preciso esclarecer,
para que não se vote sem se conhecer toda a extensão do
que está decidindo.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é justo este acordo. Apenas
ressalvo o óbvio, como fez o PT, ou seja, que talvez feito
na revisão, que é o momento específico, até como manda
a Constituição.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
.orador.) - Sr. Presidente, nós, do PDT, também assumimos
o compromisso com o Deputado Genebaldo Correia de retirar
este destaque. Concordamos que umaJei deverá efetivamente
regular a matéria.

O SR. ANTÔNIÓ MORIMOTO (PTB - RO. Sem revi
são do orador.) ~ Sr. Presidente, estamos de acordo com
o estabelecimentó de um modelo para ser votadono plebiscito.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o compromisso de fazer uma
lei que regulamente os modelos tanto para o parlamentarismo
como para o presidencialismo fazia parte de um acordo ante
rior. Ao que se vê, todos os partidos estão de acordo, assim
como o Governo, quanto à necessidade de se definir o modelo
de parlamentarisJ;llo antes de. se fazer o plebiscito.

O Sr. Cunha Bueno - Sr. Eresidente, peço a palavra
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão do.
orador.) - Sr. Presidente, o Líder do Governo e os demais
Líderes falaram de um. acordo sobre o sistema de governo.

Gostaria de perguntar se nesse acordo estaria estabelecida
a forma de governo, porque a emenda constituci()nal deter
mina que o eleitor deverá escolher a forma e o sistema de
governo, e não somente o sistema de governo.

Pergunto, então, aos.ilustes Líderes do PMD:é e do Go
verno se neste acordo estaria definido o modelo da forma
de governo, já que a emenda fala sobre sistema e forma_ de
governo.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em vista das manifes
tações dos Srs. Líderes, retiro o destaque.

u SR. PRESIDENTE (Ibsen PinIwiro) - bstá retirado
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -:- Sobre a mesa
requerimento de destaque para votação em separado que será 
lido pelo 19 Secretá;rio.

E lido o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, requeiro. destaque para votação
em separado do art. 2º da PEC 51-C/90.

Sala das Sessões, 8 de julho de 1992."
Assina o Deputado Eden Pedroso.

Matéria destacada:
Art. 2g Os membros do Congresso Nacional reunir-se

ão e instalarão a Assembléia de Revisão Constitucional pre
vista no art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, em 6 de outubro de 1993, devendo encerrar suas ativida
des.até 21 de abril de 1994.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa indaga
do nobre Deputado Eden Pedroso se este destaque também
integra o mesmo entendimento para retirada.

O SR. EDEN PEDRQSO - Gostaria que V. Ex' repetisse
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Destaque de
autoria de V. Ex' para a integralidade do § 2g O do Deputado
Genebaldo Correia era parcial, o de V. Ex' é integral.

O SR. EDEN PEDROSO - Sr. Presidente, mantendo
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa se des
culpa porque se equivocou 'ao r,eferir-se ao destaque de V.
Ex' Trata-se do art. 2g

O SR. EDEN PEDROSO - Mantemos o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Destaque do
nobre Deputado Eden Pedroso para votação em separado
do art. 2g

Vou colocá-lo em votação, antes concedendo aos Líde
res a oportunidade de orientar suas bancadas.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
brador.) - Sr. Presidente, o PDT mantém o destaque e vota
"não".

oSR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O PDT mantém
o destaque e vota "não" à matéria destacada. Isto é: o PDT
é pela supressão dú dispositivo.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, o destaque terá que ser'mantido,
até por que há unanimidade quanto à retirada do artigo.

O PPS vota "não".

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - O PMDB, Sr. Presidente, concorda
com a retirada do art. 2g Por isso, vota "não".

. O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PT, nos termos do acordo, vota
"não", para retirar todo o art. ~g

, O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, lj). Governo, em nome do acordo
feito, solicita aos Deputados que votem "não·".

O SR. JUTAHY JÚNIOR (PSDB - BÀ. Sem revisã~
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, dentro do acordo,
também recomenda o voto "não".
•
" O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora-

dor.) - Sr. Presidente, o PL vota "não".

O SR. ROBERTO MAGALllIÃES (Bloco - PE.Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco, cumprindo
otacordo realizado pelas Lideranças, vota "não".
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o SR. ANTÔNIO MORIMOTO (PTB -RO. Sem revi
são do orador.) O PTB vota "não", Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO FRANCA (PSB - PE. Sem revisão
do orador.) O PSB vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A orientação
é convergente, o voto de todas as Lideranças é "não".

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. P~ESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex~ está
com a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, com a tolerância democrática de V.
Ex~, quero registrar que, como alguns membros da Comissão
Especial, da qual fazia parte a Deputada Sandra Cavalcanti,
e a representação do PDT, sempre consideramos importante
não misturar essas coisas. Acho que esse acordo, que vem
em boa hora retirar todo o art. 29, é muito importante. Vamos
tratar essa matéria de outra maneira, com outro procedimen-
~. . .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos
Srs. Deputados que ocupem seus lugares nas bancadas, para
que se inicie a votação nominal pelo sistema eletrônico.

Quanto maior for o número dos Srs. Parlamentares que
participarem da primeira votação, menor será o tempo neces
sário ao escrutínio, que esgotará a votação da matéria.

Srs. Deputados que se encontram nas bancadas, queiram
registrar seus códigos de votação. A orientação de todos os
partidos é pelo voto "não". (Pausa.)

Os Srs. Deputados que não registraram seus votos quei
ram fazê-lo nos postos avulsos.

A Mesa aproveita o momento em que a Casa está cheia
para informar aos Srs. Deputados que convocará sessão ex
traordinária deliberativa para amanhã, às 9h. Se a Câmara
esgotar sua pauta pela manhã, a sessão da tarde destinar-se-á
apenas aos debates, sem a necessidade do painel eletrônico.
Mas a presença pela manhã eimperiosa.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente., peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. E~
a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaríamos de lembrar que,
em.função do acordo, nosso voto é "não"

O Sr. Maviael Cavalcanti - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V, Ex'
a palavra.

O SR. MAVIAEL CAVALCANTI (Bloco - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar o meu
voto. Desejava votar "não" e, por engano, votei "sim".

O Sr. Pedro Abrão - Sr. Presidente, peço a palavra
pelá ordem.

p SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a palavra
o nobre Deputado Pedro Abrão.

O SR. PEDRO ABRÃO (PTR - GO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" por equívoco. O meu
voto é "não".

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' tem
a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, notamos que os Srs. Deputados
têm votado, por engano, diferentemente da orientação. Gos
taríamos de lembrar que o acordo recomenda o voto "não".

O Sr. Odelmo Leão - Sr. Presidente, peço a palavra
pela Liderança do Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' tem
a palavra pela Liderança do Bloco, nobre Deputado Odelmo
Leão.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador~) - Sr. Presidente, a Liderança do Bloco é pelo
acordo. Nosso voto é "não".

A Sra. Sandra Cavalcanti - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. EX'
a palavra.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (Bloco - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, diante de várias indaga
ções de colegas que estão voltando neste instante ao plenário,
gostaríamos de informar a todos os integrantes do Bloco e
das oposições que foi feito um acordo, pelo qual, neste item,
o voto recomendado é "não"

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se não houver
mais nenhum Deputado que queira votar, a Mesa vai encerrar
a votação. Mas antes cumpre o dever de reiterar o alerta
aos Srs. Deputados quanto à sessão extraordinária deliberativa
de am~nhã, pela manhã, com presença obrigatória para todos
os efeItos. Já à tarde, havendo esgotamento da matéria pela
manhã, a sessão será de debates. Pela manhãhaverá a abertura
do I?ainel, e é imperiosa a presença dos Srs. Deputados, a
partIr das 9h, para apreciação de relevantíssima matéria. A
verificação de presença ocorrerá antes da Ordem do Dia,
às 9h. .

A Mesa também transmite informações agradáveis: não
haverá sessão do Congresso Nacional hoje à noite..

O Sr. José Vicente Brizola -Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. E~
a palavra.

O SR. JOSÉ VICENTE BRIZOLA (PDí - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, indago a V. Ex' se
após o encerramento desta votação haverá votação de algum
requerimento sobre a mesa.

O SR. PRESIDE~ (Ibsen Pinheiro) - V. E~ encami
nhou algum requerimento à Mesa?

O SR. JOSÉ VICÉNTE BRIZOLA - Não, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)· - Então, qual
é a questão de V. Ex'

O SR. JOSÉ ·VICENTE BRIZOLA - Minha pergunta
é a respeito da v~tação da isonomia.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A isonomia
virá amanhã pela manhã, na pauta da sessão extraordinária
deliberativa da Câmara dos Deputados.

O SR. JOSÉ VICENTE BRIZOLA - Então, após esta
votação será encerrada a Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Esta será a
última votação, nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Esta Presidên
cia convoca os Srs. Deputados a permanecerem 'nó plenário
para acompanhar os debates do Grande Expediente.

Vai-se encerrar a votação.
Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado.

VOTARAM:

SIM .-........................................... 6
NÃO 327
ABSTENÇÃO 6
TOTAL 339

A matéria foi rejeitada. Expunja-se do texto o artigo ZO Prejudicados os demais destaques.

VOTARAM OS SRS. DEPUTADOS:

Roraima:

Alceste Almeida - Não
João Fagundes - Não
Marcelo Luz - Não.

Amapá

Murilo Pinheiro - Não
Sérgio Barcellos - Não
Valdenor Guedes - Não.

Pará

Alacid Nunes - Não
carlos Kayath - Nlio
Domingos Juvenil - Não
Eliel Raodrigues - Nlio
Giovanni Queiroz - Não
Hermínio Calvinho - Nlio
Hilário Coimbra - Não
José Diogo - Não
Mário Chermont - Não
Mário Martins - Não
Nicias Ribeiro - Não
Osvaldo Melo - Não
Paulo Rocha - Não
Paulo Titan - Não
Socorro Gomes - Não
Valdir Ganzer - Não.

Amazonas

Atila Lins - Não
Beth Azize - Não
Eduardo Braga - Nlio
Pauderney Avelino - Não.
Jayme Santana - Sim
João Rodolfo - Não
José Burnett - Não
José Carlos Sabóia - Não
José Reinaldo - Não
Nan Souza - Não
Pedro Novais - Abstenção
Roseana Sarney - Não
Sarney Filho -'Não.

ceará

Antônio dos Santos - Não
Ariosto Holanda - Não
Carlos Virgílio - Não
Edson Silva - Não
Gonzaga Mota - Não
Jackson Pereira - Não
José Linhares - Não
Luiz Girão - Não
Luiz Pontes - Não
Marco Penaforte - Não
Mauro Sampaio - Não
8rlando Bezerra - Não
Pinheiro Landim - Não
Sérgio Machado - Não
Vicente Fialho - Não.

Piauí
B. Sá -Não
Ciro Nogueira - Não
Felipe Mendes - Não
Jesus Taj'ra - Não
João Henrique - Não
Murilo Rezende - Não
Mussa Demes - Não

RondODiaJ•

AntOnio MoriIooto - Não' .
carlos camurça - Não
Raq"..t Cândido - Não.

~~e

Adelaide Neri - Não
Cêlia Mendes - Nlio
Francisco Diógenes - Não
João Maia - Não
Mauri Sérgio - Não
Ronivon Santiago - Não
Zila Bezerra - Não.

-'rooannris

Edmundo Galdino - Não
Hagah11s Araújo - Não
Melquíades Neto - Não.

Maranhão

César Bandeira - Não
Cid carvalho - Não
Costa Ferreira - Não
Daniel Silva - Não
Eduardo Matias - Não
Haroldo Sabóia - Não

'Paes Landim --Sim
Paulo Silva - Não.

Rio Grande do Norte

AluIZio Alves - Não
Fernando Freire - Não
Flávio Rocha - Não
Henrique Eduardo Alves - Não
Iberê Ferreira - Não
JoãO Faustino - Não
Lafre Rosado - Não.

Paratba

Adauto Pereira - Não
EdiVaIdo Motta - Não
Efraim Morais - Não
Evaldo Gonçalves - Não
Francisco Evangelista - Não
Ivan Burity - Não
lVandro Cunha lima - Não
José Luiz Qerot - Não
'José Maranhão- Sim
Vital do Rego - Não.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Não
Fernando Bezerra Coelho - Não
Gilson Machado - Não
Inocêncio Oliveira - Não
José Mendonça Bezerra - Não
José Moura - Não
Luiz Piauhylino - Não
Maviael Cavalcanti - Sim
Nilson Gibson - Não
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Renildo calheiros - Não
Ricardo Heráclio - Não
Roberto Franca - Não
Roberto Freire - Não
Roberto Magalhães - Não
Tony Gel - Não
Wilson campos - Não.

Alagoas

Cleto Falcão - Não
José Thomaz Nonô - Não
Luiz Dantas - Não
Olavo calheiros - Não
Roberto Torres - Não
Vit6rio Malta - Não.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Não
Cleonâncio Fonseca - Não
Djenal Gonçalves - Não
Everaldo de Oliveira - Não
Jerônimo Reis - Não
José Teles - Não
Pedro Valadares - Não.

Bahia

Alcides Modesto - Não
Ângelo Magalhães - Não
Beraldo Boaventura - Não
Eraldo Tinoco - Não
Félix Mendonça - Não
Genebaldo Correia - Não
Jabes Ribeiro - Não
Jairo Azi - Não
Jairo carneiro - Não
João Almeida - Não
João Alves - Não
Jonival Lucas - Não
Jorge Khoury - Não
José carlos Aleluia - Não
José Falcão - Não
Jutahy Júnior - Não
Leur Lomanto - Não
Lufs Eduardo - Não
Luiz Moreira - Não
Manoel castro - Não
Nestor Duarte - Não
Sérgio Gaudenzi - Não
Tourinho Dantas - Não
Waldir Pires - Não.

Minas Gerais

Agostinho Valente - Não
Annibal Teixeira - Não
Aracely de Paula - Não
Avelino Costa - Não
camilo Machado - Não
Cêlio de Castro - Não
Edmar Moreira - Não
Felipe Neri - Não
~e.rnando Diniz - Não

Getúlio Neiva - Nã,
Humberto Souto - Não
Ibrahim Abi-Ackel - Não
Irani Barbosa - Não
Israel Pinheiro - Não
João Paulo - Não
João Rosa - Não
José Aldo - Não
José Geraldo - Não
José Santana de Vasconcelos - Não
José Ulisses de Oliveira - Não
Luiz Tadeu Leite - Não
Marcos Lima - Não
Mário de Oliveira - Não
Maurício campos - Não
Neif Jabur - Não
Nilmário Miranda - Não
Odelmo Leão - Não
Osmânio Pereira - Não
Paulino Ocero de Vasconcelos - Não
Paulo Delgado - Não
Paulo Heslander - Não
Paulo Romano - Não .
Pedro Tassis - Não
Romel Anfsio - Não
Samir Tannús - Não
Sandra Starling - Não
Saulo Coelho - Não
Tarcfsio Delgado - Não
Vittorio MedioU - Não
Wagner do Nascimento - Abstenção
Wilson Cunha - Abstenção
zaire Rezende - Não.

Espírito Santo

Etevalda Grassi de Menezes - Não
, João Baptista Motta - Não

Jones Santos Neves - Não
J6rio de Barros - Não
Nilton Baiano - Não
Paulo Hartung - Não
Rita camata - Não
Roberto Valadão - Não
Rose de Freitas - Não.

Rio de Janeiro

Aldir cabral - Não
Artur da Távola - Não
Benedita da Silva - Não
Carlos Alberto campista - Não
Cêsar Maia - Não
adinha campos - Não
Edésio Frias - Não
Eduardo Mascarenhas - Não
Fábio Raunheitti - Não
Francisco Silva - Não
Jair Bolsonaro - Não-}
Jandira Feghali - Não
João Mendes - Não
José carlos Coutinho - Não
José Vicente Brizola - Não
Junot Abi-Ramia - Não

Lysâneas Maciel - Não
Márcia Cibilis Viana - Não
Marino Clinger - Não
Nelson Bornier - Não
Paulo de Almeida - Não
Paulo Ramos - Não
Roberto campos - Não
Rubem Medina - Não
Sandra cavalcanti - Não
Sérgio Arouca - Não
Sérgio Cury - Não
Sidney de Miguel - Não
Simão Sessim - Não
Vladimir Palmeira - Não.

São Paulo

Alberto Goldman - Não
Alberto Haddad - Não
André Bena!>,;i - Não
cardoso Alves - Não
Cunha Bueno - Abstenção
Diogo Nomora - Não
Eduardo Jorge - Não
Ernesto Gradella - Não
Gastone Righi - Não
,Heitor Franco - Não
Irma Passoni - Não
José Genoíno - Não
José Serra - Não
Jurandyr Paixão - Não
Koyu lha - Não
Luiz Gushiken - Não
Magalhães Teixeira - Não
Manoel Moreira - Não
Nels~~ ~~~ze.!!i-=_~ão

Osvaldo Stecca - Abstenção
Ricardo Izar - Não
Roberto Rollemberg - Não
Robson Tuma - Não
S610n Borges dos Reis - Não
Tadashi Kuriki - Não .
Tuga Angerami - Não
Ulysses Guimarães - Não
Valdemar Costa - Não
WaIter Nory - Não.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - Sim
Rodrigues Palma - Não
Wellington Fagundes - Não.

Distrito Federal

Augusto carvalho - Não
Benedito Domingos - Não
Chico Vigilante - Não
Paulo Octávio - Não.

Goiás

Alano de Freitas - Não
Antônio de Jesus - Não
João Natal- Não
Lázaro Barbosa - Não
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Lúcia Vânia - Não
Maria Valadão - Não
Mauro Borges - Não
Mauro Miranda - Não
Paulo Mandarino - Não
Pedro Abrão - Sim
Ronaldo Caiado - Não
Virmondes Cruvinel - Não.

Mato Grosso do Sul

Elísio Curvo - Não
George Takimoto - Não
José Elias - Não
Nelson Trad - Não
Valter Pereira - Não
Waldir Guerra - Não.

Paraná

Abelardo Lupion - Não
Basfiio ViiJani - Não
Carlos Scarpelini - Não
Delcino Tavares - Não
Edésio Passos - Não
Edi Siliprandi - Não
Élio Dalla-Vecchia - Não
Flávio Arns - Não

Ivânio Guerra - Não
Luciano Pizzatto - Não
Luiz Carlos Hauly - Não
Matheus Iensen - Não
Munhoz da Rocha - Não
Onaireves Moura - Não
Paulo Bernardo - Não
Remero Filbo - Não
\vilson Moreira - Não.

santa Catarina

Ângela Amin - Não
César Souza - Não
Dércio Knop - Não
Eduardo Moreira - Não
Hugo Biehl - Não
Jarvis Gaidzinslti - Não
Luci Cboinaclti - Não
Luiz Henrique - Não
Nelson Morro - Não
Neuto de Conto - Não
Orlando Pacbedo - Não
Paulo Duarte - Não
Renato Vianna - Não.

Rio Grande do Sul.
Adão Pretto - Não
Adroaldo Streck - Não
Adylson Motta - Não
Aldo Pinto - Não
Amaury Müller - Não
Amo Magarinos - Não
Carlos Azambuja - Não
Carrion Júnior - Não
Eden Pedroso - Não
Fernando Carrion - Não
Fetter Júnior - Não
Germano Rigotto - Não
Ibsen Pinheiro - Abstenção
João de Deus AntUIlI~S - Não
Jorge Uequed - Não
José Fortunati - Não
.Luís Roberto Ponte - Não
Mendes Ribeiro - Não
Nelson Jobim - Não
Nelson Proença - Não
Odacir Klein - Nilo
Paulo Paim - Não
Raul Pont - Nilo
Telmo Kirst - Nilo
Valdomiro Lima - Não
Wilson Müller - Não

o SR. PRESIDENTE (IbseiJ. Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL .
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N' 51-D, DE 1990

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do § 3' do art. 60 da Constituição Federal, promul
gam a seguinte Emenda ao texto constitucional.

Dispõe sobre o plebiscito previsto no art. 2' do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

Artigo único. O plebiscito de que trata o art. 2' do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias realizar-se-á
no dia 21 de abril de 1993.

§ l' A forma e o sistema de governo definidos pelo
plebiscito terão vigência em l' de janeiro de 1995.
. §. 2° A lei poderá ?ispor sobre a realização do plebiscito,
mc~usIve sobre a gratuIdade da livre divulgação das formas
e SIstemas de governo, através dos meios de comunicação
de massa concessionários ou permissionários de serviço públi
co assegurada igualdade de tempo e paridade de horários.

§ 3' A norma constante do parágrafo anterior não ex
clui a competência do Tribunal Superior Eleitoral para expedir
instruções necessárias à realização da consulta plebiscitária~

Sala das Sessões, 8 de julho de 1992. - Roberto Maga.
lhães, Relator.

O SR. PR~SIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. que
a aprovam queIram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O Sr. Délio Braz - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado.

O SR. DÉLIO BRAZ (PMDB - ao. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, eu gosatria de registrar que o
meu voto é "não".

A SI"' Sandra Cavalcanti - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra à nobre Deputada.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (Bloco - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 'antes de mais nada,
gostaria de registrar a forma absolutamente correta com que
V. Ex! dirigiu esta Casa durante a votação desta matéria.

Em segundo lugal, gostaria de assinalar a importância
do que a Casa acaba de votar. Estamos de fato reabrindo
um caminho para que o Brasil encontre um sistema de governo
que possa corrigir todos os defeitos de um presidencialismo
que está nos seus estertores, se exibindo a nu perante toda
a Nação.

O que o povo brasileiro vem acompanhando nesses últi
mos dias é mais do que o drama de um Presidente, de uma
pessoa. É o drama de um sistema de governo. Por isso, Sr.
Presidente, é com a alegria de quem há muitos anos pensa
que a grande vitória deste País será poder mudar a fornia
de governo que gostaria de parabenizar não só a Mesa como
todas as Lideranças desta Casa, que foram capazes de fazer
este acordo, que, acolhido no Senado, ficará registrado na
história do Brasil. Trata-se de uma emenda constitucional
importantíssima, votada numa hora dificfiima, com o País
em crise e as consciências atormentadas - uma prova inequí
voca da esperança que não morre nem morrerá nos corações
de todos nós.

Parabéns, Sr. Presidente.

O Sr. Gilvan Borges - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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O·SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a palavra pela ordem.

O SR. GILVAN BORGES (PMDB - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto
"'não".

O Sr. Célio de Castro - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação de Liderança, pelo PSB.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, um dos
aspectos mais pungentes da atual crise que o País atravessa
é seguramente a corrupção que toma conta dos altos escalões
do Governo da República hoje.

Na verdade, Sr. Presidente, quadrilhas tomam de assalto
o próprio poder estatal e fazem do aparelho do Estado o
local privilegiado de seus negócios, transformando a vida pú
blica, que se rege por normas absolutamente seguras, em
negócio privado, fazendo com que o aparelho do Estado seja
literalmente saqueado.

Sr. Presidente, não estou aqui para apreciar em todos
os seus detalhes as inúmeras denúncias que pesam hoje sobre
a malversação do dinheiro público, sobre o tráfico de influên
cia, sobre a chamada advocacia administrativa, mas apenas
para assinalar que a própria figura do Presidente da República,
senão por omissão, talvez, quem sabe, por conivência, acha-se
envolvida nesses episódios.

Estou aqui com um objetivo mais simples, direi até singu
lar, mas que para os mineiros, para Belo Horizonte, a Capital
do meu Estado, tem um significado todo especial. Em Belo
Horizonte, Sr. Presidente, encontra-se um dos hospitais da
rede pública de conceito nacional e até internacional e que
tem um nome a zelar, o Hospital João XXIII, Pronto-Socorro
de Belo Horizonte, que, de repente, através de um processo
muito semelhante ao que está ocorrendo hoje nos altos esca
lões da República, transformou-se num local privilegiado de
prática extremamente danosa ao serviço público, o que o levou
ao sucateamento, com graves prejuízos para a população.
O que ocorre hoje no Hospital João XXIII é algo de criminoso,
que entristece, humilha e agride todo cidadão de Belo Hori
zonte. O hospital literalmente transformou-se num palco onde
se digladiam interesses que nada têm a ver com o interesse
maior da comunidade de Belo Horizonte.

Vivemos durante todo o período do governo anterior
e do atual a situação que aqui descrevo, mas tenho de registrar
com imensa satisfação, que ontem, exatamente ontem, ocor~
reu no Hospital João XXIII um episódio que renova as nossas
esperanças. O Diretor daquele hospital, Dr. Marílio Malaguth
de Mendonça, tomou uma atitude até então inédita, até então
desconhecida e que serve, na sua singeleza, mas também na
sua grandeza, como exemplo para os dirigentes e para os
políticos na hora em que vivemos. S. S' convocou a imprensa,
os políticos, os Vereadores de Belo Horizonte, os Deputados
Federais e Estaduais e as entidades representativas da área
de saúde, abriu o hospital e mostrou claramente todas as
suas feridas.

E não só isso. Com a responsabilidade de diretor do
hospital, imbuído de uma coragem e de uma determinação
que fazem falta hoje na vida pública nacional, pôs o dedo
na ferida e denunciou as causas do descalabro que vem vivendo
há tanto tempo aquele hospital importantíssimo para a rede
pública de Belo Horizonte.

Destacou dois pontos principais, que aqui assinalo. Com
a responsabilidade do cargo' que ocupa, o Dr. Man1io Mala
guth de Mendonça disse que umas das principais causas do
descalabro do hospital é exatamente a transformação daquele
órgão público numa entidade privada de negociatas. Além
disso, deixou muito claro que o descompromisso dos trabalha
dores do hospital - médicos e funcionários - para com o
hospital e a saúde pública é uma das causas do estado de
insolvência e sucateamento.

Tenho em mãos, Sr. Presidente, o relato pormenorizado
desse evento que ocorreu ontem em Belo Horizonte e deixo
registrados estes dois aspectos: primeiro, o diretor denuncia
que uma das causas fundamentais para que () 110spital não
consiga sequer atender às necessidades mínimas da população
é a sua transformação num local de negócios para a iniciativa
privada.

E o Dr. Marílio apresenta dados irrespondíveis, dizendo,
por exemplo, que filmes de raio X que valem hoje 578 mil
cruzeiros e 346 mil cruzeiros são vendidos ao Hospital João
XXIII a 765 mil cruzeiros e 471 mil cruzeiros, preços muito
acima da média utilizada na venda à iniciativa privada.

M.as vai mais longe o diretor do hospital. Assinala que
o hospItal compra refeições parafornecer aos seus funcionários
e o faz num bandejão a 6 mil cruzeiros. Esse é o preço que
o hospital deveria comprar - assinala - é o preço de custo
na iniciativa privada. Mas o hospital paga 8mil e 600 cruzeiros
pelo mesmo bandejão.

É por isso, Sr. Presidente, que o hospital quebrou. É
por isso que o hospital não funciona mais.

Mas o Diretor do Hospital João XXIII não cai na dema
g?gi~ fácil e adianta que os funcionários do hospital, esque
CIdos de que têm compromisso com o serviço público - e
diga-se que os seus baixos salários são conseqüência da política
de achatamento salarial a que foram submetidos todos os
serviços públicos~ praticam inúmeras irregularidades, entre
elas, o uso de gazes para enxugar as mãos e como absorvente
higiênico, além de levarem para casa remédios, seringas e
produtos para tirar manchas das suas roupas. Até mangueira
de incêndio foi cortada e levada para o 39 andar.

Essa denúncia feita pelo Diretor do Hospital João XXIII,
Sr. Presidente, serve como exemplo de como a coragem e
o destemor podem recuperar a dignidade do serviço público.

Sr. Presidente, quero deixar aqui registrado o meu apoio
incondicional ao Dr. Marílio Malaguth de Mendonça, Diretor
do Hospital João XXIII, e dizer a ele e aos seus companheiros
que contem com a solidariedade deste Deputado nas ações
que vão tomar daqui por diante.

O Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira
da preisdência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Olivei- .
ra, [9 Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 

-1-
PROJETO DE LEI
N9 2.990, DE 1992

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9

2.990, de 1992, que regulamenta os arts. 37, XI, e
39, 19 da Constituição, e dá outras providências. Pen
dente de pareceres das Comissões de Trabalho, de Ad"
ministração e Serviço Público; de Finanças e Tribu
tação; e de Constituição e Justiça e de Redação.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica incluí
do na pauta da sessão extraordináriade amanhã, pela manhã.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se
ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE

Não há oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se pas
sar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com a pala
vra o nobre Deputado Maviael Cavalcanti, pelo Bloco Parla
mentar.

O SR. MAVIAEL CAVALCANTI (Bloco - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
não ocupo esta tribuna para responder ao pronunciamento
do Deputado Nilson Gibson, que, aliás, não sei se merece
uma resposta. Pelo menos para os pernambucanos não mere
ce. Quem conhece "o Deputado Nilson Gibson sabe que foi
ele o dedo-duro da época da Revolução que, acompanhando
sempre de perto a Secretaria de Segurança Pública, tornou-se
o número 1 do Secretário de Segurança Pública, à época,
Álvaro da Costa Lima. Foi ele que usou a Arena para se
eleger e também a Secretaria de Segurança Pública e o Serviço
Nacional de Informações para denunciarmuitos companheiros
do PMDB que, naquela época, faziam no partido resistência
a favor da democracia. Foi ele, que tantas vezes denunciara
o Governador Miguel Arraes, que, na ocasião de sua volta,
com a anistia, e ao primeiro sinal de que poderia vencer as
eleições, a ele aderiu. Foi ele que na saída do mesmo Gover
nador Miguel Arraes de imediato aderiu o Governador Carlos
Wilson. Foi ele que não aderiu· de imediato ao Governador
Joaquim Francisco, porque este nomeara Secretário da Agri
cultura seu principal adversário político, José Mendonça Filho.

Esse pernambucano, pois, não merece uma resposta; esta
Casa, sim.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, já dizia o granôe
tribuno que .foi Ortega y Gasset que o dom da fala, a capaci
dade de se expressar, a palavra", em suma, não foi dada aos
homens para que dela fizessem uso sem respeito, sem precau
ções, sem dar-se conta de que ela é um sacramento de adminis
tração muito .delicada. E mais: "A mentira seria impossível
se o falar primeiro e normal não fosse sincero. A moeda
falsa circula apoiada pela moeda verdadeira".

Foi essa passagem" de "La Rebelión 'de Ias Masas" que
de imediato me ocorreu ao tomar conhecimento das denúncias
que o Deputado Nilson Gibson resolveu apresentar na Câmara
Federal no dia 16 de junho.

Todos sabemos, todos temos plena consciência do atual
clima político que atravessa nosso País na atual conjuntura.
Há demasiada' emoção na atmosfera política e aí estão as
manchetes jornalísticas, as capas e reportagens das revistas
de maior circulação, a desenharem ~m cores e em estridência
os contornos de ..ufi.l~ crise de grandes proporções: Instabi
lidade, mil e um boatos, devassas, pressões, interesses incon
fessáveis lavrando em surdina e, cómo sempre, os indefectíveis
pescadores de águas turvas. Os,aproveitadores, eles, sempre
eles, sempre os que procuram tirar partido, de uma situação
emergente para conséguir qualquer cõisa em seu proveito pes-

soaI. Os chacais, que a História nunca deixou dé mencionar,
embora apenas como figurantes a um canto sombrio da cena
primordial.

Ora, tudo isso veio à tona e peço que me relevem a
ênfase: deparamos com denúncias veementes que parecem
querer se ajustar ao espírito do tempo, estar de acordo com
o compasso do momento, que é o ritmo de um frenesi inqui
sitorial.

Simplesmente por não ser o governo que apoiou nas últi
mas eleições, simplesmente.por estar distanciado desse gover
no pelo fato de que seu último e mais recente partido, o
PMDB, se constitui o principal núcleo de oposição em Per
nambuco, o Deputado Nils'on Gibson, com zelo e ardores
de um "cristão-novo", convertido às verdade do peemede
bismo, arremete com as suas armas e lança críticas veementes,
as infundadas, à Administração do seu Estado, como que
buscando transpor para o plano estadual o clima de denúncias
que fermenta no âmbito do Governo Federal.

Que diz o tão veemente cruzado recém-convertido à mo
ralização dos processos de administração pública, uma austeri
dade que é de resto, ponto pacífico para todos nós?

Que há contratação irregular de obras de construção de
uma barragem, que há superfaturamento, que as águas da
barragem serão imprestáveis para o consumo, que a população
está "em situação de pânico, porquanto vem implicar a obra
inundação de mais de 180 moradias", e mais ainda, que "hã
suspeitas" de envolvimento de político na liberação da verba
e de direcionamento da obra para a Construtora Odebrecht.

Como se vê, o Deputado Nilson Gibson procura se inserir
no clima de tensão e denúncias, e assim obter aparências
de veraz, de veemente guardião da moralidade, de homem
dos novos tempos, paladino da restauração das virtudes repu
blicanas...

No entantG>, tudo, tudo simples invencionice, meros inte
resses contrariados, meros interesses pessoais.

Com efeito, não há fundamento factual, não há base
nos fatos, nas realidades puras e simples, para tudo o que
diz o Deputado.

Não há qualquer irregularidade na obra, não houve quid
quer deslize na contratação da Empresa Construtora; tudo
obedeceu a processos rigorosamente legais, e a obra é neces
sária, será extremamente benéfica para as populações daquela
área do agreste pernambucano.

As acusações, insinuações. "suspeitas" levantadas pelo
Deputado Nilson Gibson, são levianas, como tão bem assina
lou o Deputado Pedro C.orreia, o qual foi direto ao ponto:
"elas têm apenas o objetivo de criar celeuma para tirar vanta
gens políticas pessoais, com a proximidade das eleições munici
pais". Em suma: o Deputado Nilson Gibson fez o seu discurso,
pretendeu criar um alarido na Câmara Federal com dois objeti
vos: um, apresentar-se neste egrégio Congresso como persona
gem do seu tempo, afinado pelo diapasão dos fatos atualís
simos; o outro, o principal, ser ouvido pelo eleitorado daquela
área do interior pernambucano, assomar para os menos-a
visados como um paladino das grandes causas da moralização
administrativa.

Noutras palavras: o Deputado finge, faz de conta, ensaia
o seu histrionismo de leviandades para angaJiar votos. Tudo
isso equivale a dizer que o Deputado indigitado despreza a
opinião pública, porque crê que ela é tão tola que é possível
fazê-la acreditar em qualquer coisa levianamente dita, desde
que convenientemente manipulada com uma retórica de oca
sião, uma vociferação oportuna.
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Na verdade houve para essa obra - de resto, fundamento
'para o desenvolvimento econômico do município de Belo Jar
dim e da região do norte do rio Ipojuca - a concorrência
pública efetivada segundo os estritos preceitos legais que regu
lam o assumto, isto é, mediante editais públicos nos dias 11
e 15 de dezembro do ano passado (que abriram a licitação),
publicados então no Diário Oficial e nos jornais locais.

Dezoito'empresas participaram dessa licitação e por fim
a escolha recaiu sobre a Construtora que apresentou o menor
preço, o qual é da ordem de 6,7 bilhões de cruzeiros.

Ao Tribunal de Contas do Estado foi submetido o prb
cesso de licitação (através do OfíCio ri9 65.143/92) sendo o
mesmo aprovado por unanimidade. . . . .

A obra é necessária e são totalmente improcedentes as
alegações de que a comunidade de Mulungu, no M!lnicípio
de Sanharó, seria inundada pela barragem.

A bem da verdade, como bem ressalta oportunamente
o secretário de Agricultura do Estado, o jovem e dinâmico
José Mendonça Filho, a área que será ~nundada contém apenas
"parcelas de latifúndios improdutivos de correligionários seus,
(isto é, do Deputado Gibson) .da família <;\0 Prefeito Cintra
Galvão".

Esses são os fatos, a partir dos quàis o Deputado Gibson
pretende criar um clima emocional distorcido.

O Governo Joaquim Francisco vem executando uma ad
ministração fecunda, passo a passo, em surdina, sem alardes,
mas transparente, clara nos seus propósitos e nos seus méto
dos, 'uma obra administrativa em pedra e cal~ de obras funda- .
mentais, que pretendem estruturar'um novo processo de so'er-,
guimento sócio-econômico de Pernambuco. . .

É uma atuação segura de governante que planeja e exe
cuta com vistas sempre ao ihteresse maior do Estado, buscan
do sempre corresponder às aspirações profundas da comuni
dade, que anseia por novas bases que possam superar de
~ma vez por todas os estágios persistentes e crônicos do subde
senvolyimento.

É legítimo que se faça oposição ao seu governo, é legítimo
não se concordar com tal ou qual diretriz dó seu programa
de ação; compreendem-se idiossincrasias; o que é ilegítimo
é a crítica leviana, feita com propósitos inconfessáveis, com
intuitos de confundir a opinião pública, ocultando o objetivo
último que é arrebanhar votos de desavisados, de influir de
maneira malsã no processo político. Corrupções há de todas
as espécies e é preciso lutar contra elas. Mas é necessário
pão esquecer a corrupção do processo político que .fere a
democracia na sua medula. Democracia é o regime da opinião
pública e a sua essência e a responsabilidade de quem age,
de quem fala, de quem governa.

O Brasil dos nossos sonhos não nascerá de taii processos
espúrios; a: democracia pela qual 'aspiramos não eliminará,
é caIro, o entiechoque das paixões, mas não se poderá cons
truí-la com firmes alicerces se não houver respeito pela opinião
pública, se não houver senso de responsabilidade.

Sr. Presidente, o Deputado Nilson Gibson deu hoje como
lido uin discurso no" mesmo diapasão com as maiores inverda
des. Afirma 'que a estrada de Chão.de Esquecidos, ligando
Macaparana a Piauá, havia sido ou estava sendo construída
por deteJ;1llinada firma que estaria também construindo uma
estrada.até a propriedade do Governadór Joaquim FranciscO.
Ora, Sr. Presidente, em primeiro lugar, Macaparana não tem
Chão de Esquecidos; segundo, a estrada de que ele fala refe
re-se ao Município de São Vicente Ferrer, que no Governo

de Miguel Arraes foi também beneficiado - a estrada não
foi construída, porque lá sempre existiu; foi piçarrada no Go
verno de Jóaquim Francisco porque atende aos pequenos pro
prietários.

Naquela região não conheço uma só propriedade que
tenha mais de 50 hectares. Todas as propriedades são, em
média, de 10, 15 ou 20 hectares, onde se cultivam as lavouras
da uva e da banana e normalmente são irrigadas com a utiliza
ção de motores a óleo diesel. Merecidamente, o Governador
Miguel Arraes beneficiou aquela região e o Governador Joa
quim Francisco também, para que se pudesse fazer escoar
a produção.

Infelizmente, o Deputado Nilson Gibson, talvez por uma
briga local em Belo Jardim, onde tem como adversário político
o Secretário da Agricultura tenta desvirtuar um governante
reconhecidamente sério, que por diversas vezes ocupou cargos
públicos e teve sempre a honradez de, com muita dignidade,
saber conduzir os destinos dos órgãos que dirigiu. Foi duas
vezes Prefeito do Recife, sem que nunca se levantassem dúvi
das sobre sua administração. Foi Ministro de Estado e nunca
se duvidou de sua honestidade. E agora muito menos como
G.overnador de Estado.

Por isso, Sr. Presidente, chamo a atenção do Deputado
Nilson Gibson para que assuma, uma vez na vida, sua respon
sabilidade e tenha um pouco de pudor e de respeito - ou
se faça pelo menos respeitar. Que S. Ex~ esqueça seU tempo
de dedo-duro, quando entregava aqueles que eram contra
a Revolução e contra o Governo do regime de exceção; e
qile também esqueça o tempo em que, envergonhando o Esta
do e ó povo de Pernambuco, subia ao pálanque com aqueles
que ele mesmo traíra e entregara ao Exército.

Não tenhamos dúvidas: se o Deputado não mudar sua
personalidade tão fraca, continuará a trair sempre. Aliás, nesta
Casa eu ouvi o seguinte de Ministro deste Governo, quando
se falava sobre o Deputado Nilson Gibson: "Mas, no voto
secreto, o menino é bom; então deixe-o continuar fazendo
o serviço que quer fazer".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio .oliveira) - Concedo
a palavra a6 nobre Deputado Agostinho Valente, pelo PT.

O SR. AGOSTINHO VALENTE (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~~ e Srs. Deputados, estamos
lendo os jornais de hoje e em alguns deles constam declarações
dos Ministros militares, que tecem considerações sobre a crise
que vive hoje o Executivo brasileiro. Conforme publicado
nesses jornais, eles não vão to\erar baderna.

Parece-me que as declarações de S. Ex~, os Ministros
militares, têm em vista o Presidente da República. Pois fico
eu aqui, Sr. Presidente, entendendo que, afora a crise em
que estão mergulhadas as autoridades do Executivo, se o País
vai mal, mas vai mal dentro de uma conjúntura econômica
ruim, não vejo onde é que exista qualquer outro mal que
esteja afetando o Brasil que possa provocar, na visão dos
Ministros Militares, essa baderna, a não ser onde realmente
o povo brasileiro está vendo isso.

Alguns compillheiros assustaram-se com o recado mili
tar. Mas, se o recado foi dado à Presidência da República,
permito-me fazer à'reflexão de que ele foi endereçado a quem
está criando baderna no País, e não ao povo, que, se está
reunido, o faz ordeira e pacificamente sob as leis e a Consti
tuição, trabalhando na medida do possível em que se possa
trabalhar, pois há um exército de desempregados neste País
que envergonha !.1 nossa política econômica.,
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Enfim, se o recado foi dado, ou se essa reflexão os Minis
tro da área militar fizeram na presença do Presidente da Repú
blica, acredito que o recado não foi para a Nação, mas sim
para o Presidente da República, pois este, sim, está a'merecer
agora um chamamento à ordem, porque vai ficando cada vez
mais claro que mentiu desavergonhadamente na última vez
em que usou a cadeia de rádio e televisão no horário utilizado
pela Agência Nacional. Que coisa vexatória, Sr. 'presidente!
E isto não opodia passar sem registro. Vejo agora, inclusive,
uma pequena transação imobiliária. Nela, em si, não há crime
algum, mas S. Ex~ está tão envergonhado diante da Nação
que mentiu sobre ela. Ao afirmar que há dois anos não tem
nenhuma relação com o Sr. Paulo César Fariãs, o Presidente
cometeu uma mentira cabeluda, tanto qúe até mesmo aqueles
que o defendem nesta Casa não têm qualquer defesa para
apresentar; porque S. Ex~ simplesmente disse úma mentira,
e uma mentira infantil. Não lhe custaria nada ter dito: "Atra
vés de uma escritura, comprei um terreno na vizinhança da
casa da minha mãe. Pronto. Foi essa a,única relação que
tive com Fulano de Tal". Nas não. Como está acostumado
a ter o beneplácido da audiência pela televisão, S. Ex~ achou,
melhor maquinar a informação e acabou mentindo para a
Nação. Isto é muito ruim, Sr. Presidente, e não podia passar
sem registro.

Lamento que todo o dia tenhamos que aqui trazer fatos
que cada vez mais vão desabonando a pessoa do Presidente
da República; é contra a nossa vontade. A esta altura, se
o Pr.esidente da República tivesse uni pouquinho mais de capa
cidade de tirar ilação dos fatos, já teria permitido sumeter
seus atos à Lei n9 1.07~, que regula o impeachment, que é
a única que ainda pode salvar o Presidente, porque, sujeito
ao julgamento de unia maioria nestaCas,a; talvezainda consiga
aqui uma decisão majoritária que venha a lhe dar respaldo

,para continuar constitucionalmente no poder

E aí não há que se falar que o povo está fazenao baderna,
ou que são os Deputados, ou que é a "central do gol.pe"
ou central sei lá do que - são tantos os nomes e apelidos
que estamos recebendo por aí! A opinião publica quer ver
apuradas essas más relações do Presidente da República até
o fim. '

Vejam bem V. Ex'" que falta um pouco mais de tirocínio
na Presidência da República. Ao querer fugir do exame das
suas responsabilidades julgadas pela Lei n9 1.079 - parece-me
que é esse o número -, o Presidente da República perde
uma grande oportunidade de pedir a quem lhe pode dar,
que seria a maioria de dois terços desta Casa, a necessária
sustentação para dizer: "Poxa, posso ter, errado, posso ter
feito isso é aquilo, mas V. Ex~s me dêem a sustentação para
eu atravessar a crise". Mas, não; fica na televisão passando
ruge nas informações, colocando esmalte nos buracos das ~n
formações e fica caindo ao ridículo de, três ou quatro dIas
depois, ver as próprias notícias dos jornais desmentirem, de
forma irrefutável, as afirmações feitas diante de mais de cin
,qüenta ou sessenta milhões de espectadores que lhe deram
audiência na última vez em que S. Ex~ foi à televisão. Isso
é muito ruim, Sr. Presidente. Não pense que nós, ou,os parti
dos de esquerda, ou de centro, e até mesmo'os que sustentam
o Governo nesta Casa estamos nos sentindo bem. Mas não
podemos deixar de ir a {undo nessa análise, até porque as
mentiras vão surgindo no lugar das verdades.

Fica aqui este registro - e não vou terminar por aqui
,este pronunciamento que faço diariamente sobre essa crise!
E lembro o que o.Senador ~speridi~o Amm. ~eclarou à im-

prensa sobre essa' questão do terreno; volto a dizer, ao que
me parece, uma transação normal, como qualquer outra que
um cidadão possa fazer ao comprar uma posse, um terreno
de outro. Mas S. Ex~, o Sr. Presidente da República, tão
turvado com os problemas que lhe afligem, aos quais não
dá solução à altura do que a Nação lhe pede, escorrega e
mente para a Nação. Pois o Senador Esperidião Amin, pergun
tando sobre a questão, registra com talento - aliás, como
faz sempre que é chamado a dar sua opinião: "É uma acusação
grave ,e est~ posta com muita objetividade. A matéria não
é nada tendenciosa e é pedagogicamente bem montada.. Não
posso dizer que seja conclusiva, pois talvez o Presid,ente queira
48 horas para responder. Mas, se isso não for desmentido,
desmente o Presidente."

Fica o registro, Sr. Presidente, do ponto de vista pessoal,
até a' contrago~to.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Benedito Domingos, pelo PTR

O SR. BENEDITO DOMINGOS(PTR - DF. ,Sem revi-'
sãodo orador.) - St. Presidente;Srs. Deputados, como nos
fora solicitado por alguns habitantes de Brasília, piincipal~

mente portadores de deficiência física, enaminhamos, dia 26
de março, um ofício ao Sr. Diretor-Geral da Câmara. dos
Deputados, Dr. Adelmar Sabino, pedindo-lhe providências
para que fossem colocadas à disposição dos deficientes físicos
algumas vaga~ no.s 'pátios de estacionamento desta Casa.

Em resposta', recebemos no dia 26 de junho último o
Ofício n9 424, que diz o seguinte: '
Diretoria-Geral ' .
Ofício n9 424/92

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Benedito Domingos
Gabinete n9 945 - Anexo IV
Nesta
AFA/ch.

Senhor Deputado, . ,
Cumpre-me informá-lo, em atenção à solicitação de Vos-,

, sa Excelência e tendo em vista o disposto na Lei. n9 70405,
,de 1985, a res,erva, de quatro vagas nos estacionamentos desta
Casa,para uso exclusivo de deficfentes.físicos, conforme 9iscri
mínação abaixo:

-1 vaga no estacionamento do Anexo I, na linha central;
- 1 vaga no estacionamento da frente no Anexo IV,

junto à rampa para deficientes físicos, na entrada principal;
, - 1 vaga nó estacionamento da frente do Anexo IV,

jU,nto à entrada secundária, em frente ao Banco do B~a.siI;·
e

- 1 vaga no estacionamento atrás do Anexo IV, junto
à agência dos Correios.

Opôrtunamente, reservar-se-á uma vaga para deficientes
no estacionamento do Anexo TI, o qual irá passar por um
período de obras de' reambientação.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Exece
!ência protestos de
consideração e apreço. - Adelmo Silveira Sabino,' Diretor
Gmal. •

Aqui fica o meu registro, agradecendo ao nosso Diretor
Geral a atenção, a eficiência, a maneira com vem conduzindo
esta Casa, com muita probidade, coni muita inteligência, com
,muita compet~ncia.
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VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocênio Oliveira) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

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

PDS
BIOCO
PSB
PMDB
PDS
ror·
PSDB
l?MDB
PSDB
PSDB
ror
PSDB
PSDB
PSB
PSDB
PSDB
BIOCO
PMDB
PSDB
BIDCO

BIOCO
PMDB
PI'R
PDS
POC
POC
ror
PSDB
PDS
BIOCO
PSB
moco
PST
POC
BIDCO
moco
i3ILr0'

PMDB
PSDB
PI'R
PDS

PMDB
moco
PMDB

MAURI SERGIO
RONIVON SANrIAGO
ZilA BEZERRA

CESAR BANDEIRA
·C:J:D CARVALHO
COSTA. FERREIRA
DANIEL SnNA
EDlJlffiDO MATIAS
Ero\NCISCO COELHO
H2-WOLOO SABOIA
JAYME SANrnNA
Jru.\O RODOLFO
JOSE BURNETl'
JOSE CARLOS SABOIA
JOSE REINALDO
NAN SOUZA
PEDRO NOV1US
RICAROO MURAD
ROSEANA SARNEY
SARNEY FILHO

DERVAL DE PArVA
EDMUNDO GALDINO
OSVALOO REIS
PAUID M::>URAO

AECIO DE BORBA
-ANI'ONIO DOS SANl'OS
ARrOSTO HOLANDA
CARIOS BENEVIDES
CARrOS VIRGILIO
EDSON SILVA

ERNANI VIANA
GJNZAGA IDI'A
JACKSON PEREIRA
JOSE LINHARES
LUIZ GIRA0
LUIZ PONl'ES
MARCO PENAFORI'E
twUA LUIZA EDNI'ENELE
MAURO SAMPAIO
IDRONI 'IDRGAN
ORLANDO BEZERRA
PINHEIRO LANDIM
SERGIO Mll.cHADO
'VICENI'E FIALHO

PDS
PDS
BIOCO

Sou grato pela atenção, e acreditd que o' gesto do nosso
Diretor-Geral traz uma atitude que enobrece, pois olha por
um cidadão brasileiro, portador de deficiência física, que múi
tas vezes se sente prejudicado ao se dirigir à Câmara e não
ter uma vaga reservada nei estacionamento para que melhor
possa ter acesso às dependências principais desta Casa.
• Portanto, registro'os meus parábens não apenas ao Dire
tor desta Casa, mas também a todo o seu corpo de auxiliares.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Conce'do
a palavra ao nobre Deputado Ney Lopes, pelo Bloco Parla-
mentar. '

O SR. NEY LOPES (Bloco - RN. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de consignar
nos Anais da Casa a realização, há poucos instantes, às 17h,
no Salão Nobre do Palácio do Planalto, da solenidade de,
assinatura do acordo que butorga imunidades e privilégios
diplomáticos à sede permanente do Parlamento Latino-A
mericano, localizado ao lado do Memorial da América Latina,
na cidade de São Paulo. .

Foi uma solenidade do mais alto significado, com vários
Parlament~res latinos presentes. O Exm9 Sr. Presidente Fer
nando Collor presidiu o, ato ao qual esteve presente o Sr.
Governador do Estado de São Paulo Luiz Antônio FleU{y
Filho.

Na oportunidade, pude registrar, com9Presidente do
Grupo Brasileiro do Planalto, todas as etapas que culminaram
com aquela solenidade de assinatura do acordo diplomático
da instituição.

Mencionei o apoio que recebemos desde a primeira hora
do Governo de São Paulo, na pessoa do Governador Fleury
Filho, inclusive materialista na: construção, em fase final, da
sede permanente do pàrlamento Latino-Americano, primeira
instituição internacional a ser sediada em solo brasileiro.

Até por esse aspecto a solenidade tem uma característica
ímpar, porque se trata de um órgão internacional que vem
se instalar no Brasil. A França, por exemplo, tem a sede
da Unesco; Nova Iorque, a sede da ONU; Estrasburgo tem
a sede do Parlamento Europeu, e São Paulo a do Parlamento
Latino-Americano.

Portanto, Sr. Presidente, fica consignada nos Anais esta
observação referente à solenidade realizada há poucos instan
tes no Palácio do Planalto" pois a essa altura, 'com o acordo
firmado pelas autoridades competentes, já podemos dizer que
o Parlamento Latino-Americano chega ao final da sua institu
cionalização, assemelhando-se a uma embaixada, com territó
rio neutro, podendo inclusive dar asilo político, se for o caso.

Era esse o registro, Sr. Presidente.

CELIA MENDES
FRANCISCO DI03ENES
JOAO MAIA
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PIAUI ROBERro MAGALHAES m.o:o
SAIATIEL CARVALHO PrR

B. SA PrR rrom GEL BIDCO
CIRO NOGUEIRA moco wnsoN CAMPOS PMDB
JESUS TAJRA mo:n
JOAO HENRIQUE PMDB ALAGOAS
JOSE LUIZ NAtA PDS
MURIID RESENDE PMDB .ANI'ONIO HOI.J\NDA BIDCO
MUSSA DEMES BI:DCO CLETO FAICAO BIDCO
PAES LANDIM moco JOSE TH01\ffiZ NONO l?MDB
PAUID SILVA PSDB LUIZ DANTl\.8 BIDCO

OIAVO CALHEIROS H-IDB
RIO GRANDE 00 IDRI'E ROBERTO TORRES Pm.

VITORIO MALTA PDS
APJIZIO ALVES PMDB
FERNANDO FREIRE Br.DCO
F.r.AVIO ROCHA PL SERGIPE
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
IBERE FERREIRA BIDCO BENEDI'IO DE FIGUEIREDO BIDCO
JOAO :rn.tJSTINO PSDB CLEONANCIO FONSECA BLCX:D
IAIRE ROSAOO PMDB OOENAL GONCALVES PDS
NEY IOPES JlliXX) EVERALDO DE OLIVEIRA BLCX:D

PARAIBA
J'ERONIM) REIS m.o:o
JOSE TELES' PDS

ADAI1IO PEREIRA JlliXX)
MESSIAS GOlS BIDCO

EFRAIM IDRAIS BIDCO
PEDRO VALADARES PST

EVALOO GONCALVES BUX:O BAHIA
FRANCISCO EVANGELISTA PDT
IVAN BURITY BIDCO ALCIDES VDDESTO PT
IVANDRO CUNHA LIMA PMDB .ANGEI.O MA.GAT1lAES m.o:o
JOSE LUIZ CLEROl' PMDB BENITO Gl'41.1A BIOCO
JOSE MARANHAD PMDB BERALOO BOAVENTURA PIJI'
RIVALJ:X) MEDEIROS BIDCO ERALDO IJ;'lliOCO BIOCO
VITAL 00 REGO PlJI' FELIX MENOONCA PI'B

GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
PERNAMBUCO GENEBALDO CORREIA PMDB

JABES. RIBEIRO PSDB
ALVARO RIBEIRO PSB JAQUES WAGNER Pr
FERNA..1i!OO BEZERRA COELHO PMDB JOAO AIMElDA PMDB
GllSON MACHADO BIDCO JOAO ALVES PDS
JOSE CARIOS vAsCONCELLOS BIDCO JONIVAL LUCAS POC
JOSE MENJX)NCA BEZERRA BIDCO JORGE KHOURY BIOCO
JOSE MOeIO MJNI'.EIRO BIDCO JOSE CARIDS ALELUIA BIDCO
LUIZ PIA.UHYLINO PSB JOSE FAICAO BIDCO
MAVIAEL CAVAICANTI BIDCO JOSE IDURENCO PDS
MIGUEL ARRAES PSB JUl'AHY JUNIOR PSDB
NILSON GIBSON PMDB LEUR IDMANI'O BIDCO
PEDRO CORREA BI.OCO LUIS EDUARDO BIOCO
RENILDO CALHEIROS PCdaB MANOEL CASTRO BIOCO
ROBERl'O FRANCA PSB PRISCO VIANA POO
ROBERl'O FREIRE PCB RIBEmo TAVARES PL.



16212 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Julho de 1992

SAO PAUID OSVALOO COELHO mDCO
SERGIO GUERRA PSB

mIO.MANSUR PI:fl'
JOSE ClCOTE Pl' AT.AOO..J:\S

PARANA AUGUS'IO FARIAS BIDCO
MENOONCA NETO Por

MAX ROSENMANN BIDCO
BAHIA

Deixam de comparecer os Senhores: AROLOO CEDRAZ BIJJCO
CIDVIS ASSIS PDT

RORAIMA HAROLOO LIMA PCdoB
JOAO CARIDS BACELAR PMDB

FRANCISCO RODRIGUES PTB WIZ VIANA NETO S/P
JULIO CABRAL PTB ULOORICO PINI'O PSB

PARA'

GERSON PERES PDS ,
MINAS GERAIS

AECIO NEVES PSDB
.AMAZONAS AIDISIO VASCONCEIDS PMDB

ELIAS MURAD PSDB
EULER RIBEmo PMDB IAEL VARELrA moco
JOSE DUI'RA PMDB

RONOONIA
ESPIRITO SANTO

NOBEL VDURA PTR
AIDIZIO SANIOS

REDlTARIO CASSOL Pl'R

ACRE
RIO DE JANEIRO

JOAD 'lUI'A AIN1\BD VALLE PL
PDS •

CARIDS SANTANA Pl'

'ltlCANrINS FRANCISCO OORNELLES -moco
WANDA REIS moco

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS PDC
FREIRE Jli'NIOR BIíXD SAO PAU!D

MARANIoo
ARNALDO FARIA DE SA BIOCO

PAUID MARINHO .ARY KARA PMDB

CEARA FABIO FELDMANN PSDB
FI.DRESTAN FERNANDES Pl'

ETEVALOO NOGUEIRA BIOCO GERALDO ALCKMIN FILHO PSDB

UBIRATAN AGUIAR PMDB HELIO ROSAS PMDB
'JORGE TADEU MI.JDALEN PMDB

PARAIBA
LUIZ CARLCS SANl'OS PMDB

~IA BRAGA PDT MENDES rorELHO Pl'B
PERNAMBUCO PAUID LIMA BIJJCO

TIDEI DE LIMA PMDB
MAURnJ:O FERREIRA LIMÁ V1'..DAO COMES BlOCO
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro
a Sessão, convocando outra, extraordinária, para amanhã,
quinta-feira, dia 9, às 9 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Às 9 horas)

ORDEM DO DIA
(Às nove horas)

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão
-1-

PROJETO DE LEI N9 2.990, DE 1992
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno úpico, do Projeto ge Lei n9
2.990, de 1992, que regulamenta os arts. 37, XI, e
39, § 19da Constituição, e dá outras providências. Pen
dente de pareceres das Comissões de ::rrabalho, de Ad
ministração e Serviço Público; de Finanças e Tribu"
tação; e de Constituição e Justiça e de Redação.

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 32 minutos.)

MATO GROSSO

JOSE AUGUSID CORVO

DISTRITO FEDERAL

OSORIO ADRIANO

~IAS

ANroNIO FALEIROS
OSORIO SAN'.m CRUZ

MATO GROSSO 00 SUL

ElAVIO DERZI
MARILU GUIMARAES

PARANA

JOSE FELINTO
,PEDRO 'l'ONELLI
RENATO JOHNSSON
RUBENS BUEJ)"lQ
SAID FERREIRA
WERNER WANDERER

RIO GRmIDE DO SUL

ANI'ONIO BRITro
IVO ~...INARDI

OSVALDO BENDER

FI,

Br.DCQ.

PSDB
POC

m.o:::o
BIDCO

PST
Pl'
Bl1XX)

PSDB
PMDB'
ma::o

PMDB
PMDB
PDS

ATOS DO PRESIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri

buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9205, de 28 de junho de 1990, resolve

Conceder exoneração, de acordo com o art. 35, item
11, da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a PEDRO
RIBEIRO BARBOSA, do cargo de Assessor Técnico, CD
DAS-I02.3,do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, que exerCe no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista
Renovador.

Câmara dos Deputados, 8 de julho de 1992. - Deputado
Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputado, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 69 da
Lei n98.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto
no art. 49da Lei n95.901, de 9 de julho de 1973, resolve

Nomear, na forma do art. 99, item 11, da Lei n9 8.112,
citada, PEDRO RIBEIRO BARBOSA, para exercer, no Ga
binete do Líder do Partido Trabalhista Renovador, o cargo
de Assessor Técnico Adjunto A/3, CD-DAS-I02.3, nos ter
mos da lotação fixada pelo artigo 19 do Ato da Mesa n9 8,
de 8 de abril de 1991, combinado com o artigo 19 do Ato
da Mesa n915, de 23 de maio de 1991.

. Câmara dos Deputados, 8 de julho de 1992. - Deputado
Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

APOSTILA

De acordo com a Constituição da República Federativ~

do Brasil, fica incluída aos proventos da inatividade de JOSE
MARIA VALDETAROVIANNA, TécnicoLegislativo,CD
AL-011, Classe Especial, Referência NS.25, a partir de 30
de março de 1989, a vantagem prevista no art. 79da Resolução
n9 1, de 7 de' março de 1980, combinado com o artigo 79
da Lei n96.907, de 21 de maio de 1981.

Diretoria-Geral, 8 de julho de 1992. - Adelmar Silveira
Sabino, Diretor-Geral.

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

16~ Reunião (Ordinária), realizada
no dia 21 de maio de 1992

Aos vinte e um dias do mês de maio de um mil novecentos
e noventa e dois, às dez horas e trinta e cinco minutos, na
sala número nove, do Anexo lI, da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão de Seguridade Social e Família, sob
a presidência do Deputado Jorge Tadeu Mudalen - Vice-Pre
sidente, presentes os Deputados Elias Murad e Renato Johns
son - Vice-Presidentes, Everaldo de Oliveira, Heitor Franco,
Ivânio Guerra, Armando Costa, Maurílio Ferreira Lima, Nil
ton Baiano, Valter Pereira:, Clóvis Assis, Paulo Portugal, Célia
Mendes, João Rodolfo, Geraldo AlckminFilho, Eduardo Jor
ge, João Paulo, Joaquim Sucena, Roberto Jefferson, Eduardo
Matias, Jamil Haddad, Delcino Tavares, João Maia, Virmon
des Cruvinel, Zila Bezerra e José Linhares. Compareceu ainda
o Deputado Chico Vigilante, suplente. Justificaram a ausência
os Deputados Jandira Feghali e Euler Ribeiro. Havend() nú
mero regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reu
nião destinadaa a,preciação de proje!os. Em votação, foi apro
vada a Ata da 159 reunião. Expediente: 1-Correspondência
expedida: 1 - Ofícios: à Deputada Jandira Feghali, agrade-
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cendo relatório sobre os trabalhos desenvolvidos na reunião
do parlamento Latino-Americano sobre Trabalho, Saúde e
Seguridade Social, realizada em Cuba; ao Presidente da Câma
ra dos Deputados, comunicando a apreciação dos Projetos
de Lei n9' 529/91, 1.349/91, 917/91, e a prejudicialidade do
PL n9 1.179/91; ao Presidente da Central Geral dos Trabalha
dores - CGT, agradecendo recebimento das resoluções apro
vadas no I Seminário sobre Previdência Social; aos Represen
tantes do Departamento dos Aposentados do Sindicato dos
Médicos do Rio de Janeir~, agradecendo correspondência re
ferente ao Emendão e à reforma previdenciária em debate
no Congresso Nacional; e aos Deputados: Sérgio Arouca,
Liberato Caboclo, Jamil Haddad, Antônio Faleiros, Jandira
Feghali, Clóvis Assis e ao Presidente da Senalba, informando
e encaminhando documentação sobre a situação dos funcio
nários da extinta Fundação das Pioneiras Sociais. 11 - Corres
pondência recebida: 1-Ofícios: do Presidente da Sociedade
dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da Petrobrás
- SOTAPE, solicitando imediata solução para o problema
dos aposentados; do Presidente da Associação das Pioneiras
Sociais, informando sobre a transferência dos servidores da
extinta Fundação das Pioneiras Sociais; do Vice-Presidente
da Central Geral dos Trabalhadores - CUT, enviando docu
mentos aprovados no I Seminário Nacional sobre a Previ
dência Social, e do Deputado Geraldo Alckmin Filho, solici
tando reinclusão, na pauta desta Comissão, das' proposições
elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina e da Asso
o Diretor da Organização Internacional do Trabalho - no
Brasil, convidando para a Sessão de Abertura do Seminário
Internacional sobre a Previdência Social; da Deputada Jandira
Feghali, informando o resultado do trabalho desenvolvido
na Reunião do Parlamento Latino-Americano e do Sindicato
dos Médicos do Rio de Janeiro - SINMED, encaminhando
correspondência referente ao Emendão e à reforma previden

.ciária. Redistribuição: o Senhor Presidente levou ao conheci
mento de seus pares a Redistribuição n9 8/92, efetuada em
15-5-92. O Deputado Jorge Tadeu Mudalen comunicou aos
membros que o Presidente da Comissão, Deputado Euler
Ribeiro, estará no exterior, de 25 a 30 de maio, em viagem
à Antárctica, a convite do Minstro de Estado da Marinha,
representando a Câmara; e que a Embaixada do Chile enviou
convite ao Sr. Presidente, extensivo aos Deputados, para inte
grarem Delegação com o objetivo de conhecerem a realidade
da seguridade social chilena, em viagem ao País. Retirou-se
do plenário o Deputado Eduardo Jorge, justificando que deve
ria comparecer a uma reunião de CPI, deixando requerimento
de solicitação de vista ao PL n9 2.352/91. O Deputado Chico
Vigilante assumiu o lugar deixado pelo titualar. Ordem do
Dia: 1) - Requerimento - do Deputado Clóvis Assis 
que "solicita audiência pública com entidades da sociedade
civil para debater o problema da bioética, tendo em vista
a necessidade da ampliação do debate em torno desta ques
tão". Discutiram a matéria os Deputados Geraldo Alckmin
Filho e Nilton Baiano. Em votação, foi aprovado unanime
mente. 2) - Projeto de Decreto Legislativo n9 101185 - do
Senado Federal (PDS n9 22/82) - que "dispõe sobre o pecúlio
parlamentar". Relator: Deputado Pedro Corrêa. Parecer: fa
vorável, com emendas. Concedida vista conjunta aos Depu
tados Armando Costa e Chico Vigilante. 3) - Projeto de
Lei n9 2.640/89 - do Sr. Adroaldo Streck - que "altera
dispositivos da Lei n9 7.087, de 29 de dezembro de 1982,
modificada pelas Leis nl" 7.266, de 4 de dezembro de 1984,
e 7.586, de 6 de janeiro de 1987, e dá outras providências".

Relator: Deputado Pedro Corrêa. Parecer: contrário (lido
pelo Deputado Joaquim Sucena). Discutiram a matéria os
Deputados Chico Vigilante, Nilton Baiano, Clóvis Assis e
Armando Costa. Concedida vista ao Deputado ChicoVigi
lante. 4) - Projeto de Lei n9 3.133/89 - do SI. Antônio
Carlos Mendes Thame - que "acrescenta dispositivo ao artigo
29 da Lei n9 7.604, de 26 de maio de 1987,. estabelecendo
prazo para a Previdência Social efetuar os pagamentos ali
especificados". Relatora: Deputada Jandira Feghali. Parecer:
favorável. Adiada a discussão devido a ausência da relatora.
5) - Projeto de Decreto Legislativo n9 65/91-do SI. Antônio
Faleiros - que "susta a aplicação da Portaria n9 1.481, de
31 de dezembro de 1990, do Sr. Ministro de Estado da Saúde,
e a Resolução n9 258, de 7 de janeiro de 1991, do Sr. Presidente
do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social- INAMPS". Relator: Deputado Sérgio Arouca. Pare
cer: contrário. Adiada a discussão devido a ausência do rela
tor. 6) - Projeto de Lei n9 2.078/91 - do Sr. Pedro Corrêa
- que "disciplina a separação entre a Igreja e o 'Estado,
rios termos do art .. 19, inciso I, da Constituição Federal".
Relator: Deputado José Linhares. Parecer: favorável a este
e contrário ao de n9 2.687/92, apensado. Discutiram a matéria
os Deputados Roberto Jefferson, Elias Murad e Clóvis Assis.
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do relator.
Retirou-se do plenário o Deputado Roberto Jefferson. 7) 
Projeto de Lei n9 2.380191 - do Poder Executivo (Mensagem
n9 697/91) - que "dispõe sobre reajustamento de benefícios
previdenciários e respectiva fonte de custeio". Relator: Depu
tado Geraldo Alckmin Filho. Parecer: pela declaração de pre
judicialidade deste e da emenda apresentada na Comissão;
pela desapensaçáo do PL n9 2.692/92, e posterior apensação
ao de n9 1.599191. Em votação, foi aprovado unanimemente
o parecer do relator. 8) - Projeto de Lei n9 213/91 - do
Sr. Roberto Jefferson - que "dispõe sobre a adoção". Rela
tor: Deputado Renato Johnsson. Parecer: contrário ao projeto
e às emendas apresentadas na Comissão. Discutiu a matéria
o Deputado Clóvis Assis. Em Votação, foi aprovado unanime
mente o parecer do relator. 9) - Projeto de Lei n9 667/91
- do SI. Inocêncio Oliveira - que "autoriza a distribuição
gratuita de anovulatórios". Relatora: Deputada Jandira Fe
ghali. Parecer: contrário. Adiada adiscussão devido a ausência
da relatora. 10) - Projeto de Lei n9 2.352/91 - dos Srs.
Paulo Rocha e João Paulo - que' "dispõe sobre o Cartão
de Seguridade Social, o registro de empregados e dá outras
providências". Relator:' Deputado Joáo Rodolfo. Parecer:
contrário. Concedida vista ao Deputado Eduardo Jorge. 11)
- Projeto de Lei n9 2.424/91 - do SI. Genésio Bernardino
- que "dispõe sobre a inclusão de micronutrientes nos produ-
tos de alimentação popular". Relator: Deputado Sérgio Arou
ca. Parecer: contrário. Discutiram a matéria os Deputados
Elias Murad, Armando Costa, Jamil Haddad, Delcino Tavares
e Clóvis Assis. Concedida vista ao Deputado Elias Murad.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a reunião às doze horas e cinco minutos, antes convocando
reunião para o dia vinte e sete, às dez horas. E, para constar,
eu, Míríam Maria Bragança Santos, Secretária Substituta, la
vrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelo
Presidente, Deputado Jorge Tadeu Mudalen.

17~ Reunião (Ordinária), realizada
no dia 27 de maio de 1992.

Aos vinte e sete dias do mês de maio de mil novecentos
'e noventa e dois, às dez horas e quarenta e cinco minutos,
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na sala número nove, do Anexo lI, da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão de Seguridade Social e Família, sob
a presidência do Deputado Jorge Tadeu Mudalen~Vice-Pre
sidente, presentes os Deputados Elias Murad e Renato Johns
son - Vice-Presidentes, Everaldo de Oliveira, Fátima Pelaes;
Ivânio Guerra, José Egydio, Paulo Duarte, Pedro Corrêa,
Rivaldo Medeiros, Maurílio Ferreira Lima, Nilton Baiano,
Sérgio Arouca, Valter Pereira, Clóvis Assis, Paulo Portugal,
João Rodolfo, Antônio Faleiros, Geraldo Alckmin Filho, João
Paulo, Joaquim Sucena, Jandira Feghali, Salatiel Carvalho,
DeIcino Tavares, João Maia, Rita Camata, Virmondes Cruvi
nel, Fábio Raunheitti e Avelino Costa. Compareceram, ainda,
os Deputados Ciro Nogueira, Iberê Ferreira, Zila Bezerra
e José Linhares, suplentes. Justificou a ausência o Deputado
Euler Ribeiro. Por solicitaçãódo Direito da Assessoria Legis
lativa e determinação do Senhor Presidente, fiéa registrada
a presença do Assessor Eleutério Rodriguez Neto. Havendo
número regimental, o Presidente declarou aberta a reunião
destinada a apreciação de projetos. Em votação, foi aprovada
a Ata da 16' reunião. Expediente: I - Correspondência expe
dida: 1 - Ofícios: ao Presidente da Câl.11ara dos Deputados,
comunicando que o Presidente desta Comissão, Deputado
Euler Ribeiro, estará ausente do País de 25 a 29 de maio,
e a apreciação dos Projetos de Lei n9" 1.685/91, 1.493-A191
e 180-A/91; ao Ministro da Ação Social, ao Ministro-Chefe
da Secretaria do Desenvolvimento Regional, ao Ministro da
Saúde, aos líderes partidários; ao Líder de Governo na Câma
ra; ao Presidente dá Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação 'e ao Presidente, e demais membros, da Mesa
da Câmara dos Deputad?s co:p.vidando"ros a participar da ses
são de abertura do I Simpósio Nacional sobre Grandes Ende
mias. II - Correspondência recebida: 1 - Telex: do Ministro
da Ação Social e do Presidente da Comissão organizadora
da ECO-URBIS/92, convidando-o a participar da Mesa-Re
donda sobre Planejamento Familiar: Dívida Social e Meio
Ambiente. Distribuição: O Presidente levou ao conhecimento
de seus pares a Distribuição n9 11192, efetuada em 25-5-92.
Retirou-se do plenário o Deputado Antônio Faleiros. O Depu
tado José Linhares assumiu o lugar deixado pelo titular. Or
dem do Dia: 1) - Projeto de Decreto Legislativo N9 167/92·
-da Comissão de Relações Exteriores (Mensagém n9581191)
- que "aprova o texto do Acordo de Cooperação para a
Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate
à Produção e ào Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Susbtâncias
Psicotrópicas e seus Precursores e Produtos Químicos Imedia
tos, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em
Brasília, em 16 de setembro de 1991". Relator: Deputado
Renato Johnsson. Parecer: favorável. Discutiram a matéria
ovis Assis, Rita Camata e Joaquim Sucena. Adiada a discussão
a requerimento do Deputado Clóvis Assis. 2) - Projeto de
LeiW 3.464/89 - do Senado Federal (PLS n9 83/89) - que
"acrescenta parágrafo ao artigo 79 da Lei n9 6.696, de 8 de
outubro de 1979, e dá outras providências". Relator: Depu
tado José Linhares. Parecer: favorável, com substitutivo. Em
votação, foi aprovado unanimemente o parecer do relator.
3) - Projeto de Lei N9 3.133/89 - do Sr. Antônio Carlos
Mendes Thame - que "acrescenta dispositivo ao artigo 29
da Lei n97.604, de 26 de maio de 1987, estabelecendo prazo
para a Previdência Social efetuar os pagamentos ali especifi
cados". Relatora: Deputada Jandira Feghali. Parecer: favorá
vel: Discútiu a matéria o Deputado Joaquim Sucena. Em
votação, foi aprovaqo unanimemente o parecer da relatora.

4) - Projeto de Decreto Legislativo N9 53/91- do SI. Eduar
do Jorge - que "susta o Decreto n938.324, de 19 de dezembro
de 1955, que concede à Abifarma condição de órgão técnico
consultivo governamental e dá outras providências". RelatOl:
Deputado Sérgio Arouca. Parecer: favorável. Em votação,
foi aprovado unanimemente o parecer do relator. 5) - Projeto
de Decreto Legislativo N9 138/91 - do Sr. Osvaldo Melo
- que ·"susta a aplicação do disposoto no artigo 99, inciso
I, da Portaria n93.401, de 8 de agosto de 1991, do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social". Relator: Deputado
Geraldo Alckmin Filho. Parecer: favorável. Em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do relator. 6) Projeto de
Lei N9 4.673/90 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre
a declaração da Fundação Navantino Alves como de utilidade
.pública". Relator: Deputado José Linhares. Parecer: contrá
rio. Retirado de pauta o requerimento do relator para consulta
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação a respeiuto
da existência de jurisprudência sobre injuridicidade. 7) 
Projeto de Lei N9 556191 - da SI' Marilu Guimarães - que
"dispõe sobre normas para identificação de recém-nascidos".
Relatora: Deputada Rita Camata. Parecer: reformulado, pela
declaração de prejudicialidade. Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer reformulado da relatora. 8) - Pro
jeto de Lei N9 667/91 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que
"al,ltoriza a distribuição gratuita de anovulatórios". Relatora:
Deputada Jandira Feghali. Parecer: contrário. Em votação,
foi aprovado upanimemente o parecer da relatora. 9) - Pro
jeto de Lei N9 1.426/91 - do Sr. Rivaldo Medeiros a que
"dispõe sobre o tratamento especial nas escolas públicas aos
portadores de.deficiência auditiva, na forma que especifica".
Relator: Deputado Ivânio Guerra. Parecer: preliminar, pela
apensação deste ao Projeto de Lei n91.044/91. Vista: O Depu
tado Rivaldo Medeiros apresentou voto em separado contrário
à apensação proposta pelo relator. Em votação, foi aprovado
o parecer preliminar do relator. 10) - Projeto de Lei W
1.940/91- do Sr. Evaldo Gonçalves - que "declara de utili
dade pública a Associação Comercial de Campina Grande,
no Estado da Paraíba". Relator: Deputado José Linhares.
Parecer: contrário. Retirado de pauta a requerimento do relà
tor para consulta à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação a respeito da existência de jurisprudência sobre inju
ridicidade. O Deputado Jorge Tadeu Mudalen deixou a cadei
ra da presidência, que passou a ser ocupada pelo Deputado
Joaquim Sucena, nos termos do artigo 40, caput, in fine, do
Regimento Interno. 11) - Projeto de Lei N9 2.020/91 
do Sr. Clóvis Assis - que "institui a Carteira Nacional de
Saúde e determina outras providências". Relator: Deputado
João Rodolfo. Parecer: favorável. Discutiram a matéria os
Deputados Jandira Feghali e José Linhares. Concedida vista
ao Deputado DeIcino Tavares.. Assumiu a presidência o Depu
tado Elias Murad, Segundo Vice-Presidente. 12) - Projeto
de Lei W 2.259191 - do Sr. Clóvis Assis - que "aútoriza
o Poder Executivo a instituir o Serviço de Educação Médica
Continuada e dá outras providências". Relator: Deputado
Pedro Corrêa. Parecer: favorável. Discutiram a matéria os
Deputados Jandira Feghali, José Linhares, Joaquim Sucena,
DeIcino Tavares e Elias Murad. Adiada a discussão a requeri
mento do Deputado Joaquim Sucena, para estudo e debate
da matéria, em reunião de audiência pública. 13) - Projeto
de Lei N9 2.415/91- do Sr. DeIcino Tavares - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade de prontuário médico para recém-nas
cidos". Relatora: Deputada Jandira Feg}lalL Parecer: favorá
vel, com emendas. Retirado de pauta a requerimento da rela-
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tora para reexame do parecer. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente encerrou a reunião às doze horas e quinze minu
tos, antes éonvocando reunião para o dis três de junho, às
dez horas. E, para constar, eu, Míriam Maria
Bragança Santos, Secretária Substituta, lavrei a presenta Ata,
que lida e aprovada será assinada pelo Presiden
te, Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Vice-Pre
sidente, no exercício da Presidência.

18' Reunião (Ordinária),
realizada no dia 3 de junho de 1992.

Aos três dias do mês de junho de mil novecentos e noventa
e dois, às onze horas e cinco minutos, na sala número nove,
do Anexo 11, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão
de Seguridade Social e Família, sob a presidência do Deputado
Euler Ribeiro - P~esidente, presentes os Deputados Elias
Murad e Renato Johnsson - Vice-Presidentes, Everaldo de
Oliveira, Heitor Franco, Ivânio Guerra, Paulo Duarte, Ri
valdo Medeiros, Armando Costa, Nilton Baiano, João Rodol·
fo, Antônio Faleiros, Geraldo Alckmin Filho, João Paulo,
Eduardo Matias, Jandira Feghali, Jamil Haddad, Delcino Ta
vares, Ciro Nogueira e José Linhares. Havendo número regi
mental, o Presidente declarou aberta a reunião destinada a
apreciação de projetos. Em votação, foi aprovada a Ata da
17' reunião. Antes de passar à Ordem do Dia, o Presidente
teceu comentários sobre a delegação de parlamentares que
irá ao Chile em julho para conhecer a realidade da seguridade
social daquele País. Comunicou ter participado de uma reu
nião com o Ministró da Previdência Social e representantes
dos aposentados, sobre o dia do pagamento dos aposentados
e pensionistas. O Deputado Elias Murad participou à Comis
são o recebimento de correspondência da Universidade de
Illinois/Chicago, convidando para realização de um curso de
quatro semanas sobre a AIDS. Ordem do Dia: não havendo
quorum para deliberação, o Presidente transferiu a apreciação
dos projetos constantes da Ordem do Dia para a próxima
reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
a reunião às onze poras e trinta minutos, antes convocando
reunião para o dia dez de junho, às dez horas. E, para constar,
eu, Míriam Maria Bragança Santos, Secretária
ituta, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada
pelo Presidente, Deputado Euler Ribeiro.

19~ Reunião (Ordinária), reaHzada
do dia 16 de junho de 1992.

Aos dezesseis dias do mês de junho de mil novecentos
e noventa e dois, às dez horas e trinta e cinco minutos, na
sala número nove, do Anexo lI, da Câmara dos Deputados,
reuniu-se a Comissão de Seguridade Social e Família, sob
a presidência do Deputado Euler Ribeiro - Presidente, pre
sentes os Deputados Jorge Tadeu Mudalen e Elias Murad
- Vice-Presidel}tes, Everaldo de Oliveira, Heitor Franco,
Ivânio Guerra, Paulo Duarte, Armando Costa, Maurílio Fer
reira Lima, Valter Pereira, Clóvis Assis, Paulo Portugal, João
Rodolfo, Antônio Faleiros, Eduardo Jorge, Joaquim Sucena,
Eduardo Matias, JandiraFeghali, Salatiel Carvalho, Jairo Car
neiro, Pinga Fogo de Oliveira, Antônio Britto, Zila Bezerra,
José Linhares, Marco Penaforte, Fábio Raunheitti, Luiz Mo
reira e Avelino Costa, membroS:desta Comissão. Compareceu
também o Deputado José Fortunati, autor de um dos projetos
em pauta. Por solicitação do Diretor da Assessoria Legislativa
e determinação do Senhor Presidente, fica registrada a pre
sença do Assessor Eleutério Rodriguez Neto. Havendo núme-

ro regimental, o Presidente declarou aberta a reunião desti
nada à apreciação de projetos. Em votação, foi aprovada
a Ata da décima oitava reunião. Expediente: I - Correspon
dência expedida: 1 - Ofícios: ao Presidente da Câmara dos
Deputados, solicitando a desapensação do Projeto de Lei n9

2.692/&9; comunicando a declaração da prejudicialidade dos
PLs n9' 2.380191 e 556191 e a apreciação dos PLs nçl' 2.078/91,
4.286-N89 e 213/91; solicitando a apensação do PL n9 1.426191
ao de n9 1.044/91; informando a rejeição do PL n9 667/91
e comunicando o recebimento de convite oficial para visita
ao Chile; ao Presidente do Tribunal Superior ~leitoral, consul
tando sobre afastamento de assessores para as eleições municio
pais; aos Ministros da Saúde, da Ação Social e da Secretaria
do Desenvolvimento Regional, encaminhando programaçãc
do I Simpósio Nacional sobre Grandes Endemias e solicitando
confirmação da presença, e ao Embaixador do Chile, agrade
cendo e indicando os deputados que visitarão aquele país,
em nome da Comissão. 11 - Correspondência recebida: 1
- Cartas: do Presidente da Federação Nacional de Estabele·
cimentos de Serviços de Saúde, encaminhando cópia de ofícios
que retratam o pensamento e as preocupações daquela entida
de; do Presidente da Associação Médica Brasileira, convi·
dando para participar, como palestrante, do Painel: Posição
das Instituições, do Seminário sobre Sistemas de Saúde; do
Embaixador do:Chile, convidando e solicitando definição de
data para viagem ao seu País; do Presidente da Federação
das Misericórdias do Estado de São Paulo, convidando para
participar do VI Congresso Nacional das Santas' Casas de
Misericórdias e Hospitais Filantrópicos .e do Deputado Paulo
Portugal justifis;:ando faltas. 2 - Telex: do Presidente da
ABES/SP, informando que não poderá estar presente ao I
Simpósio Nacional sobre Grandes Endeminas. 3 - Telegra
ma: do Presidente do Sindicato dos Aeronautas, referentes
à mudanças de data para pagamento dos aposentados proposta
pelo Ministério da Previdência Social. Distribuição: O Presi
dente levou ao conhecimento de seus pares as Distribuições
n9 12/92, efetuada em 3-6-92 e de n9 13/92, efetuada em 8-6-92.
Redistribuição: O Presidente levou ao conhecimento de seus
pares a Redistribuição n9 09192, efetuada em 3-6-92. O Presi
dente comunicou aos integrantes da Comissão que na próxima
semana haverá o I Simpósio Nacional sobre Grandes Ende
minas e contava com a presença de todos. O Dçputado Mau
n1io Ferreira Lima, informou que o Procurador-Geral da Re
pública, o DI. Aristides Junqueira, deu parecer sobre os
147%, dando ganho de causa aos aposentados e solicitou que
a Comissão providenciasse audiência pública com o Presidente
do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sidney Sanches, e
com o relator, o Ministro Sepúlveda Pertence, para agilizar
a apreciação desse parecer antes do recesso. O Presidente
acolheu a sugestão. Ordem do Dia: 1) - Requerimento do
Deputado Elias Murad, solicitando a tramitação conjunta do
de Lei n9 2.762, ao Projeto de Lei n9 5.709, de 1990. Em

votação, foi aprovado unanimemente. 2) - Requerimento
do Deputado DeIcino Tavares, solicitando audiência pública
com entidades da sociedade civil para instruir matéria relativa
à Indicação n9 12/91. Discutiram a matéria os Deputados Luiz
Moreira, Clóvis Assis e Antônio Faleiros. Em votação, foi
aprovado unanimemente com a inclusão, entre os convidados,
do Diretor do Departamento Médico da Câmara dos Depu
tados. 3) - Projeto de Lei IÍ9 2.561189 - do Sr. Uldurico
Pinto - que "dispõe sóbre a contrapropaganda oficial de
medicamentos e dá óutras providências". Relator: Deputado
Marco Penaforte. Parecer: Contrário. Discutiram a matéria
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os Deputados Maurílio Ferreira Lima, Elias Murad e Arman
do Costa. Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. 4) - Projeto de Lei n9 1.989/91 - do Sr. Gilvam
Borges - que "dispõe sobre a prática da eutanásia, nas cir
cunstâncias que especifica". Relator: Deputado José Linhares.
Parecer: contrário. Vista: O Deputado Delcino Tavares apre
sentou voto em separado concordando com o relator. Discu
tiram a matéria os Deputados Maurílio Ferreira Lima, que
sugeriu que se fizesse um Fórum sobre o assunto, Armando
Costa, Paulo Portugal, Salatiel Carvalho e José Fortunati.
Em votação, foi aprovado unanimemente o parecer do relator.
5) - Projeto de Lei nº 4.556-A/89 - do Sr. Elias Murad
e Outros 11- que' "dispõe sobre restrições ao uso e a propa
ganda de produtos derivados de tabaco, bebidas alcoólicas,
defensivos agrícolas, medicamentos e terapias nos termos do
parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição Federal". Relator:
Deputado Marco Penaforte. Parecer: favorável a este, aos
de nºs 460/91 e 1.514/91, apensados e à Emenda nº 1 e, parcial
mente, às de nº" 2 e 3, apresentadas na Comissão, com adoção
do substitutivo da Comissão de CTCI, com subemenda. Vista:
O Deputado DeIcino Tavares apresentou voto em separado,
pela audiência da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e o Deputado Sérgio Arouca não se
manifestou. Discutiram a matéria os Deputados Joaquim Su
cena, Jandira Feghali, Elias Murad, Salatiel Carvalho e Antô
nio Faleiros. Adiada a discussão por uma sessão para que
fosse providenciada a consolidação do texto. 6) - Projeto
de Lei nº 897/91 - doSr. Nilson Gibson - que "regulamenta
o inciso II do parágrafo 2º do artigo 153 da Constituição Fede
ral, alterando a legislação do Imposto de Renda e dá outras
providências". Relator: Deputado Osório Santa Cruz. Pare
cer: preliminar, pela apensação deste ao PL nº 5.775/90. Adia
da a discussão por ausência do relator. 7) - Projeto de Lei
nº 2.373/91 - do Sr. Luiz Soyer - que "disciplina a ajuda,
pelo Poder Público, aos herdeiros e dependentes carentes
de pessoas vitimadas por crime doloso, na forma do artigo
245 da' Constituição Federal". Relator: Deputado Antônio
Faleiros. Parecer: contrário. Em votação, foi aprovado unani
memente o parecer do relator. 8) - Projeto de Lei nº 3.885/89
- do Sr. Antônio Carlos Mendes Thame - que "destina
às Prefeituras Municipais 20% da renda bruta: das Loterias
de Números - Loto I e II - e determina outras providências".
Relator: Deputado Marco Penaforte. Parecer: contrário li es
te, ao de nº 580191, apensado, e à emenda apresentada na
Comissão. Retirado de pauta por requerimento do relator.
9) - Projeto de Lei n9 4.263/89 - do Sr. Paulo Mourão
- que "dá destinação aos recursos provenientes da Loteria
Federal, Esportiva e de números em favor dos Estados e
Municípios". Relator: Deputado Marco Penaforte. Parecer:·
contrário a este ao de nº 1.868/91, apensado. O Deputado
Jairo Carneiro solicitou a apensação ao PL nº 3.885/89. Em
votação, foi aprovado unanimemente. Assumiu a presidência
o Deputado Elias Murad, Segundo Vice,-Presidente. 10) 
Projeto de Lei N9 630/91 - do Sr. Francisco Silva - que
"dispõe sobre a fabricação e venda de óculos para a população
de baixa renda". Relator: Deputado Everaldo de Oliveira.
Parecer: favorável. Discutiram a matéria os Deputados Sala
tiel Carvalho, Joaquim Sucena, Jandira Feghali, Antônio Fa
leiros e Clóvis Assis. Em votação, foi rejeitado o projeto,
contra o voto em separado do relator primitivo, nos termos
do parecer do Deputado Joaquim Sucena, designado Relator
do Vencedor. 11) - Projeto de Lei nº 1.191/91 - do Sr.
João Mellão - que "estabelece incentivo ao atendimento

à saúde dos trabalhadores". Relator: Deputado Eduardo Jor
ge. Parecer: contrárioi Concedida vista ao Deputado Joaq,!im
Sucena. 12) - Projeto de Lei nº 1.647/91 - do Sr. Elio
DalIa-Vecchia ,-- que "destina Prêmios prescritos da Loteria
Federal, Loterias de números (loto e sena) e Loteria Esportiva
às instituições de assistência social da forma que menciona".
Relator: Deputado Marco Panaforte. Parecer: contrário a este
e ao de nº 1.697/91, apensado. O Deputado Antônio Faleiros
solicitou apensação ao PL nº 3.885/89. Em votação, foi apro
vado unanimemente. 13) - Projeto de Lei nº 1.651/91 
do Sr. José Fortunati - que "proíbe depósito prévio para
internamento em hospitais públicos e privados e pá outras
providências". Relator: Deputado Paulo Portugal. Parecer:
contrário. Vista: O Deputado João Paulo apresentou voto
em separado favorável. Retirado de pauta a requerimento
do autor. 14) - Projeto de Lei nº 1.966/91 - do Sr. Gilvam
Borges - que "determina a divulgação oficial, pelos veículos
de comunicação social, dos métodos anticoncepcionais". Rela
tora: Deputada Jandira Feghali. Parecer: favorável, com subs
titutivo. Concedida vista ao Deputado Salatiel Carvalho. O
Deputado Clóvis Assis requereu ao Presidente o adiamento
da apreciação dos demais projetos em pauta alegando o adian
tado da hora. O Deputado Elias Murad, no exercício da Presi-·
dência, acatou e adiou a discussão dos PL n'?' 1.350/91,
1.726/91,2.316/91 e 2.400/91. Declaração de prejudicialidade:
O Presidente comunicou aos integrantes da Comissão que,
com base no parecer do Deputado Geraldo Alckmin Filho
e da Deputada Jandira Feghali, declarou prejudicados os Pro
jetos de Lei n91.053/83, do Sr. Victor Faccioni e nº 3.934/89,
do Senado Federal e o Projeto de Resolução nº 31/91, da
Sr' Benedita da Silva. Continuando a reunião, o Deputado
Elias Murad informou que o Ministro da Previdência Social
estaria visitando a Comissão, neste dia, às dezessete horas,
para debater sobre o novo projeto de previdência e conviQQil
os deputados a participarem do encontro. Nada mais havendo
a tratar,' o Senhor. Presidente encerrou a reunião às treze
horas, antes convocando reunião para o da trinta, às dez horas.
E, para constar eu Maria Inês de Bessa Lins,
Secretária, lavrei a presente Ata, que' lida e aprovada será
assinada pelo Segundo Vice-Presidente Deputado Elias Mu
rad.

COMISSÃO ESPECIAL

Destina~a proferir Parecer à Proposta de Emenda
à Constituição n9 55, de 1991 (Ajuste Fiscal)

Termo de Reunião

Aos sete dias do mês de julho de mil novecentos e noventa
e dois na Sala 17 do Anexo II da Câmara dos Deputados,
deixo~ de se realizar, por falta de quorum, a reunião ordinária
da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Prop?sta
dé Emenda.à Constituição nº 55, de 1991, do Poder Executivo,
que "altera dispositivos da Constituição Federal (Ajuste Fis
cal)", devidamente convocada para às dez horas ~' novamen
te, às dezesseis horas.. Estiveram presentes os segumtes Senho
res Deputados: José Dutra (Presidente), C~rrion Junio~ (~9
Vice-Presidente), Iberê Ferreira (membros titulares), DerclO
Knop, Francisco Di6g~nes, Ivânio Guerra, Jairo Carneiro e
Jones Santos Neves (membros suplentes). E, para constar,
eu Silvio Avelino da Silva (Secretário), lavrei o presente termo
de reunião que irá à publicação.
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DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

O Senhor Deputado. TUGA ANGERAMI, Presidente
da Comissão fez o seguinte

Distribuição - N~ 11/92

Em 3-7-92:

Ao Senhor Deputado SIDNEY DE MIGUEL
Projeto de Decreto Legislativo n~ 170/92 - do Sr.Jair

Bolsonaro - que' 'revoga a Portaria n~580, de 15 de novembro
de 1991, do Ministro de Estado da Justiça".

Brasília, 3 de julho de 1992. - AurenUton Araruna de
Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado FRANCISCO DORNELLES, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, fez a seguinte

Distribuição n~ 25/92

Em 8-7-92

Ao Deputado ALOIZIO MERCADANTE

- Projeto de Lei n~ 83/89 - da Comissão Mista - que
"disciplina as relações jurídicas decorrentes da alteração do
artigo 1~ da Medida Provisória n9 55, de 11 de maio de 1989,
que dispõe sobre a compensação, com o Imposto de Renda
da pessoa jurídica, da diferença resultante da correção mone
tária incidente sobre empréstimos rurais e agroindustriais con
cedidos com' recursos da caderneta de poupança rural e dá
outras providências".

Ao Deputado CÉSAR SOUZA

-Projeto de Lei n~ 3.618/89 - da Sr. Rita Camata
que dá nova redação ao artigo 136 da Consolidação das Leis
do Trabalho".

Ao Deputado JOSÉ SERRA

- Projeto de Lei n~ 2.040/91 - dos Srs. Jaques Wagner
e João Paulo - que "disciplina, com base no interesse nacio
nal, a participação de bancos de desenvolvimento em empresas
privadas" .

Ao Deputado LUÍS ROBERTO PONTE

- Projeto de Lei n~ 3.669/89 - do SI. Augusto Carvalho
- que "extingue a contribuição sindical a que se referem
os artigos 578 e seguintes da Lei n~ 5.452, de 1~ de maio
de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Ao Deputado MUSSA DEMES

- Projeto de Lei Complementar n~ 116/92 - do Sr. Antô
nio Carlos Mendes Thame - que "isenta, na exportação,

os produtos semi-elaborados da incidência do Imposto sobre
Operações Relativas à Cirql1ação de Mercadorias' e sobre
Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Inter
municipal e de Comunicação".

Sala da Comissão, 8 de julho de 1992. - Maria Linda
Magalhães, Secretária.

REDISTRmUlçÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado FRANCISCO DORNELLES, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação Tributação, fez a se
guinte

Redistribuição n~ 10/92

Em 8-7-92

Ao Deputado ALOIZIO MERCADANTE

-Projeto de.Lei nQ 2.503/92 - do Sr. Paulo Bernardo
- que "dispõe sobre o pagamento do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano - IPTU - nas locacões residenciais e dá outras
providências" .

Ao Deputado CARLOS CAMURÇA

- Projeto de Lei n9 3.939/89 - do ~enado Federal (PLS
n~ 126/89) - que "altera a redação da Lei nQ 7.729, de 16
de janeiro de 1989, que "cria juntas de Conciliação e Julga
mento nas Regiões da Justiça do Trabalho, define jurisdições
e dá outras providências", para introduzir dispositivos na for
ma que especifica e menciona".

Ao Deputado JOSÉ SERRA

- Projeto de Lei n9 448/91 - do Sr. Ary Kara José
-que "acrescentadispositivos à Lei nQ 5.172, de 25 de outubro
de 1966, que "dispõe sobre o Código Tributário Nacional
e institui normas gerais de Direito Tributário aplicáveis à
União, Estados e Municípios".

Ao Deputado PEDRO NOVAIS

- Projeto de Lei nQ 578/91- do Sr. Felipe Neri e outros
35 - que "determina a concessão de empréstimos à Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais - MINASCAIXA
e à Caixa Econômica do Estado de Goiás - CAIXEGO,
e dá outras providências".

- Projeto de Lei n~ 2.209/91 - do Senado Federal (PLS
nQ 222/91) - que "dispõe sobre a indenização a ser paga
pelas empresas públicas e sociedades de economia mista aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em que exerçam
a atividade de lavra de minérios em geral, e dá outras provi
dências".

Sala da Comissão, 8 de julho de 1992. - Maria Linda
Magalhães, Secretária.
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30 Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (Bloco-PI) Pedro Valadares

Titulares PCdoB

Haroldo Lima
Bloco Suplentes

Bloco
Antonio dos Santos Paes Landim
Átila Lins Paulo Marinho Everaldo de Oliveira Maluly Netto
Benedito de Figueiredo Raul Belém Fernando Freire Nelson Morro
Ciro Nogueira Ricardo Murad Flávio Palmier da Veiga Ney Lopes
Cleonâncio Fonseca Roberto Magalhães Freire Júnior Paulo Duarte
Jesus Tajra Tony Gel José Burnett Ruben Medina
Messias Gois Tourinho Dantas José Falcão 3 vagas

\



PMDB Titulares
Alberto Goldman J urandyr Paixão Bloco
Antonío de Jesus Luiz Tadeu Leite
Ary Kara Neif Jabur Flavio Derzi Luciano Pizzatto
Felipe Neri Nestor Duarte Freire Júnior Maruli Guimarães
João Henrique Ubiratan Aguiar João Maia Nelson Marquezelli
Valter Pereira 1 Vaga José Carlos Vasconcelos Orlando Bezerra

PDT PMDB
Aroldo Goes Edésio Frias
Beth Azize Uberato Caboclo Antonio de Jesus Rita Camata
Eden Pedroso Armando Costa Socorro Gomes (pC do B)

Genebaldo Correia Zila Bezerra
PDS J6rio de Barros

Delfim Netto Roberto Campos PDT
João de Deus Antunes Vasco Furlan
Marcelino Romano Machado Beth Azize Regina Gordilho

Edson Silva
PSDB

Edmundo Galdino Osmânío Pereira PDS
Fábio Feldmann Paulo Silva Aécio Neves (PSDB) 1 vaga
Magalhães Teixeira Amaral Netto

PT PSDB

Agostinho Valente José Dirceu Fábio Feldmann Marco Penaforte
João Paulo Pedro Tonelli :ruga Angerami

PT
PTB

José Cicote Valdir Ganzer
Cardoso Alves Roberto Jefferson
Edison Fidelis Roberto Torres PTB

Aldir Cabral Hilário Coimbra
PDC

Jair Bolsonaro
PDC

Francisco Coelho
Nan Souza (pST)

PL PL
Getúlio Neiva Ricardo Izar Wellington Fagundes
José Augusto.Curvo

PTR
PTR Mário Chermont

Reditário Cassol Mário Chermont PSB

PSB Uldurico Pinto

Miguel Arraes PV

PST Sidney de Miguel

Luiz Carlos Hauly 'Suplentes

PCdoB Bloco

Renildo Calheiros Arno Magarinos Tadashi Kuriki
Fátima Pelaes Sarney Filho

secretária: Hilda de Sena Correia Wiederhecker Paulo Octávio 'll. Gomes da Rocha
Ramal: 6922 a 6925 Pedro Corrêa 1 vaga
Reuniões: g&s, 4&s e 5&s feiras, às 10:00. Plenário, sala L Ricardo Murad

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PMDB
MEIO AMBmNTE E MINORIAS Alano de Freitas 5 vagas

Presidente: Dep. Tuga Angerami (pSDB-8P)
Aloizio Santos

1° Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte (pSDB-CE) PDT
'Z' Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (Bloco-MS) José Vicente Brizola Paulo Portugal
3° Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (pV-RJ) Laerte Bastos



PDS
Célia Mendes Teresa Jucá PTB
Gerson Peres

PSDB
João Mendes Raquel Candido

Adroaldo Streck Elias Murad PDC

Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Braga Roberto Balestra
PT PL

Benedita da Silva Josê Fortunati Jarvis Gaidzinski Jones Santos Neves
PTB PTR

Raquel Candido Wilson Cunha Alberto Haddad
PDC PSB

Avenir Rosa 1 Vaga
PL PST

Diogo Nomura Mauro Borges (pDC)
PTR Suplentes

Benedito Domingos Bloco
PSB Adauto Pereira Orlando Bezerra

Álvaro Ribeiro .t}ngelo Magalhães Renato Johnsson

PV
AtiJa Lins Vadão Gomes
Josê Moura Waldir Guerra

1 vaga Manoel Castro 1 vaga
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida PMDB
Ramal: 6930/6931 Alufzio Alves Luiz Roberto Ponte
Reunião: 4"8 feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das Lideranças) César Maia Pedro Abrão

COMISSÁO DE ECONOMIA, Fernando Bezerra Coelho 3 vagas
INDÚSTRIA E CO~RCIO PDT

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) Francisco Evangelista Luiz Girão
1° Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (Bloco-DF) Paulo Ramos
2? Vice-Presidente: Dep. Jaques Wagner (PT-BA) PDS
3° Vice-Presidente: Dep. Alberto Haddad (PTR-SP) Basilio Villani Francisco Di6genes

Titulares Fábio Meirelles

Bloco PSDB

Antonio Holanda Maviael Cavalcanti José Serra Saulo Coelho
Ézio Ferreira Os6rio Adriano Paulo Hartung
Gilson Machado Roseana Sarney PT
Josê Carlos Aleluia Rubem Medina Luiz Gushiken Paulo Delgado
José Múcio Monteiro Wagner do Nascimento Raul Pont

PMDB PTB
Alberto Goldman João Almeida Felix Mendonça Nelson Marquezelli
Edivaldo Motta José Belato
Felipe Neri Lázaro Barbosa PDC
Gonzaga Mata Lúcia Vânia Paudemey Avelino Paulo Mandarino

PDT PL

Márcia abilis Viana Miro Teixeira Álvaro Valle Nelson Bornier
Marino Clinger P1R

PDS João Colaço
Fetter Júnior Victor Faccioni PSB
Pedro Pavão Ariosto Holanda

PSDB PST
ErnaniViana Vittorio Medioli Pedro Valadares
Sérgio Machado secretário: Jussara Maria Goulart Brasil de Araujo

PT Ramal: 7024 a 7026

Jaques Wagner Vladimir Palmeira Reunião: 4-S feiras, 10:00. Plenário 209. (Bloco das

José Fortunati
lideranças)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Dep. Celso Bernardi (pDS - RS)
1° V~ce-Presidente: Dep. Maria Valadão (pDS - GO)
']f Vice-Presidente: Dep. Adelaide Neri (pMDB - AC)
30 Vice-Presidente: Dep. Costa Ferreira (pTR - MA)

Titulàres
Bloco

Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
10 Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco - BA)
2P Vice-Presidente: Dep. Basílio Villane (pDS - PR)
30 Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra Coelho
(pMDB-PE)

José Falcão
Júlio Cabral
Luiz Dantas

Manoel Castro
Mussa Demes

José Lourenço

Paulo Hartung

Sérgio Gaudenzi

Luís Roberto Ponte
Manoel Moreira

Sêrgio Naya
Wilson Campos

PDT

PDS

PSDB

Basllio VilIani
Delfim Neto

Carrion Júnior
Élio Dalla-Vecchia

Titulares
Bloco

PMDB

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

César Maia
Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
João Carlos Bacelar

PDT
Carrion Júnior Vital do Rêgo
Regina Gordilho

PDS
Edevaldo Alves da Silva Telmo Kirst
Fernando Carrion

PSDB
Ernani Viana Rose de Freitas
Rubens Bueno

PT
Hélio Bicudo Maria Laúra

. Lourival Freitas

PST
Nelson Trad Onaireves Moura

PDC
Jairo Azi

PL
Wilmar Peres

PTR
Eurides Brito

PSB
Cêlio de Castro

PST
Nan Souza

Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/6905n010/7013
Reunião 4"8 feiras, 10:00. Plenário 15.

zaire Rezende Jackson Pereira
4 vagas Josê Serra

Marilu Guimarães
Murilo Pinheiro

Paulo Lima
Paulo Monso Romano

João Teixeira (PL)

PMDB

Suplentes

Bloco
Benedito de Figueiredo
Cleonâncio Fonseca
Edmar Moreira
Josê Mendonça Bezerra
Luiz Dantas

PlR
Álvaro Valle

PL

Costa Ferreira

Maria Luiza Fontenele
PST

Josê Linhares (PSDB)
PDC

PSB

Derval de Paiva
José Luiz Clerot

Antônio Bárbara Orlando Pacheco
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Heráclio
Camilo Machado Ronivon Santiago
Eraldo Tinoco Sandra Cavalcanti
Euclydes Mello

PMDB
Adelaide Neri Renildo Calheiros~C do B)
Aécio de Borba (PDS) Ron do Perim
Hermfnio Calvinho Ubiratan Aguiar
João Henrique

PDT
Eduardo Mascarenhas 1 vaga
Lúcia Braga

PDS
Angela Amin Maria Valadão
Celso Bernardi

PSDB

Artur da Távola Osmânio Pereira
Flávio Arns

PT
Florestan Fernandes Raul Pont
Paulo Delgado

PTB
Fábio Raunheiti Sólon Borges dos Reis



PT COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Alofzio Mercadante Josê Dirceu
Geddel Vieira Lima (pMDB) Presidente: Dep. Eduardo Moreira (pMDB-SC)

PTB
10 Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (pMDB-SP)
z> Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)

Fêlix Mendonça Paulo Heslander 3"Vice-Presidente: Dep.Josê misses de Oliveira (pRS-MG)
PDC

Paulo Mandaríno Pedro Novais Titulares

PL Bloco
Flávio Rocha Nelon Bornier Abelardo Lupion Josê Santana de Vasconcelos

PTR Aracely de Paula Murilo Pinheiro
Carlos Camurça Aroldo Cedraz Ruben Bento

Elfsio Curvo Sêrgio Barcellos
PSB

Sêrgio Guerra PMDB
PST Eduardo Moreira Marcelo Barbiere

Luiz Carlos Hauly Gilvan Borges Olavo Calheiros

Suplentes Josê Geraldo Pedro Tassis
PDT

Bloco Paulo Ramos Vivaldo Barbosa
Augusto Farias Josê Carlos Vasconcelos 1 Vaga
Cleto Falcão Roberto Magalhães
Ézio Ferreira SiImio Sessim PDS
George Takímoto Tourinho Dantas Carlos Azambuja Ruberval Pilotto
JerÔnimo Reis 1 vaga

PSDB
PMDB Adroaldo Streck Oswaldo Stecca

Gonzaga Mota Nelson Jobim
Hêlio Rosas Robson Paulino PT
Lúcia Vânia 3 vagas Agostinho Valente Alcides Modesto

PDT PTBJunot Abi-Ramia Miro Teixeira
Valdomiro Uma Alceste Almeida Sêrgío Britto (pDC)

PDS
João Tota Ftoberto Campos PDC
Osvaldo Melo Avenir Rosa

PSDB
Rose de Freitas Wílson Moreira PL
Sêrgio Machado Getúlio Neiva

PT PTR
Laire Rosado (PMDB) Vladimir Palmeira
Paulo Bernardo Marcelo Luz Pascoal Novaes ,

PTB PRS
Josê misses de Oliveira

Anibal Teixeira Matheus Iensen PPS
PDC

Josê Maria Eymael Marcos Medrado João Fagundes (pMDB)
PL

João Teixeira 1 vaga Suplentes
PTR Bloco

Marcelo Luz
PSB Alacid Nunes Maviael Cavalcanti

Luiz PiauhyIino Jonas Pinheiro Otto Cunha
PST José carlos Aleluia Vicente Fialho

Romero Filho Josê Reinaldo Werner Wanderer

Secretária: Maria Linda Magalhães PMDB
Aloisio Vasconcelos Lázaro BarbosaRamal: 6959/6960/6989 Herminio Calvinho Mauro MirandaReunião: 4"8 feiras, 10:00 Plenário 5. Jorge Tadeu Mudalen Nfcias Ribeiro



PDT PSDB
Élio Dalla-Vecchia Wilson Müller
1 vaga Marcia Cibilis Vian Jayme Santana Paulino Cicero de Vansconcelos

Jorge Uequed
PDS

José Diogo Victor Faccioni
PT

Benedita da Silva Luiz Gushiken

PSDB PTB
Mauro Sampaio Munhoz da Rocha

Annibal Teixeira Cardoso Alves
PT

Adão Pretto Ricardo Moraes PDC
Francisco Coelho Pauderney Avelino

PTB
Francisco Rodrigues Hilário Coimbra PL

Diogo Nomura
PDC

Melquiades Neto PTR

PL Eurides Brito
Valdemar Costa

PTR PSB
Nobel Moura Valdenor Guedes Miguel Arraes

PRS PCdoB
Eduardo Siqueira Campos

José Aldo (PDC)

PPS Suplentes

MarcOs Lima (pMDB)
Bloco

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Bôas
Antonio dos Santos Orlando Pacheco
Benedito Gama Paes Landim

Ramal: 6944/6946 Fausto Rocha Roseana Sarney
Reunião: 41lg feiras, 10:00. Plenário 2l. Jesus Tajra Tony Gel

COMISSÃO DE RELAÇÕES PMDB
EXTERIORES

Geddel Vieira Lima Osvaldo Melo (PDS)

Presidente: Dep. Pauderney Avelino (pDC-AM) João Rosa Ulysses Guimarães

1° Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (PL-SP)
Murilo Rezende Virmondes Cruviel

1J' Vice-Presidente: Dep. Francisco Coelho (PDC-MA) 1 Vaga

3°Vice-Presidente: Dep. Eduardo Siqueira Campos (pDC-TO PDT
Amaury Müller Vivaldo Barbosa

Titulares
Sérgio Cury

PDS
Bloco Adylson Motta José Lourenço

Antonio Ueno Ney Lopes PSDB
Cleto Falcão Osvaldo Coelho Aécio Neves Jutahy Júnior
Leur Lomanto Paulo Octávio João Faustino
Nelson Morro Sarney Filho PT

PMDB Irma Passoni Tilden Santiago

Aloisio Vasconcelos Luiz Viana Neto PTB

Antonio Carlos Mendes Alceste Almeida Sólon Borges dos Reis
Thame (PSDB) Neife Jabur PDC
Ary Kara Nestor Duarte Eduardo Braga Pedro Novais
Luiz Henrique PL

PDT Jones Santos Neves
Edésio Frias Mendonça Neto PTR
Haroldo Sabóia

Salatiel CarvalhoPDS
Djenal Gonçalves José Teles



PL

Suplentes'
Bloco

Carlos Scarpelini

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 9.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO,PúBUCO

Presidente: Dep. Carlos Abena Campista (pDT-RJ)
10 Vice-Presidente: Dep. Amauri'MWler (PDT-RS)
7.f> Vice-Presidente: Dep. Dêlio Braz (Bloco.QO)
3" Vice-Presidente: Dep. Josê Carlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares
Bloco

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

PMDB

Antonio Britto
Eduardo Moreira
Nelson Proença
Rita Camata

PDT

adinha Campos
Lúcia Braga

PDS
Angela Amin

Jório de Barros (pMDB)
PSDB

JorgeUequed
Josê Linhares

PT
Chico Vigilante

PTB
Fábio Raunheitti

PDC
Eduardo Siqueira Campos

Luiz Moreira

Luci Choinacki

Marino etinger

Osvaldo Bender

Marco Penaforte

Osório Santa Cruz

Virmondes Cruvinel
Zila Bezerra

1 vagas

Josê Burnett
Luis Eduardo

Sê Gomes da Rocha
1 vaga

Jairo Carneiro
João Maia

Pinga Fogo de Oliveira
Ricardo Heráclio

Vitório Malta

PST

PTR

PSB
Josê Carlos Sabóia

B.Sá

Avelino Costa

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

PSB

PSB

Bloco

PST

PCdoB

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
10 Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (pSDB - CE
'li' Vice-Presidente: Dep. Eiias Murad (PSDB - MA)
3" Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (Bloco-PR)

Titulares

UIdurico Pinto

Aldo Rabelo

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

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Delcino Tavares

salatiel Carvalho

Jamil Haddad

Everaldo de Oliveira Paulo Duarte
Fátima Pelaes Pedro Corrêa
Heitor Franco Renato Johnsson
Ivânío Guerra Rivaldo Medeiros
Josê Egydio

PMDB

Armando Costa Nilton Baiano
Euler Ribeiro Sêrgio Arouca (PCB)
Jorge Tadeu Mudalen Valter Pereira
Maurflio Ferreira Lima

PDT
ClOvis Assis Paulo Portugal
Liberato Cabloco

PDS
Cêlia Mendes Teresa Jucá
João Rodolfo

PSDB
Antonio Faleiros Geraldo Alckmin Filho
Elias Murad

PT
Eduardo Jorge João Paulo

PTB
Joaquim Sucena Roberto Jefferson

PDC
Eduardo Matias Jandira Feghali (pé do B)

PL
Josê Augusto Curvo

PTR



PMDB PL
Chico Vigilante (P1) Mauri Sérgio

Irani BarbosaJurandir Paixão TIdei de Lima
Marcos Lima zaire Rezende P1R

PDT
A.ml lry Müller Carlos Alberto Campista Wanda Reis
Herado Boaventura PSB

PDS

Hugo Biehl Maria laura (P1)
Jamil Haddad

João de Deus Antunes
PRS

PSDB José Ulisses de Oliveira

Edmundo Galdino Mauro Sampaio
Secretário: Antonio Lufs de Souza SantanaJabes Ribeiro

PT
Ramal: 6887/699fJnOO4(l007
Reunião: 3"8, 4"8 e 5"8 feiras, 10:00. Plenário lI.

Paulo Paim Paulo Rocha COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
PTB DESENVOLVIMENTO URBANO

Caldas Rodrigues (Bloco) Edison Fidelis E INTERIOR
PDC

Jairo Bolsonaro
PL Presidente: Dep. Paulo de Almeida (PTBIRJ)

Ricardo Izar 1° Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (PTB/PR)

PTR
'l}' Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDB/PA)
3° Vice-Presidente: Dep. Augusto Carvalho (pCBIDF)

Mário de Oliveira

PSB Titulares
José Carlos Sabóia Bloco

PRS
Rose de Freitas (PSDB) Alacid Nunes José Moura

Suplentes Augusto Farias José Reinaldo

Bloco
César Bandeira Lael Varella
Efraim Morais Pedro Irujo

Eraldo TInoco Júlio Cabral Ivan Burity Romel Anfsio
Eraldo Trindade Messias Góis Jairo Carneiro Simão Sessim
Euclydes Mello Mussa Demes
Flávio Derzi Sêrgio Barcellos PMDB

PMDB Carlos Benevides Mauro Miranda

Augusto Carvalho (PCB) Nilson Gibson Fernando Diniz Murilo Rezende

Jaques Wagner (PT) 3 vagas Josê MaranMo Nieias Riberiro

Renato Viana Laire Rosado Paulo TItan

rDT Mário Martins 1 vaga

Haroldo Sabóia Sérgio Gaudenzi PDT

Paulo Ramos AIoizio Santos (pMDB) Junot Abi-Ramia
PDS

Carlos Santana(P1) l'edro Pavão
FrZlJ"i!:lCO Rodrigues (PTB) Valdomiro lima

Paulo Mourão PDS
PSDB

Jayme Santana Sigmaringa Seixas Daniel Silva Francisco Di6genes
Tuga Angerami Fernando Carrion Telmo Kirst

PT
Edésio Passos Ernesto Gradella PSDB

PTB
João Mendes Joaquim Sucena João Baptista Motta Munboz da Rocha

PDC Luiz Pontes Saulo Coelho



PT PDC
Carlos Santana Nilmário Miranda Jonival Lucas Sêrgio Brito
Ernesto Gradella Ricardo Moraes PL

PTB Andrê Benassi (PSDB) Maurício Campos

Antonio Morimoto Paulo de Almeida
PTR

Alberto Haddad Carlos Camurça
Onaireves Moura PSB

PDC Maria Luiza Fontenele

Carlos Albuquerque Jairo Azi PST

PL Francisco Silva

Josê Felinto (pST) 1 vaga PCdoB
1 vaga

PTR PCB
João Colaço OsvaldO Reis Roberto Freire

PSB Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Roberto Franca

PST Ramal: 6973 a 6976
Carlos Scarpelini Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 14.

PCdoB
Leopoldo Bessone (pMDB) COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

PCB
Augusto Carvalho Presidente: Josê Augusto Curvo (pL - MT)

10 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (pLIRJ)
Suplentes 'lP Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (pTB - RJ)

Bloco 30 Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (psB - PE)

Antonio Barbara Josê Múcio Titulares
Aracely de Paula Josê Santana de, Vasconcellos Bloco
Carlos Roberto Massa OSório Adriano Abelardo Lupion Odelmo Leão
Elfsio Curvo Ronaldo Caiado Alacid Nunes Orlando Bezerra
Jorge Khoury Sandra Cavalcanti Átila Lins Paes Landim
Josê Egydio 1 vaga Edmar Moreira Roberto Magalhães

PMDB
PMDB AntOnio de Jesus Marcelo Barbieri

Eduardo Moreira Nilton Baiano Etevalda Grassi de Menezes Mário Martins
Eliel Rodrigues Pinheiro Lanim João Fagundes Maurllio Ferreira Lima
Etevalda Grassi de Menesses 4 vagas PDT
Mauri Sêrgio

PDT Maurício Campos (PL) Wilson MOller
Beto Mansur Mendonça Neto Paulo Ramos
Dêrcio Knop 1 vaga,

PDSPDS

Carlos Virgllio Maria Valadão Carlos Virgílio Fernando Carrion
João Rodolfo Prisco Viana Fábio Meirelles

PSDB PSDB

Koyu Iha Paulino acero de Vasconcelos Moroni Torgan Rose de Freitas
Moroni Torgan Vitório Medioli

PT
PT

Hêlio Bicudo Josê Dirceu

Eduardo Jorge Paulo Paim PTB
Josê acate Paulo Rocha

Aldir Cabral Francisco Rodrigues

PTB PDC
Augustinho Freitas Mendes Botelho Mauro Borges
Carlos Kayath



Roberto França
Secretária: Marci Bernardes Ferreira
Ramal: 6998(1001(1002

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 965, DE 1991,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVIDmCIASB.

Presidente: Deputado AÉCIO DE BORBA (PDS)
10 Vice-Presidente: Deputado JOSÉ MOURA (BLOCO)
'l:' Vice-Presidente: Deputado TJD~IDE LIMA (PMDB)
Relator: Deputado ARTUR DA TAVOLA (PSDB)

TItulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

PL

Nelson Bornier Valdemar Costa

Secretário: Antonio Fernando Borges Manzan
Local: Anexo 11 - S/10 - Mezanino
Telefone: 311-7052

Suplentes

Basfiio Villani
Daniel Silva

Gilson Machado
Paes Landim

Roberto Magalhães

Márcia abilis Viana
Valdomiro Lima

Dejandir DalpasquàJ.e
Etevalda Menezes

Fernando Bezerra Coelho
Odacir Klein

PDS

PDT

PDS
Osvaldo Melo

Ruberval Pilotto
PSDB

Jorge Uequed
PTB

Paulo Almeida
PT

Josê Fortunati
PDC

Sêrgio Brito

PMDB

Onaireves Moura

Leomar Quintanilha

Sandra Starling

Benito Gama
Elísio Curvo
Ézio Ferreira
Francisco Dornelles
Josê Múcio Monteiro

Cêsar Maia
Josê Dutra
Josê Luiz Clerot
Luís Roberto Ponte

Beraldo Boaventura
Carrion Júnior

COMISSÁO ESPECIAL CONSTITU1DA, NOS
TERMOS DO ART. 34, INCISO 11, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS
TRÂMITEs NA CASA, RELATIVOS À
REGULAMENTAÇÃO DO ART. 192

DA CONSTITUIÃO FEDERAL_
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado Josê Lourenço
Relator: Deputado Cêsar Maia

TItulares

Artur da Távola

Nelson Bornier Aêcio de Borba
Celso Bernardi

Telmo Kirst

1 Vaga

Luciano Pizzatto
Raul Belêm

3vagas

Ivo Mainardi
Luiz Henrique

Pinheiro Landim

Ribeiro Tavares

Paulo Delgado

Fábio Raunheitti

Wilmar Peres (PL)
PSDB

PT

PTB

PDC

PDT

PTR

PSB

PL

PDS

PMDB

PL

PTR

PSB

Suplentes
Bloco

Carrion Júnior
Giovanni Queiroz

ad Carvalho
Euler Ribeiro
Hermfnio Calvinho

Carlos Azambuja
Osvaldo Bender

Paulo Silva

Arolde de Oliveira
Evaldo Gonçalves
Heitor Franco

Marcelo Luz

Josê Augusto Curvo

Salatiel Carvalho

Álvaro Ribeiro

Josê Genofno

Avelino Costa

Jair Bolsonaro

Annibal Teixeira

Paulo Bernardo

Fetter Júnior
Roberto Campos

Rodrigues Palma

Pauderney Avelino

Jones Santos Neves

PTB

PT

PDC

PL

Jackson Pereira

Paulo :víandarino

Josê Lourenço
Marcelino Romano Machado

PSDB
Antônio Carlos M. Thame

Paulo Hartung

Antônio Britto Gastone Righi
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rollemberg Josê Fortunatti
Ronivon Santiago

Josê Vicente Brizola
Paulo Portugal Ricardo Izar

A1acid Nunes
Carlos Roberto Massa

Simão Sessim
Raul Belêm

PDT

PMDB

Beta Mansur
Paulo Ramos

BLOCO PARLAMENTAR
Arnaldo Faria de Sá
Benito Gama
Eraldo Tinoco
Josê Moura

Aloísio Vasconcelos
Henrique Eduardo Alves
Odacir Klein
Tidei de Lima



PL
Valdemar Costa João Mellão Neto

Serviço de ComissOes Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino
Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÁO ESPECIAL DESTINADA A DAR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N° 51/90

Presidente: Ulysses Guimarães
1° Vice-Presidente: Israel Pinheiro
'}? Vice-Presidente: Jutahy Júnior
Relator: Roberto Magalhães

Serviço de Comissoes Especiais
Local: Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066n067n052
Secretário: Sfivio Sousa da Silva
COMISSÁO ESPECIALPARAPROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI N° 824, DE 1991..lQUE
"REGULA DIREITOS E OBRIGAÇuES

RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PREVISTO NA MENSAGEM N° 192/91

DO PODER EXECUTIVO
Presidente: Deputado Alberto Goldman
1° Vice-Presidente: Deputada Sandra Starling
'}fJ Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Cardoso Alves

PTB

Suplentes

César Maia
Gonzaga Motta

Manoel Moreira
Pinheiro Landim

Alacid Nunes
Cleonâncio Fonseca (PRN)

Nan Souza
Waldir Guerra

BLOCO PARLAMENTAR
Carlos Roberto Massa

Ivânio Guerra
Jairo Carneiro

João Maia

Titulares

BLOCO PARIAMENTAR

Daniel Silva (PRN)
Sandra Starling
Roberto Magalhães
Roseana Sarney

Israel Pinheiro (PRS) Antônio Britto
Luiz Carlos Santos Mauro Miranda
Maurfiio Ferreira Lima Pinheiro Landim
Ulysses Guimarães Rita Camata

PDT

Miro Teixeira Beto Mansur
José Vicente Brizola Sérgio Gaudenzi

PDS

José Lourenço Adylson Motta
Osvaldo Melo Prisco Viana

PSDB

Jutahy Júnior Paulo Hartung

PTB

João Mendes Mário Chermont

PT
José Genofilo José Dirceu

PDC

Jairo Azi Sérgio Brito

PMDB

PL

Valdemar Costa Neto Jarvis Gaidzinski

Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Sfivio Avelino da Silva
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 55, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(AJUSTE FISCAL)"

Presidente: Deputado José Dutra
1° Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
'}fJ Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
3° Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

Titulares Suplentes

Benito Gama
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira
Romel Anísio

PMDB
Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
José Dutra
Luís Roberto Ponte

Jutahy Júnior
Paulo Silva

João Mendes

Jaques Wagner

José Maria Eymael

PDT

Francisco Diógenes
José Teles

César Bandeira
Paes Landim
Elísio Curvo

José Santana de Vasconcelos
Wagner do Nascimento

PMDB
Fernando Bezerra Coelho

João Almeida
José Luiz Clerot

Luiz Tadeu Leite

PDS

Clóvis Assis
Paulo Ramos

Ibrahim Abi-Ackel
Roberto Campos

Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Carlos Vasconcelos
Ney Lopes
OUo Cunha

Alberto Goldman
Marcelo Barbieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

PT

PDC

PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame
Magalhães Teixeira

Carrion Júnior
liberato Caboclo

Roberto Balestra

Sandra Starling



PDT

Carrion J"iÍnior
Mendonça Netto

PDS

Delfim Netto
José Lourenço

PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame

PTB

Gastone Righi

Titulares Suplentes

Carlos Alberto Campista PTB

Dércio Knopp Cardoso Alves Paulo Heslander

PT
Roberto Campos Vladimir Palmeira Paulo BernardoFrancisco Di6genes

PDC

Jackson Pereira José Maria Eymael Roberto Balestra

PL

Edson Fidélis Jarvis Gaidzinski Ribeiro Tavares

Serviço de Comissões Especiais: Anexo TI - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 56, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurílio Ferreira Lima
10 Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles
Z' Vice-Presidente: Deputado Luiz Tadeu Leit,e
30 Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputado Ney Lopes

Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Alofzio Mercadante

Francisco Coelho

Flávio Rocha

Paes Landim
Renato Johnsson
Ney Lopes
Paulo Marinho

Luiz Tadeu Leite
Maurllio Ferreira Lima
Nelson Proença
Walter Nory

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima

Fábio Meirelles
Roberto Campos

Adroaldo Streck

PT

Vladimir Palmeira

PDC

José Maria Eymael

PL

Jones Santos Neves

Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi

Nelson Morro
Wagner Nascimento

PMDB

Eduardo Moreira
Hermfnio Calvinho

Luiz Soyer
Tidei de Lima

PDT

Aroldo Góes
Beth Azize

PDS

Carlos Azambuja
Marcelino Romano Machado

PSDB

Vitt6rio Médioli

Serviço de Comissões Especiais: Anexo TI - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2057,

DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDíGENAS"

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1° Vice.Presidente: Deputado João Fagundes
Z' Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucá

Titulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Elfsio Curvo Alacid Nunes
Luciano Pizzato Átila Lins
Ruben Bento George Takimoto
Sérgio Barcellos Heitor Franco
Tadashi Kuriki Tony Gel

PMDB

Domingos Juvenil Armando Costa
João Fagundes Euler Ribeiro
Valter Pereira Hermfnio Calvinho
Zaire Rezende Mauri Sérgio

PDT

Beth Azize Aroldo Góes
Sidney de Miguel (PV) Haroldo Sabóia

PDS
Maria Valadão ÂngelaAmim
Teresa Jucá Célia Mendes

PSDB
Fábio Feldmann Edmundo Galdino
Tuga Angerami Osmânio Pereira

PTB

Francisco Rodrigues Alceste Almeida
PT

Lourival Freitas Ricardo Marias
PDC

Avenir Rosa Pauderney Avelino



Presidente: Deputado Renaro Vianna
1° Vice-Presidente: Deputado João Henrique
'}fJ Vice-Presidente: D~putadoMagalhães Teixeira
30 Vice-Presidente: Deputado Carrion J6nior
Relator: Deputado Maurício Campos

Titulares Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR

~ Gomes da Rocha AntOnio Ueno
Osvaldo Coelho Leur Lomanto
Paulo Marinho Sêrgio Barcellos
Pedro Valadares Paulo Octávio

PMDB

Josê Carlos Sabóia UIdurico Pinto

Serviço de Comissões Especiais - Anexo n -Sala 10 - Me
zanino
Secretária: EdIa Calheiros :Bispo
Ramal: 7069

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 14,

ALTERA OS PARÁGRAFOS 5°,6° E 70 DO MESMO
ARTIGO E MODIFICA O ARTIGO 82, TODOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Serviço de Comissões Especiais - Anexo n -Sala 10 - Meza
nino.
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira - ramais
7067 e 7066

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITo
DESTINADA A INVESTIGAR A QUESTÃO DA

VIO~CIACONTRA A MULHER
Resolução nO 19/92 Prazo: 13.05 a 09.09.92

PRESIDENTE: Deputada Sandra Starling
Vice-Presidente: Deputada Marilu Guimarães
Remrora:DeputadaL6ciaV~a

Bloco Parmmentar

Suplentes

Rita Camata - ES
Zila Bezerra - AC

AntOnio de Jesus - GO

Camilo Machado - MG
Josê Múcio Monteiro - PE

Wanda Reis - RJ

Lúcia Braga - PB

PSDB

Artur da Tãvola - RJ

PDS

Cêlia Mendes - AC

P1'

José Fortunati - RS

PTB

Roberto Jefferson - RJ

PL

Avelino Costa - MG

Titulares

Carlos Roberto Massa - PR
Fãtima Pelares - AP
MarHu Guimarães - MS

Adelaide Neri - AC
Etevalda Grassi de Mene
zes- ES
Lúcia Vânia - GO

PDT

Rose de Freitas - ES

Beth Azize - AM

PMDB

Robson Tuma - SP

Ângela Amin - SC

Raquel Cândido - RO

Sandra Starling - MG

Carlos Kayath

Aêcio Neves

Josê Lourenço
Telmo Kirst

Jurandir Paixão
Luis Soyer

Mário Martins
Pedro Tassis

Elio Dalla-Vecchia
Edêsio Frias

José Augusto Curvo

PL

PSB

PDS

PDT

PTB

PSDB

Fávio Rocha

Carrion Júnior
Valdomiro Lima

Onaireves Moura

João Henrique
Alofzio Santos
Renato Vianna
Tidei de Lima

José Diogo
Prisco Viana

Magalhães Teixeira

P1' PDC

Sandra Starling

PDC

EdêsioPassos
Eduardo Matias - MA Osório Santa Cruz - GO

Osório Santa Cruz

PL

Samir Tannus ReuniOCs - Local: Anexo n; Plenário n°
Secretária: Maria de Fãtlma Moreira de Carvalho
Tel: 311-7057

Maurício Campos Wellington Fagundes



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQutmITo
DESTINADA A INVESTIGAR A QUESTÃO DA

VIO~CIACONTRA A MULHER

Resolução nO 19/92 Prazo: 13.05 a 09.09.92

Presidente: Deputado: Lufs Roberto Ponte
1°Vice-Presidente: Deputado:
'l:' Vice-Presidente: Deputado: Koyu Iha
30 Vice-Presidente: Deputado: Carlos Roberto Massa

Relator: Deputado: José Reinaldo

PRESIDEN1E: Deputada Sandra Starling
Vice-Presidente: Deputado Marilu Guimarães Titulares

Bloco Parlamentar

Suplentes

Bloco Parlamentar

Titulares

Carlos Roberto Massa - PR
Fátima Pelares - AP
Marilu Guimarães

Suplentes

Camilo Machado - MG
Jos6 Múcio Monteiro - PE

Wanda Reis - RJ

Carlos Roberto Massa
Jos6 Reinaldo
sandra Cavalcanti
Tourinho Dantas

PMDB

Átila Lins
Maluly Netto

Maviael Cavalcanti
Nelson Morro

PMDB Dejandir Dalpasquale
Geddel Vieira Lima

Adelaide Meri - AG Lúcia Vânia - GO Lufs Roberto Ponte
Antonio de Jesus - GO Rita Camata - ES Marcelo Barbieri
EtevaIda Grassi de Menezes Zila Bezerra - AC

PDT
PDT

Alofsio Santos
Beth Azize - AM Lúcia Braga - PB Beto Mansur

PSDB PDS

Artur da Távola - RJ Rose de Freitas - ES Fernando Carrion

PDS PSDB

Ângela Amim - SC Célia Mendes - AC Koyu Iha

PT PTB

José Fortunari - RS Sandra Starling - MG Edson Fidelis

PTB PT

Raquel Cândido - RO .Roberto Jefferson - RJ Carlos Santana

PL PDC

Avelino Costa - MG Robson Tuma - SP Eduardo Braga

PDC PL

Eduardo Matias - MA Osório Santa Cruz - GO Valdemar Costa

Cid Carvalho
Eliel Rodrigues
José Maranhão

Maurici Mariano

Sergio Gaudenzi
Valdomiro Lima

Carlos Virgfiio

Vittorio Medioli

Carlos Kayath

Edêsio Passos

Sérgio Brito

Maurício campos

Joll.o Colaço Eurides Brito
COMISSÃO ESPEICAL QUE DISPÓE SOBRE A
PRESTACÁO DE SERVIçoS DE MOVJMENTAÇÃO
DEMERéADORIAS~ARMAZENAGEM~TRANSPOR-
TE~ VIGILaNCIA E DEMAIS SERVIçoS CORRELA- serviços de ComiJsOes Eapeciais-Anexo II-Sala 10-Mezanino
TOS OU AFINS NOS PORTOS~A CONSTRUCÁO E Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
EXPLORAÇÃO DE INSTAIA.çoES PORTUÁRIAS Ramais 7066(l067{1052
A ESTRUTURAÇÃO DE TARIFAS PORTUÁRIAS~ AlteraçAo: 04JU6/1992
E DÁ OUTRAS PROvm:eNCIAS. ~

ReuniOes - LocaI: Anexo lI; Plenário nO
secretária: Maria de Fátima Moreira de Carvalho
Tel: 311-7057 em 1205.92

PTR
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( -REVISTA DE INFC)RMAÇAO
LEGISlATIVA N9 107

Oulho a setembro de 1990)

Está circulando o no> 107 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Ediçôes Técnica.~ do Senado Federal.

COLABORAÇÃO
Medidas pnl"isórias - Rau! ,\fa(hado I/orla ,
Os ser"iços de telecomunicaçôes na Constituição

Brasileira de 19HH - Gaspar Vianna.
AConstituição de 19R8 e o sistema financeiro nacio

nal-Amoldo Wald
A autonomia universitária e seus limites jurídicos

- Giuseppi da CosIa
A aposentadoria dos servidures na Constituição de

19RH - Palhares ,Uoreira ReL"i
Direito urbanístico e limitaçôes administrativas ur

banísticas - Diogo de Figueiredo MoreiraNela
Controle parlamentar da adminiqração - Odete1\.fe-

daZll1J' .

Observações sobre os Tribun:li~ Regionais Federais
- Mbemar Fen"eira Jlaciel

O recurso especial e o Supremo Tribunal de justiça
- Sáll'io de Figueiredo Teb;eira

Tribunal de Contas e Poder judiciário - Jarbas Ma,
ranhão

Jurisdição e competência: nota sobre o sentido histó
rico-político da distinção - NeL"ion saldanha

A atuação dos Procuradores da República no atual
contexto de competência jurisdicional federal
em tema de combate a entorpecentes - Vitor
Fenu:mdes Gonça/t'es

Conceito de "underselling" C'dumping") dentro do

\ \ll1d.1 lU ',dl·.u rVI.tri ••

'" /" :11\ .1" - ~l'., ,
\ !

"
\. l 'li I I I

1'- , 111" I'••
, . I I 1\' 1'1

'I

'\ ' ;.- .. .

Anteprojeto da nova Lei Antitruste - .11ário
Ro!JeJ1() Vi/lemuz'a Nugueira

Os direitos de autor e os que lhes são conexm
sohn: obras intelectuais criadas ou interpre
tadas sob o regime de prestação de serviços
- José Carlos Costa A'ello

Bem de família - ZellO Veloso
Fundamentos da arbitragem no Direito hrasileiro

e esrrangeiro - JOJt:e BanielllOS Parra
"Lobbies" e grupos de pressão como agente.~ de

informação para o Poder Legislativo - }'lllllil

e Sousa Dutra
Desequilíhrios regionais n<) atendimentI )às deman

das de edúcação - EtlÍl'aldo ,\1. BOCl/'Clltllrcl
A hihlioteca legislati"a e seus objetim.., - Edllllldo

José \f('llse Dias
Recepción de la sociedad unipersonal de responsa

hilidad limitada en el Proyeeto de Unificación
Civil r Comercial en Argentina, Protección de
los acreedores - Dr. Daniel E. Jloeremalls

La influencia de lajurisprudencia dei Tribunal Euro
peo de los Derechos Humanos en la jurispru
dencia dei Trihunal Constitucional E~lxtii()1 
Antonio Jl" Lon./l A'az'l117'ete

PUBI.lCAÇÔES
Obras publicadas pela Subsecretaria de Ediçües Téc

nicas

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 500% (cinqüenta
por cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de
cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale WStal remetido
à Agência ECT do Senado - CGA 47077.5.



( l
I RL_VISTft, DE INFOBlVlAÇÃO

LEGISLATIVA
JANEIRO A M,ARÇO 1991
ANO 28 - NUMERO 109

Em circulação com estas matérias:

HOMENAGEM
Luiz Viana Filho - Edivaldo M. Boaventura
Afonso Arinos - Jarbas Maranhão
COLABORAÇÃO
A reforma monetária cruzeiro - Letacio Jansen
O planejamento na economia brasileira - Clovis

V do Couto e Silva
Os valores e a Constituição de 1988 - Eduardo

Silva Costa
A Constituição Brasileira de 1988: subsídios para

os comparatistas - Ana Lucia de Lyra Ta
vares

Inovações constitucionais - Silveira Neto
O pluralismo jurídico na Consti1uição de 1988

- Silvio Dobrowolski
A segurança pública na Constituição - Diogo

de Figueiredo Moreira Neto
A Constituição Federal de 1988 e o mandado

de segurança contra ato judicial - Alvaro
Lazzarini

A propósito da extradição: a impossibilidade do
STF apreciar o mérito no processo de extra
dição. Indisponibilidade do controle jurisdi
cional na extradição - Negi Calixto

Cinco temas controvertidos do Direito Penal 
Edilson Pereira Nobre Júnior

O Direito Internacional e os Direitos dos Povos
- Pedro Pinto Leite

O "status" jurídico dos países sem litoral e as
regras da Convenção de Montego Bay so-

bre o Direito do Mar - Georgenor de Sou
sa Franco Filho

Sobre o Direito Natural na Revolução Francesa
- Marcela Varejão

"Ermachtigung": proposta de leitura da herme
Aêutica na Teoria Pura do Direito - Glads
ton Mamede

'Direito Romano em Gramscio- Ronaldo Poletti
A filiação ilegítima e a constituição de 1988 

Clayton Reis
Solidariedade e fiança - Amoldo ~Vald

Proteção jurídica das embalagens - Carlos Al
berto Bittar.

Contratos estipulados por computador: declara
ción de voluntad. Forma y momento de
su perfeccionamiento - Daniel E. Maere
mans y Carlos E. Saltor

A Ação Civil Pública no Estatuto da Criança e
do Adolescente - Hugo Nigro Mazzilli

Recurso adesivo e ordem constitucional: são
compatíveis? - Jose Pitas

A arte e o obsceno - Everardo da Cunha Luna
A PMCE. os servidores militares e a Carta Esta

dual/S9 - Adaüto Rodrigues de Oliveira
Leite

O Conselho Constitucional Francês: ator da lei.
mas nunca seu autor! - Paulo Rodrigues
Vieira

Os Direitos Fundamentais na Lei Fundamental
de Bonn - Luís Afonso Heck

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal, Anexo I. 22 9 andar
- Praça dos Três Poderes. CEP 70160 - Brasília. DF - Telefones 311-3578 e 311-3579.

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



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N° 110

(abril a junho de 1991)

Está Circulando o nO 110 da Revista de Informação Legislativa, peri6dico
trimestral de pesquisa jurídica, editada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Sena
do Federal.

Este número, com 398 páginas, contém as seguintes matérias:

Assinatura para 199"1 (nO 109 a 112)
Cr$ 4.500,00

COLABORAÇÃO
A primeira Constituição Republicana do Brasil - Alci-
des de Mendonça Lima .

Tarefa dos partidos políticos no processo de integração
da América Latina - André Franco Montora .

Os actos legislativos no Direito Constitucional Portu-
guês - Jorge Miranda ..

Konrad Hesse: Uma nova crença na Constituição - Ino-
céncio Mártires Coelho .

Os Direitos Humanos como limitações ao poder consti-
tuinte - Leomar Barros Amorim de Sousa .

Revisão constitucional - Geraldo Ataliba .

Direito Constitucional Brasileiro (Reflexões sobre as-
pectos elementares) - SebastilJo Baptista Affonso .

Mandado de injunção - Marcelo Duarte .

As Medidas Provisórias no Sistema Jurídico-Constitu-
cional Brasileiro - Fran Figueiredo .

Aspectos do Regime C.onstitucional da Desapropriação
- Victor Rolf Laubé ..

A liberdade de expressão e a propaganda eleitoral ilíci-
ta - Geraldo Brindeiro ..

Questões e direitos relativos à mulher nas Constitui
ções do Brasil e de Minas Gerais - Anamaria Vaz de
Assis Medina .

Fundações privadas instituídas pelo Poder Público -
Adilson Abreu Dallari _ .

Auditoria e avaliação da execução - Rosinethe Montei-
ro Soares .
Soberania do Poder Judiciário - Antônio de Pádua
Ribeiro _................•..•.........................................

o Poder Normativo da Justiça do Trabalho - Paulo
Emflio Ribeiro de Vilhena .

A Escola Judicial- Sálvio de FigUeiredo Teixeira .

Da constitucionalidade do bloqueio de valores - Adria-
no Perácio de Paula .

O Programa Brasileiro de Privatização de Empresas
Estatais - Marcos Juruena Ville/a Souto .

Tratamento jurídico dispensado no Brasil ao capital
estrangeiro - Werter R. Faria ..

Agricultura e inflação sob o capitalismo periférico -
Mauro Márcio Oliveira .

A pau e pedra: notas sobre o vandalismo _ José Ar-
thur Rios .

Dois momentos decisivos na vida de Rui Barbosa -
Rubem Nogueira .

PESQillSA - Direito Comparado

Lei inglesa de proteção ao consumidor, 1961 .

Lei inglesa de seguranÇl'\ do consumidor, 1978 .

Emenda à lei inglesa de segurança do consumidor, 1986

Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas

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

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado
Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA 470775.



,...----------------------------------------.

~ -CODIGO DE PROTEÇAO E
DEFESA DO CONSUMIDOR

- Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras providências

- Dispositivos vetados e razões dos vetos
- Legislação correlata
- índice temático

Lançamento
Cr$ 800,00

À venda na Subsecretaria de Edi
ções Técnicas - Senado Federal,
Anexo I, 2211 andar - Praça dos
Três Poderes, CE P 70160 - BrasíUa,
DF· Telefones 311-3578e 311·3579.

Os pedidos a serem atendidos atntvés da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta por
cento) de seu valor para a cohertura d:IS wspcctivas despesas postais e acompanhados de chcllul~

nominal à Subsecretaria de Edlçôes T{ocnicns du Sl'nadu Federal ou de vale po~tal remetido à Agên
cia ECT do senado COA 470775.



,
DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

Semestral.................... Cr$ 70.000,00 até 31-3-92

SEÇÃO n (Senado Federal)

.Semestral.................... Cr$ 70.000,00 até 31-3-92

Número avulso Cr$ 500,00 até 31-3-92

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável

em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela

Caixa Econômica Federal- Agência - PAB-CEGRAF, conta cor

rente nO 920001-2, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF

CEP: 70160

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728

na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordena

ção de Atendimento ao Usuãrio.



Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

EDIÇÃO DE HOJE: 176 PÁGINAS


