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CÂMARA DO·S· DEPUTADOS
SUMÁRIO

1- ATA DA 109' SESSÃO, EXTRAORDINÃRIA,
MATUTINA, DA 3~ SESSÃO LEGISLATIVA DA 49~ LE
GISLATURA EM 8 DE JULHO DE 1993

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

PRESIDENTE (Paulo Bernardo) - Inexistência de
quorum para abertura da sessão.

IV - Breves Comunicações

EDÉSIO PASSOS - Necessidade de apuração de
denúncias de irregularidades no âmbito da Itaipu Bina
donal.

ERNESTO GRADELLA - Participação do orador
em manifestação contra o Sr. Paulo Maluf, Prefeito de
São Paulo, Estado de São Paulo. Defesa do projeto de
lei sobre reajuste mensal de salários.

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Pedido de es
clarecimentos à Mesa sobre a abertura do painel eletrônico
para registro da presença dos Deputados.

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Resposta ao De
putado Chico Vigilante.

MUNHOZ DA ROCHA - Apelo ao Ministério da
Previdência Social para alteração da data de pagamento
dos proventos de pensionistas e aposentados.

PAULO DUARTE - Protesto contra redução de
recursos orçamentários destinados ao Estado de Santa Ca
tarina.

CHICO AMARAL - Aplauso à Câmara Municipal
de Campinas, Estado de São Paulo, pela criação do Fórum
Legislativo Regional.

ADILSON MALUF - Elogio ao Ministro das Comu
nicações, Sr. Hugo Napoleão. Críticas ao pronunciamento
do Deputado Ernesto GradelIa no tocante à atuação do
Prefeito de São Paulo, Paulo Maluf.

CHICO VIGILANTE - Necessidade da captura,
pela Polícia Federal, do empresário Paulo César Caval
,cante Farias. Prisão de sonegadores no País.

PRESIDENTE (Adylson Motta) -,- Convocação dos
Deputados a plenário para apreciação da Ordem do Dia.

UBIRATAN AGUIAR - Apelo ao Ministério da
Integração Regional em favor da manutenção de crédito
especial ao Nordeste e do reajuste dos valores pagos aos
trabalhadores participantes do programa de assistência
emergencial. Inconveniência de cortes nos recursos orça
mentários destinados à região.

MARIA LAURA - Convocação dos Dep].ltados a
plenário para apreciação da Ordem do Dia. Defesa do
Deputado Distrital Pedro Celso em face de denúncia do
Ministério Público contra o Parlamentar.

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Renovação da
convocação dos Deputados a plenário para apreciação da
Ordem do Dia.

VALDIR GANZER - Protesto contra redução de
recursos orçamentários destinados ao INCRA.

TONY GEL - Comparecimento do Ministro da Justi
ça, Sr. Maurício Corrêa, à Comissão de Constituição e
Justiça e de Reda~ão.

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

RITA CAMATA - Documento "Compromisso dos
Governadores para 500 Dias de Ação pela Criança" , resul
tante da II Reunião de Cúpula dos Governadores pela
Criança.

ELIAS MURAD - Defesa de manutenção das verbas
orçamentárias destinadas à construção do metrô de Belo
Horizonte e de trevo na rodovia ligando Sete Lagoas à
Capital do Estado de Minas Gerais.

VICTOR FACÓÕNI - Comentários sobre o Plano
de Ação Imediata do Governo Itamar Franco. Críticas
à criação do Imposto Provisório sobre Movimentação Fi
nanceira.

LOURIVAL FREITAS - Campanha pela demar
cação das terras indígenas, promovida pelo Fórum em De
fesa dos Direitos Indígenas.
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JOSÉ ABRÃO ~ Aprovação, pela Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente li Minorias, 'de pro
jeto de lei, de autoria do orador, referente à coibição da
prática da venda: casada.' . .

PRESIDENTE (Ãngela Amin) - Convocação dos
Deputados a plenário para apreciação da Ordem db Dia.

CYRO GARCIA - Indispensabilidade da prisão do
empresário Paulo César Cavalcante Farias. Críticas às ne
gociações do Senado Federal com o Governo Itamar Fran-
co para acordo sobre a política salarial. I

ALCIDES MODESTO - Apelo ao Governo Federal
para continuidade de programa emergencial de atendimen-
to à Região Nordeste. .

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Convocaç.ão dos
Deputados a plenário para apreciação da Ordem do Dia.

ROBERTO FRANCA":- Documento "Compromisso
dos Governadores para SOO Dias de Ação pela Criança",
resultante da II Reunião de Cúpulá dos GCJVernadores pela
Criança. Defesa de reajuste do salário mínimo. ,.

PRESIDENTE (Aléides Modesto) - Convoc'fião dos
Deputados a plenário paál'apreciação da Ordem dq Dia.

ADROALDO STRECK - Importância do respeito
fi hierarquia' e às autoridades no País." .

. CÉSAR CALS NETO - Necessidade de aproveita-
mento do manancial hídrico do Nordeste,. . ,

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convocação
dos Deputados a plenário para apreciação da Ordem do
Dia. ,

OSMÂNIO PEREIRA - Anúncio de lançarnehtó tio
Promovale,programa coordenado pelo Ministério da Inte-
gração Regional. ,

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convocação
dos Deputados a plenário para apreciação da Ordem do
'Dia.

VALDIR GANZER (Pela ordem)~ Pedido de escla
recimentos à Mesa sobre o funcionamento simultâneo dos
trabalhos do Plenário e das Comissões'Mista cte'Qrçamento
e de Constituição e Justiça e de Redação.

PRESIDENTE (Inqcêncio Oliveira) - ResIJàsta ao
Deputado Valdir Ganzer. .

COSTA FERREIRA - Louvor à Administração Edi
son Lobão, Estado do Maranhão.

AGOSTINHO VÀLENTE - Inconveniência da no
meação do SI. Geraldo Magela da Cnlz Quintão para a
Advocacia-Geral da União. Moção do Vereador Fernando
Muniz da Neiva, de Habira, Estado de Minas Gerais, ao
IX Congresso Mineiro de Vereadores, em defesa da não-
privatização da Companhia Vale do RioDoce. :

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Comunicação
acerca do início da Ordem do Dia.

JOSÉ LUIZ MAIA (Como Líder)~ Apelo às autori
dades governamentais para definição de programa em be
nefício dos sertanejos nordestinos atingidos pela estiagem.

JOÃO PAULO (Pela ordem) - Anúncio do encami
nhamento, à Mesa, de ofício solicitando a informatização
da Comissão Mista de Orçamento.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta ao
Deputado João Paulo.

NICIAS RIBEIRO - Necessidade de recuperação
da BR-163.

, 'FRANCISCO EVANGELISTA - Artigo "No reino
das comissões'~, do colunista WeIlington Farias, publicado

. no jornal O Norte, do Estado da Paraíba. . '
SANDRA CAVALCANTI - Legitimidade do atual

. Congresso Nacional para realização da revisão constitu-
cional. ,

GERMANO RIGOTTO - Legitimidade do atual
.congresso Nacional' para realização da revisão ~onstitu

cional. Razões do retardamento da regulamentaçao da ro
'lagem das dívidas ,dos Estados.

VAscb FURLAN - Editorial HÁ agol1ia: da ICC"
puhlicado' no jorrial 'O Estado~ 'de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina. "

.RAQUEL CÂNDIDO -'Administração Oswaldo
Pianna Filho, Estado de Rondônia.

ANTÔNIO UENO - Apelo às autoridades compe
te!1tes,paraadoção de medidas em favor dos sericultores
paranaenses.

JAQUES WAGNER - Repúdio de incitações ao gol
pe militar efetuadas por setores do empresariado.

, SÉRGTO CURY -":""Irregularidades praticadas pelas
córá:to'ras' dê ouro. .

MAURO MIRANDA - Import:incia da preservação
dos cer'rados'brasileiro's:' , ,

BENITO GAMA - Desaparelhamento dá Polícia Fe
deral.

V - Ordem do Dia
Apresentação de proposições: RICARDO COR-

RÊA"SÉRGJO CUR,:,. '.
PRESIPENTE (Inocêncio Oliveira) - Continuação

da v'otaçã6; em turno único, do Projeto de Lei n° 3.984,
de 1993, que dispõe sobre a política de remuneração dos
servidores públicos civis e militares da Administração Fede
ral direta, autárquica e fundacional e dá outras providên-
cias. ' •

Acolhimento da solicitação do Deputado JOSE LUIZ
MAIA para' retinida do pedido de verificação de votação.

. Aprovada a ,Emenda n° 2 na sessão do dia 7 do cor
. rente.

Votação do projeto, ressalvados os destaques. Apro-
vádo.

Prejudicados ,os destaques.
Votação da redação final. Aprovada.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Continuação

da votação, em turno único, do Projeto de Lei n~ 1.909-B,
de 1991, que dispõe sobre a contratação de pessoal por
tempo determinado, para atender a necessidade tempo
rária de excepcional interesse público, e dá nova redação
ao'ar1. 6rJ da Lei n°.7,SOl, de 1986.

Anúncio da tramitação de emenda de redação ao inciso
V do art: 2°

Usou da palavra, durante a votação, o SI. Deputado
ROBERTO FREIRE.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação da
emenda. Aprovada.

Anúncio da tramitação de emenda de redação aos
arts. 2" e 4"

Votação da emenda. Aprovada.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados GERSON PERES, GERMANO RIGOTTO, RO-
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BERTO FREIRE, GERSONPERES,ROBERTO FREI
RE, ERNESTO GRADELLA, ROBERTO FREIRE,
GERMANO RIGOTTO, JOSÉ ABRÃO, GERSON PE
RES.

PRESIDENTE- (Inocêncio Oliveira) - Solicitação de
presença dos Parlamentares em plenário para conhecimen
to do pronunciamento da Presidência da Casa sobre relató
rio dos trabalhos realizados no primeiro semestre do cor
rente ano.

Usaram da palavra, durante a vo}ação, ~sSrs. Depu
tados GERMANO RIGOTTO, JOSE ABRAO. .

P'RESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação, da
redação final. Aprovada.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em
turno únicó, do Projeto de Decreto Legislativo nQ225-A,
de 1992, qu~ aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Coréia para Sérviços Aéreos entre seus Respec
.tivos Territórios e Além.

Encerrada a discussão.
Votaçã'oqo projeto: e da redação final. Aprovados.'
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão, em

turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nQ230-A,
de 1992, que aprova otexto da Convenção Interatnericana
sobre Conflitos de Leis em Matéria de Sociedades Mer
cantis.

Encerrada a discussão.
Vota,ção do projeto e da redação final. Aprovados.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Discussão, em

turno único, do Projeto de Resolução nQ168-A, de 1993,
. que cria Funções Cpmissionaoas (FC) no Departamento
, de Taquigr~fja, Revisão e Redação.

. Votação de requerimento para adiamerüo, por cinço
sessões, da discussão da matéria. Aprovado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação, em
turno único, do Projeto de Lei nQ1.81O-B, de 1991, que
acrescenta dispositivo à Lei'fiQ 7.716, de 1989. .

Votação das emendas da .Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, ressalvados os destaques. Apro

. vadas.
Votação das emendas de Plenário, com parecer pela

rejeição, ressalvados os destaques. Rejeitadas.
Votação do projeto, ressalvados os destaques. Apro

vado.
Requerimento de destaque supressivo para Emenda

n9 1 da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Acolhimento do pedido de retirada do destaque pelo

,Deputado VALDIR GANZER. ..
Requerimento de destaque para votação em separado

da Emenda de Plenário nQ2.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados LUIZ MÁXIMO, IBRAHIM ABI-ACKEL.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação da

'matéria destacada.
Aprovada.
Usaram da palavra, durante a,votação, os Srs. Depu

tados ROBERTO FREIRE, JOSE LUIZ MAIA, JOAO
THOMÉ, VALDIR GANZER.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Retirado o art.
26.

,Votação da redação final. Aprovada.,
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Considerações

sobre as atividades desenvolvidas pela Câmllra dos Depu
tados durante o primeiro semestre de 1993,.

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados
VLADIMIR PALMEIRA, PAULO RAMOS, SANDRA
CAVALCANTI, VLADIMIR PALMEIRA.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Possibilidade
de convocação de sessão extraordinária para votação da
política nacional de salários e matérias modificadas no Se

, nado Federal.
Usou da palavra, pela ordem, o Sr. Deputado PAULÇ)

RAMOS.
,VI - Encerramento

2- ATA DA 110- SESS~O DA 3- SESSÃO LEGIS.
LATIVA DA 49- LEGISLATURA EM 8 DE JULHO DE
1993

I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da 'ata dá sessão anterior
III - Leitura do Expediente "' .

..IV - Pequeno Expedjent~' .: .
PAULO ÚUARTE -Oesc.umprimento, por empre·

sas estatais, de determinação presidencial para encaminha·
mento das respectivas folhas de salários à Secretaria de
Administração Federal.

ULDURICO, PINTO - Envolvimento das empresas
Santa Helena S/A, Pesqueira Porto Seguro e da Constru
tora OAS Ltda. em prática de irregularidades.

SIMÃO SBSSIM - Editorial "As Razões do Rio",
publicado 110 Jornal do Brasil. ,,'

WERNER WANDERER - Protesro c<;>lJtra denún
cia de sonegação fiscal envolveq.qo a empresa Sadia.

ERNESTO GRADELLA - "Carta da Cidade", de
Movimentos Populares Unificados de São Paulo. Defesa
da aprovação, pelo Senado Federal, do Projeto de Lei
nQ3.610, 9~: 1993, de .!eajuste mensal dos salários.

ADILSON MALUF - Críticas ao pronunciamento
do Deputado Ernesto Gradella, no tocante à. atuação do
'Prefeito da Capital do Estado de São Paulo.' .
, ERNESTO GRADELLA (Pela ordem) '- Réplica
ao pronunciamento do Deputado Adilson Maluf.

ROBERTO VALADÃO ..:.... Assassin~to do ex-De
putado Federal Demistóclides Batista.

RENILDO CALHEIROS":'" Posicionamento do PC·
do B, contrário à revisão constitucional.

WALDIR PIRES - Necessidade de prorrogação das ,
medidas emergenciais adotadas pelo Governo Federal con
tra os efeitos da estiagem no Nordeste.

ITSUO TAKAYAMA - Proposta de privatização
do Sistema Financeiro da Habitação. '

CYRO GARCIA - Defesa do reajuste mensal de
salários.

JOÃO FAGUNDES - Dificuldades do Estado de
Roraima para custeio da folha de pagamento do funcio
nalismo.

ÁTILA LINS - Visita do orador aos Municípios de
Guajará e Ipixuna, Estado do Amazonas.

JOÃO PAULO - Apresentação à Mesa de requeri
mento de indicação ao Presidente da República para apura
ção de ilícitos no âmbito de bancos privados.
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PAULO DELGADO - Importância da atuação do
Governo Federal no enfrentamento das desigualdades so
ciais.

RUBEN BENTO - Necessidade de fortalecimento
da Superintendência do Desenvolvimento da Amazónia.

NELSON MARQUEZELLl - Não-reconhecimen
to, pelo INSS, do exercício de ensino pré-escolar para fins
de concessão de aposentadoria especial a professores.

MUNHOZ DA ROCHA - Apelo à Comissão de
Licitação da Secretaria da Receita Federal para inclusão,
em edital para implantação de estação aduaneira na Região
Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, da obrigato
riedade da existência de malha ferroviária no local.

ELIAS MURAD - Resposta da empresa Philip Mor
ris a protesto do orador, em plenário, contra propaganda
do cigarro Marlboro.

SÉRGIO AROUCA - Solicitação de Deputados pa
ra decretação de estado de calamidade pública no Rio de
Janeiro, Estado do Rio deJaneiro. diante da crise no setor
de saúde.

. SÉRGIO MIRANDA - Inconveniência de privati
zação da Companhia Vale do Rio Doce. Moção do Verea
dor Fernando Muniz da Nciva. de Habira, Estado de Minas
Gerais, ao IX Congresso Mineiro de Vereadores. em defesa
da CVRD. Editorai "Quem ganha. quem perde", publi
cado no jornal Diário do Comércio, do Estado.

GERSON PERES - Apelo ao Ministério da Fazenda
para adoção de critério não-linear para os cortes no Orça-
mento da União. '

AÉCIO DE BORBA - Críticas aos vetos presiden
ciais a artigos da Lei Zico, referentes à destinação de incen-

o tivos fiscais e de recursos dos testes da loteria esportiva
para o desporto brasileiro.

NILMÁRIO MIRANDA - Importância da continui
dade das obras do metró de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais. Artigo "Ética política e honra militar". do
Prof. Fábio Konder Comparato. publicado pelo jornal Fo
lha de S. Paulo.

LAERTE BASTOS - Defesa da implantação, no
País, de democracia com justiça social.

JOSÉ FORTUNATI - "Cinema Novo" . letra de can
ção de autoria de Caetano Veloso e Gilberto Gil.

MAURÍCIO CAMPOS - Proposta aos Governado
res para criação de bancos de desenvolvimento. Solicitação
ao Presidente Itamar Franco para maiores investimentos
no BNDES.

CHICO AMARAL - Apelo ao Ministério da Fazen
da para adoção de providências em benefício da indústria
têxtil.

LUIZ PIAUHYLTNO - Transcurso do 84" aniver
sário da emancipação político-administrativa do Município
de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco. Reno
vação do apelo às autoridades competentes para priori
zação da política de combate aos efeitos da seca no Nor
deste.

CARLOS SCARPELTNT - Apoio aos bancos esta
duais. Desempenho do Banco do Estado do Paraná.

OTTO CUNHA - Ilícitos praticados pelos hospitais
conveniados com o TNAMPS.

MADRI SÉRGIO - Elogios ao Serviço Brasileiro
de Apoio,às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.

JOSE LUIZ MAIA - Contestação ao pronunciamen
to do Deputado Ernesto Gradella a respeito da Adminis
tração do Prefeito Paulo Maluf.

PASCOAL NOVAIS -Regulamentação da Área de
Livre Comércio de Guajará-Mirim, no Estado de Ron
dônia.

V - Grande Expediente
ADYLSON MOTTA - Repúdio à campanha articu

lada pela OAB para adiamento da revisão constitucional.
NELSON TRAD - Ausência de Parlamentares em

plenário. Referências a discurso proferido na tribuna da
Câmara dos Deputados pelo ex-Parlamentar Pedro Aleixo.
Defesa da integridade do Poder Legislativo.

SANDRA CAVALCANTI (Pela ordem) - Solici
tação à Presidência da Mesa para transcrição, nos Anais
da Casa, de informe divulgado pela Petrobrás.

VI - Ordem do Dia
Apresentação de proposições: PAULO RAMOS, JO

NES SANTOS NEVES, NELSON MARQDEZELLI,
NESTOR DUARTE, OSVALDO COELHO, GERSON
PERES, EDUARDO JORGE, BERALDO BOAVEN
TURA, TADASHI KURIKI, PAULO ROCHA, ADIL
SONMALUF.

VII - Comunicações Parlamentares
JESUS TAJRA - Protesto contra alegação de entida

des representativas da sociedade brasileira de ilegitimidade
do atual Congresso Nacional para promoção da revisão
constitucional.

PEDRO CORRÊA - Transcurso do Dia Mundial·
da População.

ÂNGELO MAGALHÁES (Pela ordem) - Réplica
ao pronunciamento do Deputado Uldurico Pinto.

EDUARDO JORGE (Pela ordem) - Documento
do Sindicato dos Metalúrgicos de Vitória, Estado do Espí
rito Santo, denunciando irregularidades na Companhia Si
derúrgica de Tubarão.

JOSÉ DIRCEU (Pela ordem) - Apoio ao pronuncia- o

mento da Deputada Sandra Cavalcanti.
ALOTZIO MERCADANTE (Pela ordem) - Protes

to contra a aprovação, pela Comissão de Economia de>
Senado Federal, do projeto de lei dispondo sobre política
salarial.

PRESIDENTE (Adylson Motta) - Anúncio de con
vocação de sessão extraordinária da Casa para apreciação
do projeto de lei sobre política salarial. Solicitação de per
manência, em Brasília, dos Srs. Parlamentares para vota
ção da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

VIII - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exonerações: Gustavo Henrique Caputo Bastos,

João Afonso Gaspary Silveira, Luiz Carlos Kreutz. 00

h) Nomeações: Gustavo Henrique Caputo Bastos,
João Afonso Gaspary Silveira, Luiz Carlos Kreutz.

4- MESA
5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
6 - COMISSÕES
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Ata da 109a Sessão, Extraordinária, Matutina,
.em 8 de julho de 1993

Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, Presidente;
Ady(s'on Motta, ]0 Vice-Presidente; Alcides Modesto, 4° Suplente de Secretário;

Paulo Bernardo e Ângela Amin, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 10 HbRASCOMPARECEM OS SENHORES:
Inocên~io Oliveira
Adylson Motta
Fernando Lyra
Wilson Cam~s .
Aécio Neves
Alcides Modesto

PARAIBA

EFRAIM MORAIS
ZUCA MOREIRA

SERGIPE

DJENAL GONCALVES

BLOCO
PMDB

PPR

GOlAS

BLOCO ANTONIO FALEIROS

PARA'

VALDIR GANZER

AMAZONAS

BETH AZIZE

ACRE

ZILA BEZERRA

TOCANTiNS

DARCI COELHO

MARANHAO

CID CARVALHO
COSTA FERREIRA
DANIEL SILVA.

CEARA

CARLOS BENEVIDES
CESAR CALS NETO
EDSON SILVA
ERNANI VIANA
ETEVALDO NOGUEIRA
UBIRATAN AGUIAR
VICENTE FIALHO

PIAUI

CIRO NOGUEIRA

PT

PDT

PMDB

BLOCO

PMDB
PP
PPR

PMDB
PSD
PDT
PP
BLOCO
PMDB
BLOCO

BAHIA

BENITO GAMA
CLOVIS ASSIS

MINAS GERAIS
EDINHO FERRAMENTA
TILDEN SANTIAGO
WAGNER DO NASCIMENTO
ZAlRE REZENDE

ESPIRITO SANTO

ETEVALDA GRASSI DE MENEZES

RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL
CARLOS ALBERTO CAMPISTA
CYRO GARCIA

SAO PAULO

ADILSON MALUF
CHICO AMARAL
DIOGO NOMURA
EDUARDO JORGE
TADASHI KURIKI

DISTRITO FEDERAL

CHICO VIGILANTE

BLOCO
PSDB

PT
PT
PRN
PMDB

BLOCO

BLOCO
PDT
PT

PMDB
PMDB
PL
PT
PPR

PT

PSDB
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11 - LEITURA DA ATA

111 - EXPEDIENTE

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

1-. ABERTURADA SESSÃO

cional no Estado do Paraná, sendo motivo hoje de várias
denúncias publicadas nos jornais Nosso Tempo; de Foz de
Iguaçu, e Alert? Geral, do Sindicato dos Urbanitários de Foz
de Iguaçu, bem tomo de denúncias do Sindicato dos Trabalhos
ni! Indústria da Construção Civil de Foz de Iguaçu.

, A Itaipu Binacional mantém uma empresa de previdência
fechada, denominada Fibra, e as negociações Ou negociatas,
como diziam os jornais e os sindicatos, promovidas'entre am
bas já envolvem vários' milhões de dólares.
.' Em expediente que a própria Itaipu Binacional encami

nhouno dia 29 dejunllo de 1993, ela confessa que sua dívida
para com a Fundação Itaipu-BR, Fibra, em 22 'de maio de
93 era de 13,Ol9milhões de dólares, i'eferentes à: contribuição
da Itaipu como patrocinadora da Fibra.

, O motivo dessa inadimplência decorre da pl'olongada fal
ta de recursos que enfrenta a entidade, devido ao não paga
mento pelas concessionárias brasileiras de energia elétrica,
supridas pela Itaipu, das faturas mensais que a ela são apresen
tadas. Verifica-se, portanto, que uma situação de inadimplên
cia dessa natureza envolve seguramente' a falência do processo
previdenciário daquele setor. '

, A outra denúncia formulada pelo jornal Alerta Geral,
do Sindicato dos Urbanitários de Foz do Iguaçu, diz respeito
à sabotagem de uma das máquinas daquela usina, a UG6,
cuja recuperação deverá ocasionar um 'dano da ordem de
13 milhões de dólares. O mais incrível, Sr.Presidente, é que,
feita a denúncia da sabotagem, se nega a direção da Itaipu
Binacional a verificar quem são os responsáveis por ela.

Nesse sentido, Sr. Presidente, encaminhamos expedien
tes ao Ministro de Minas e Energia, Paúlino Cícero de Vasconc

cellos, ao Procurador-Geral da República, Aristides Junquei
ra, e à Polícia Federal no sentido de que adotem as medidas
necessárias para a operação dos responsáveis pela sabotagem,
pelos daneis ocasionados ao patrimônio público, equivalentes,
como disse, a 13 milhões de dólares.

Essas denúncias, encaminhadas pelas entidades sindicais'
e pelos jornais a que me referi, culminam com uma situação
que também devo relatar: dois ex-dirigentes sindicais foram
despedidos ilegalmente pela·Itaipu Binacional, por terem pa~

ticipado do movImento de greve por reivindicações salariais, ,
havido naquela empresa. São eles Adriano Bardou Martins
e Flaldemir, Sant'Ana de Abreu, ambos com mandatos sindi
cais vencidos, mas com imunidade ainda por um ano, período
em que não poderiam ter sido despedidos. Nesse sentido,
encaminhamos tanibém expedientes ao Ministério de Minas
e Energia, à Eletrobrás e à própria empresa, solicitando a
reintegração imediata dos dois dirigentes sindicais afastados
ilegal e injustamente.

Assim, Sr. Presidente, diante da grave situação da Itaipu
Binacional, consignamos nossa esperança de que a nova dire
ção da empresa, que tem à frente o Dr. Luiz Sibut Gomide;
o Ministério de Minas e Energia, a Polícia Federal, a Procura
doria-GeraI da República e a Eletrobrás adotem as medidas
necessárias para a verificação das denúncias formuladas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ERNESTO GRADELLA - (SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ontem pela
manhã, em São Paulo, participamos da manifestação convo~'

cada pela Coordenação dos Movimentos Populares daque.Ia
Capital em protesto contra as políticas adotadas pelo Prefeito
Paulo Maluf.

Desde que assumiu a Prefeitura, o Sr. Paulo Maluf tem
levado adiante a política de retirar verbas dos setores de saúde'

PMDB

PPR
PDT
BLOCO

PSDB
P?R

PPR
PMDB
PMDB'
PPR

O SR. MUNHOZ DA ROCHA, servindo como 2" Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual
é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta)""": Passa-se à leitu-
ra do expediente. ' ..

(9 horas e29 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) -'- A lista de pre
sença registra o comparecimento de 51 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nomelldo PovobHrasileiro,

iniciamos nossos trabalhos. ,
, 'Ü Sr: Secretário procederá à leitura da ata da sessão'

anterior;

Tem a palavra o Sr. Edésio Passos.

O SR. EDÉSIO PASSOS (PT - PRo Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Sr>' e Srs. Deputados, minha inter
venção se refere à grave situação que atravessa a Itaipu Bina-

o SR. PRESIDENTE (Pàulo' Bernardo)"--'- Não havendo
quorum á:gimental para abêl'tiJta da sessão, nos termos do
art, 79, § 30 do Regimento Irlterno, aguardaremos até meia
hora para que ele se complete.

O Sr. Paulo Bernardo, § 2" do artigo 18 do Regi~

menta Interno deixa q ,cadeira da presidência, que ,é
ocupada pelo Sr. Adylson Motta, I" Vice-Presidente.

Não há expediente a ser lido

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - paSSa-se às

VIRMOHDES CRUVINEL

SANTA CATARINA

RIO GRANDE DO SUL, '

PARANA

BASILIO VIr.LANI
ELIO DALLA-VECCHIA
WERNER WANDERER

ANGELA AMIN
DEJANDIR DALPASQUALE,
EDISON ANDRINO
VASCO'FURLAN

ADROALDO STRECK
CELSO ,BERNARDI
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e de educação para destiná-Ias a grandes obras, como, por
exemplo, o túnel sobre o rio Pinheiros, que atende aos interes
sados das empreiteiras, principalmente daquelas que financia
ram a campanha eleitoral de S. Ex' Na verdade, é a mesma
política que praticou anteriormente, como Governador. O
Sr. Paulo Maluf é daqueles que quando estão no Governo
normalmente sucateiam, arrasam os setores de educação e
saúde, enfim, os setores que prestam atendimento social à
população, ao mesmo tempo em que são - vamos dizer 
o santo protetor das empreiteiras: usam toda a estrutura públi
ca, as verbas do Estado para fazer obras que darão lucros
aos setores empresariais.

Essa manifestação em São Paulo contou com a presença
de aproximadamente 15 mil populares, inclusive companhei
ros do Sindicato dos Transportes, que protestavam contra
a privatização da CMTC.

Pudemos ver diversas faixas de trabalhadores, de sindica
tos, de representantes dos movimentos populares cujos dizeres
pediam a aprovação do projeto de reajuste mensal de salários
na base de 100% da inflação do mês anterior; não se trata
da proposta que o Governo está lançando de repor apenas
40%,60% ou 80% da inflação do mês anterior, o que significa
perdas para os trabalhadores ..

Nós nos somamos aqui à reivindicação desses compa
nheiros e à dos diversos sindicatos do nosso País, dos trabalha
dores do movimento popular, dos sindicalistas do Vale do
Paraíba - São José dos Campos, Taubaté, Jacareí - que
estavam ontem em Brasília, pressionando os Senadores em
relação à votação do reajuste mensal, e dos companheiros
sindiquímicos de Pernambuco, que esta enviando abaixo-as
sinado ao Relator do projeto, solicitando sua aprovação.

Nós nos somamos a todos esses companheiros, repito,
e queremos dizer que não podemos aceitar qualquer mudança
em relação ao índice de reajuste mensal equivalente a 100%
da inflação do mês anterior. Qualquer índice abaixo disso
significará arrocho para o trabalhador e que está Casa não
está atendendo aos interesses da maioria da população e dos
trabalhadores.

Nós, do PST-U, não aceitàmos qualquer restrição em
relação ao índice de 100% de reposição salarial.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, fomos informados ontem de
que esta sessão seria deliberativa. Portanto, indago a V. Ex'
quando será aberto o painel eletrônico para registro de pre-
~n~. .

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nobre Depu
tado, ficou acertado que o painel seria aberto por o.casião
da Ordem do Dia, para evitar que alguns Deputados registrem
sua presença e depois saiam da Casa, deixando-nos sem quo
rum para deliberação. Há hoje matéria importante para votar.

O SR. CHICo" VIGILANTE - Sr. Presidente, se V. Ex'
não abrir o painel desde já, não teremos condições de alcançar
o número necessário.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - O correto é
abrir o painel todos os dias no início da Ordem do Dia, mas,
devido à liberalidade da Mesa, isso é feito no início da sessão.

Hoje O preceito correto será cumprido, e o painel será aberto
no início da Ordem do Dia.

Com a palavra o nobre Deputado Munhoz da Rocha.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, no mo
mento em que se discute a política salarial, discussão bastante
polêmica, mas que certamente chegará a um final feliz, desta
tribuna renovo minha solicitação ao Ministro da Previdência,
Antônio Britto, no sentido de que olhe ainda com mais atenção
o problema dos aposentados e pensionistas, que vêm rece
bendo seus benefícios até o décin10 dia do mês seguinte ao·'
de competência; aqueles que têm, .no seu registro, o último
dígito Zero passam a perceoê-Io até o quinto dia do mês se-
guinte. .

É sabido que, com uma inflação da ordem de 30%, apo-.
sentados e pensionistas, cujos vencimentos ficam bastant~ r~

duzidos quando passam à inatividade, são bastante preJudi
cados uma vez que perdem, ao chegar ao guichê dos bancos,
pelo menos 15% dos seus recursos.

Para agravar ainda mais a situação, lembro que as datas
de vencimento de seus compromissos financeiros, mesmo para
com as estatais, como é o caso das contas telefônicas e de
energia elétrica, não foram alteradas, o que faz com que mui
tos bastante carentes de recursos, tenham de fazer o paga
me~to acrescido de multas. Além disso, como os aposentados
e pensionistas se situam em uma faixa etária bastante elevada,
eles tem de recorrer com maior freqüência aos gabinetes médi
cos e às farmácias e, portanto, têm um dispêndio c01p. trata
mento de saúde muito maior do que o daqueles que estão
na ativa. I

Por essa razão, apelo também para os Srs. Parlament~res
no sentido de que dêem prioridade à apreciação do projeto
de lei que apresentei nesta Casa, que determina que o paga
mento dos benefícios da Previdência Social seja feito até o
último dia do mês de competência.

Renovo minha solicitação ao Sr. Ministro Antônio Britto.
Registro aqui minha confiança na atuação de S. Ex' - qU7
aliás temsi.do bastante destacada - no saneamento da PrevI
dência SõCial, o que já. vinha ocorrendo anteriormente, na
gestão do nosso companheiro Reinhold Stephanes, do Paran~,

e certamente prosseguirá até que esse grave problema seja
solucionado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO DUARTE (PPR -'- SC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, nos últimos
dias temos escutado nesta Casa inúmeros pronunciamentos
de Deputados que protestam contra o corte de verbas, p~inci
paimente aquelas dirigidas à Região Nordeste do BraSIl. E
os protestos são justos, porque aquela Região, assolada pela
seca, tem grandes necessidades de recursos federais;

Contudo, hoje quero fálar do meu Estado, Santa Cata
rina, para protestar contra o corte de verb~s d~ Or~a~ento

destinadas àquela Unidade da Federação. E mUlto dIflcIl de"
fender o meu Estado junto ao Governo Federal, pois se trata
de um Estado pequeno, espremido entre dois gigan~es 
Paraná e Rio Grande do Sul - que têm grandes bancadas,
que pressionam o Governo Federal e para lá conseguem recur
sos. Temos uma bancada aguerrida na Câmara e no Senado,
porém diminuta, que conseguiu, com muito sacrifício, destinar
recursos a Santa Catarina, mas não eram os que meu Estado
merecia. Pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante
das verbas deveria ser quase o dobro do destinado a Santa
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Catarina, e eram verbas 'importantes para ajudar o desenvol
vimento do Estado. Quase tudo que existe de bom em Santa
Catarina foi conseguido com o trabalho do seu povo e a ajuda
da sua gente.

. Conseguimos construir pólos importantes, que se desta
cam a nível nacional. Santa Catarina é o quarto produtor
de alimentos e o quinto gerador de exportação do Brasil.
Tem pólos importantíssimos no setor metal-mecânico, no setor
de cerâmica; na produção agroindustrial. No entanto, Santa
Catarina recebeu um golpe cruel com o corte de verbas. Para
citar um exemplo, no setor de transportes, a BR - 282,
a estrada mais reivindicada para o nosso Estado, que não
dispõe até agora de uma rodovia federal pavimentada ligando
a Capital ao interior, teve cortadas as verbas a ela destinadas
em mais de 50%, percentual bem maior do que aquele corte
horizontal aplicado a todos os Estados, a quase todas as rodo
vias federais. A BR-282 é reivindicada há mais de 200 anos.

O Governo do então Governador Esperidião Amin, num
ato de ousadia, construiu o trecho mais difícil da estrada,
transpondo a Serra Geral e a Serra do Mar. Este trecho foi
construído com recursos do Estado de Santa Catarina. O tre
cho mais fácil está sendo feito agora pelo Governador Vilson
Kleinumbing, com verbas federais e em parte também com
verbas do E~tado. Com esse corte, praticamente não existem
recursos para terminar os pouco mais de 20 quilômetros que
faltam para concluir a obra, no trecho de Florianópolis a
Lajes. Isso é injusto e deveria merecer uma análise do Poder
Executivo. Talvez esta seja a única rodovia que o Presidente.
Itamar Franco poderá inaugurar no seu Governo, porque te
nho plena certeza de que o Governador vai terminar a estrada
com recursos do Estado. O Presidente não merece receber
o convite para sua inauguração, pelo ato cruel que está prati
cando ao cortar os recursos destinados à conclusão da obra.

No' setor de saúde, também houve cortes importantes,
principalmente das verbas que conseguimos destinar à nossa
região serrana de Santa Catarina, a mais pobre do Estado,
porque ainda não se desenvolveu como as outras. A minha
região tem uma característica importante. Houve grande êxo
do rural, em função da extinção das florestas de araucárias,
e o inchamento das periferias das cidades, fazendo, com que
as favelas nelas se localizassem. Portanto, o corte de recursos
destinados à educação e saúde é cruel.

Não podemos deixar aqui de lavrar nosso protesto e dizer
do nosso sentimento de injustiça para com o nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CHICO AMARAL (PMDB - SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
a cada dia, torna-se mais necessário o fortalecimento do Poder
Legislativo, pois este é peça absolutamente essencial para
a consolidação da democracia.

Em verdade, os fundamentos democráticos se assentam
sobre o Parlamento, que, desde sua instituição, na Inglaterra,
após a revolta de senhores feudais contra o tirânico João
Sem-Terra, é a base de qualquer sistema democrático.

Assim, no momento em que é orquestrada uma campanha
velada e subliminar contra o Congresso Nacional, seguramen
te por um grupelho daqueles que têm saudades da ditadura,
desejamos saudar a formação do Fórum Legislativo Regional.

Trata-se de feliz iniciativa da Câmara Municipal de Cam
pinas, no Estado de São Paulo, que tem, dentre suas finali-
dades: .

- integrar as Edilidades e as Prefeituras Municipais, para
a consecução dos objetivos comuns;

- contribuir para a identificação, o estudo, a pesquisa
e a organização das soluções de problemas de natureza social,
política, cultural e comunitária de cada região;

- estimular a captação de recursos para aplicação em
programas de desenvolvimento social, cultural e político;

- promover o intercâmbio legislativo de conhecimentos
e cooperação com outras entidades congêneres;

- promover campanhas de esclarecimento da opinião
pública quanto a eventos políticos, sociais e econômicos de
âmbito regional.

Trata-se, a nosso ver, de iniciativa das mais relevantes,
que seguramente em muito contribuirá para a melhoria da
qualidade de vida dos municípios e para o prestígio das Edili
dades.

Por conseguinte, desejamos saudar essa iniciativa da Câ
mara Municipal de Campinas, na pessoa de seu Presidente,
Marcos Chedid, da bancada do PMDB, e do Vereador Arly
de Lara Romeu.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ADILSON MALUF (PMDB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, é comum
ouvirmos nesta Casa reclamações de trabalhos malfeitos pelo
Governo. Sabemos, contudo, que no todo há muitos que cum
prem as suas obrigações da melhor maneira possível. Por isso
quero desta tribuna cumprimentar o Ministro Hugo Napoleão,
porque, no dia 29 passado, estivemos em audiência com S.
Ex', juntamente com o proprietário da Rádio Difusora de
Piracicaba, nossa terra, e lá solicitamos providências urgentes
contra uma rádio de Guarulhos, que interfere no sistema por
que trabalha clandestinamente, desautorizada pelo Ministério.

Quero comunicar que no dia 6 de julho, portanto uma
semana após, o Ministério das Comunicações já havia tomado
a providência que lhe fora solicitada. Portanto, é importante,
já que esta Casa sempre critica aqueles que deixam de cumprir
com a sua obrigação, fazer este registro, para elevar a nossa
Casa e o Executivo quando cumprem a sua obrigação. Estão
de parabéns o Ministro HugoNapoleão e seu Secretário, Hélio
de Carvalho Matos.

Feito este registro, Sr. Presidente, quero fazer algumas
considerações, porque muito se tem falado sobre a situação
política desta Casa perante o povo brasileiro. Ontem, dos
três oradores inscritos no Grande Expediente, dois fizyram
menção à Câmara dos Deputados, vista como vilã da demo
cracia brasileira.

O Deputado Ronaldo Perim fez considerações acerca do
que a imprensa divulga em jornais, em rádios, em telas de"
televisão: apenas coisas ruins relacionadas à Câmara dos De-
putados. .

Se realmente queremos construir uma democracia com
justiça e seriedade, a principal função dos Deputados Federais
é sempre mostrar o lado correto das coisas. Não tenho procu
ração para defender o Sr. Paulo Maluf, Prefeito de São Paulo.
.Temos o mesmo sobrenome, mas nunca votei em S. Ex'

Esta Casa não pode ficar quieta diante das bobagens
faladas há pouco pelo Deputado Ernesto Gradella. Fui Pre
feito Municipal de uma grande cidade paulista por dez nos,
em dois mandatos consecutivos. O que o Deputado Ernesto
Gradella acabou de dizer é pura bobagem, é demagógico e.
denigre a imagem dos políticos. Sabemos que um Prefeito
não pode colocar na mão de empreiteiras, para elas construí
rem túneis ou avenidas, as verbas destinadas à educação, cujo
gasto obrigatório é de 25%. Esse cidadão acabou de dizer
que aquele Prefeito desvia verbas da educação e da saúde
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para construir túnel. Se S. Ex' tivesse dito que o Prefeito
deu prioridade às obras viárias, poderíamos até aceitar. Mas
não podemos permitir que uma grosseria, uma demagogia
venha denegrir a imagem da classe política.

Precisamos pôr um basta nesses fatos, para que esta Casa
seja respeitada. Devido a atitudes como essa do Deputado
que acabou de usar a tribuna e por intermédio da imprensa
brasileira, o povo brasileiro vê apenas atos que desmoralizam
o Poder Público brasileiro. É lamentável que isso ocorra,
pelo que peço desculpas.

Não tenho procuração para defender o Sr. Paulo Maluf,
repito. Nunca votei em Paulo Maluf, mesmo porque o meu
partido sempre foi o PMDB. Mas esta Casa deve ter a grandeza
e a honradez de fazer críticas, desde que verdadeiras e funda
mentadas em dados corretos para que possamos cada vez
mais enaltecer a classe política brasileira.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Dt:putados, ouvindo, vendo
e lendo os últimos noticiários da imprensa, confesso que cada
vez mais fico preocupado com a arrogância do pessoal do
PC Farias. Primeiro, o PC Farias disse que não se entregaria,
que não seria preso enquanto estivesse na direção da Polícia
Federal o Dr. Amaury Galdino e o Dr. João Batista Campello.
Agora aparece a mulher do PC Farias dizendo que ele não
pode entregar-se porque poderá ser morto nas deperidências
da Polícia Federal. E mais ainda, Sr. Presidente; o PC Farias
disse que gravou uma série de vídeos que, se forem divulgados,
a República virá abaixo.

É preciso alguém encontrar esses vídeos e exibi-los, até
mesmo na Câmara dos Deputados. A Nação e os homens
de bem não podem curvar-se ante as ameaças de um bandido
que está chantageando o País inteiro, um malandro que diz
que, se divulgar o que sabe, a República virá abaixo. Ele
que divulgue o que sabe, porque, de repente, pessoas de
bem-é - bom que se diga e se reconheça que os partidos
que davam sustentação a Fernando Collor não eram com
postos só de bandidos; havia Deputados sérios e honestos
também - ficqm sob suspeita. Em razão desse vídeo que
o PC Farias disse que gravou, todos ficam sob a suspeita
de terem praticado atos dos quais a Nação não pode tomar
conhecimento. Creio que não existe nada de que a Na~ão

não possa tomar conhecimento. Está na hora de o PC Farias
parar com ameaças, até porque bandido não teni por que
ameaçar ninguém. Lugar de bandido é na cadeia. Ele tem
que se ver com o Poder Judiciário brasileiro e não ficar a
todo instante ameaçando a nossa República.

A imprensa publica também que a D. Rosinete Melanias
pede que seja transferida para um hospital, porque, segundo
o parecer do médico que a examinou, ela estaria com estafa,
depressão e com alguns batimentos cardíacos a mais.

Eu quero até fazer uma sugestão: quem sabe não seria
importante fazer o mesmo levantamento, os mesmos exames
em todos os presidiários brasileiros? Talvez fosse importante
dar uma chegada na Papuda, examinar os presos que lá estão
e precisam de internação, inclusive presos com AIDS. No
Carandiru, em São Paulo, também há presos com AIDS, em
estado terminal. Entretanto, eles não são transferidos para
o hospital. Mas, com relação à D. Rosinete, que está com
umas pequenas batidas a mais no coração, com um pouco
de depressão, é recomendada a sua transferência para um
hospital, porque na Polícia Federal ela está sendo maltratada.

Quero dizer, Sr. Presidente, que a D. Rosinete, em ter
mos de segurança, está tendo mais segurança do que 150

milhões de brasileiros. Em termos de tratamento, ela está
sendo melhor tratada do que 30 milhões de famintos e miserá
veis que estão jogados mas ruas. Ela pode comer do bom
e do melhor. pode escolher o cardápio das suas refeições
e até mesmo o restaurante em que deve ser comprada a sua
comida. Entretanto, ela ainda está maldizendà sua sorte.

Espero, Sr. Presidente, que a Polícia Federal aja efetiva
mente; coloque esse facínora do PC na cadeia, até para ele
parar com esse tipo de ameaça que constantemente faz. .

Sr. Presidente, concluindp meu pronunciamento, devC'
dizer que realmente estou muito satisfeito por ver concretizado
meu pensamento, por várias vezes aqui manifestado, quanto
à importância de mandar meia dúzia de sonegadores para
a cadeia, pois o efeito se faria sentir. Efetivamente já começa
a surtir efeito, a partir do momento em que mandaram os
donos do Santa Therezinha. os irmãos Sulivan, O~lso e Célio
Covere, para a cadeia. E, a partir do momento em que também
estão decretando a prisão do Sr. Wagner Canhedo por sone
gação fiscal, uma série de sonegadores que achavam que o
crime compensava está correndo para a Receita Federal. Lá
já há filas de sonegadores querendo negociar seus débitos,
para não irem para a cadeia.

Portanto, estão fazendo hoje o que deveriam ter feito
dez anos atrás: mandar meia dúzia de sonegadores para a
cadeia, para servir d~xemPlo aos demais. Felizmente agora
se concretiza um dita . corrente no meu Nordeste, o de que
a Justiça tarda, mas n~ falha. Realmente tardou, mas não
está falhando, e os son gadores estão sendo mandados para
a cadeia.

O SR. PRESIDEN E (Adylson Motta) - A Presidência
comunica aos Srs. De utados, principalmente àqueles que
não se encontram no p enário, que, dentro de alguns minutos,
terá início a Ordem do Dia, em que se procederá à continuação
da votação do Projeto de Lei n~ 3.984, de 1993, que dispõe
sobre a polítiCa da remuneração dos servidores públicos civis
e militares da Administração Federal, direta, além de outras
matérias que constavam da Ordem do Dia de ontem.

. Por ocasião da Ordem do Dia, será, então, aberto o
painel, para registro de presenças.

Concedo a palavra ao Deputado Ubiratan Aguiar.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB -CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, fiz parte
ontem de uma comissão de Parlamentares, Prefeitos e mem
bros da Contag, que foi relatar ao Ministro Alexandre Costa
a dramática situação que enfrenta o Nordeste brasileiro.

Informamos a S. Ex' que, com o término dos recursos
provenientes da medida provisória que concedia crédito espe
cial, ·durante curto período, para atender às necessidades do
povo nordestino, deveriam ser adatadas providências no sen
tido de que nova abertura de crédito se fizesse para o ·período
de 19 de julho a 31 de janeiro de 1994.

Atualmente os trabalhadores que participam desse pro
grama recebem a irrisória quantia de 850 mil cruzeiros men
sais, distribuídos em dois pagamentos. Esse valor deve ser
corrigido, estipulado que foi à época da edição da referida
medida provisória. Deve também ser ampliado o número de
trabalhadores, em face do agravamento da crise que se abate
sobre a nossa região. Hoje, desta tribuna, reiteramos esse
apelo.

Não podemos também acolher a proposta de cortes, no
Orçamento da República, de verbas destinadas ao Nordeste,
que serviriam para atender às necessidades das comunidades
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e dar oportunidade de geração de empregos a uma população
totalmente desamparada, vítima da fome e das dificuldades
que grassam em decorrência da irregularidade climática.

Não conseguimos compreender, quando há essa preocu
pação em relação à alocação dos recursos, a adoção de medida
que impõe cortes, no Orçamento, de recursos destinados à
Região Nordeste, até porque não é de nossa competência
o corte de dotações da Lei Orçamentária, que é autorizativa
e não obriga o Executivo a implementá-la se ele não dispõe
dos recursos necessários. A adoção da medida implica que
esta Casa venha a cortar aquilo que recentemente votou, o
que não se fez necessário, devido à competência, à prerro
gativa de contingenciamento. própria do Poder Executivo.

Por estas razões, chamo a atenção dos Parlamentares
para a apreciação dessa matéria que tramita na Casa, referente
a cortes no Orçamento, principalmente os dos recursos desti
nados às regiões onde está constatado o estado de calamidade
em decorrência da seca, como é o caso do Nordeste.

Faço esta denúncia, este apelo, esta conclamação, por
que, na convivência diária com meus irmãos, tenho verificado
a dramática situação que atravessam. E não é justo que esta
Casa imponha outras restrições, como o corte de verbas, que
constam do Orçamento, para a Região Nordeste.

O SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, inicial
mente convido os nobres Deputados que já se encontram
na Casa, nos seus gabinetes ou mesmo nas Comissões, a se
dirigirem ao plenário, a fim de darmos continuidade à Ordem
do Dia, que tem como primeiro item o prosseguimento da
votação do projeto de política salarial para os servidores.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Jornal de Brasília, do
último dia 6, divulgou matéria - que aproveito para divulgar
na Câmara dos Deputados - sobre denúncia feita contra
o Deputado Pedro Celso, do Partido dos Trabalhadores, da
Câmara Legislativa do Distrito Federal.

É o seguinte o teor da matéria:

"O Supremo Tribunal Federal (STF) enviou à Câ
mara Legislativa solicitação pàra apreciar denúncia do
Ministério Público contra o deputado distrital Pedro
Celso (PT), citado em pro"cesso como o principal res
ponsável pela violência e radicalismo na greve dos rodo
viários. (... )

A mais alta corte de Justiça do País justificou o
pedido ressaltando a necessidade de se analisar a de
núncia formulada pela Procuradoria da República, a
partir de inquérito policial que tramitou no Departa
mento de Polícia Federal (DPF). ( ...)

O processo pode 'resultar na cassação do Deputado
petista, caso o Plenário da Câmara dê autorização para
o Ministro Octávio Gallotti analisar a denúncia. Nas
investigações da Polícia Federal, o ex-presidente do
Sindicato dos Rodoviários é acusado de ter feito ofensas
pessoais e de ter provocado danos ao patrimônio da
Viação Planeta e Viação Pioneira. (... ) Nos autos, os
agentes de investigação revelam que o trabalho do líder
sindical levou à perturbação da paz pública."

Sr. Presidente, refiro-me a essa matéria para fazer a defe
sa incondicional do meu comp~nheiro de partido e Deputado
da Câmara Legislativa. Quero também fazer alguns comen
tários.

Essa denúncia contra o Deputado Pedro Celso está pare
cendo uma retaliação, em razão do processo movido por ele

contra Roriz. Roriz é acusado de ter cometido crime contra
a honra em maio de 1991, ao divulgar mentiras contra Pedro
Celso e quatro advogados da TCB - empresa de transportes
do Distrito Federal -, Edmundo Batista, Jonas Fontenele,
Sandra Pereira e Marly Costa.

O Superior Tribunal de Justiça pediu autorização à Câma
ra Legislativa para submeter Roriz a julgamento, e o pedido
está engavetado na Presidência da Câmara há muitos meses.

Agora o Supremo Tribunal Federal solicita à Câmara
Legislativa que aprecie as denúncias do Ministério Público
contra Pedro Celso, a partir de denúncia formulada pela Pro
curadoria-Geral da República, com base em inquérito policial
que tramitou no Departamento de Polícia Federal, enviado
ao Juiz Federal da 2" Vara do Distrito Federal.

Pedro está incurso em artigos de uma lei de greve que
já caducou por força da promulgação da Constituição de 1988,
acusado de ter incitado manifestantes à radicalização do movi
mento grevista em que ônibus foram depredados.

Registro também, Sr. Presidente. Sr~s e Srs. Deputados,
que essa acusação não se justifica hoje, quando há pleno
direito de greve. E, mais do que isso, temos informações
de que, durante a própria greve dos condutores de transporte
coletivo em Brasília, muitos agentes, infiltrados, procuraram
sim perturbar a ordem, para que na verdade os trabalhadores
e os dirigentes do sindicato fossem acusados de cometer algum
desrespeito ao interesse público.

Acusam o Deputado Pedro Celso de ofensas pessoais
aos donos da Viplan e da Pioneira. Sr. Presidente, ofensa
foi a compra da VASP pelo dono dessa mesma Viplan, num
claro tráfico de influências no Governo Collor. O dono de
uma empresa falida passa a ser dono de uma companhia de
aviação. Isso, sim, é ofensa ao povo brasileiro. Aliás, a própria
imprensa divulga hoje que o Sr. Wagner Canhedo será intima
do a prestar depoimento no processo que envolve o Sr. Paulo
César Farias.

É necessário também esclarecer que a lei não retroage
para prejudicar. E, se a greve é garantida constitucionalmente,
é inexplicável a posição do Supremo Tribunal Federal, já
que, na verdade, Roriz quer barganhar a retirada da denúncia
contra si, feita por Pedro Celso. Isso se explica, posto que
os dois processos estão nas mãos da Presidência da Câmara
Legislativa do Distrito Federal.

Querem cassar, na verdade, mais de 25 mil votos da
população de Brasília, que viu em Pedro Celso uma voz contra
os desmandos praticados pelo Governador Roriz em Brasília
e também uma voz em defesa dos interesses da maioria do
povo.

É este o meu registro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência
faz um apelo aos Srs. Deputados para que permaneçam na
Casa e, na medida do possível, se dirijam ao plenário, porque
dentro de alguns instantes será aberto o painel para ser regis
trada a presença e iniciaremos os trabalhos da Ordem do
Dia.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Valdir Ganzer.

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, esperamos
que no dia de hoje haja quorum para podermos votar a LDO
e a política salarial, que dependem mais do Senado Federal
do que de nós, Deputados.

Sr. Presidente, estou preocupado com os cortes no Orça
mento, apesar de não ser mais membro efetivo da Comiss~o
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Mista de Orçamento. Nós. da bancada do Partido dos Traba
lhadores, concordamos que cortes no Orçamento são necess~:

rios, até porque o partido, durante t~do ess~ longo perío?~

de debates que travamos, nunca aceltoúa forma como fOI
elaborado. Não concordamos principalmente com os cortes
profundos que estão sendo propostos ao Incra. Por gue, Sr.
Presidente, Srs. Deputados? Batalhamos durante mUlto tem
po para aprovar o projeto que regulamentava a reforma agrá
ria na Constituição. Durante longo tempo - e todos sabemos
como foi dura a batalha -lutamos para aprovar o ritosumário,
da desapropriação de terra, sancioriado pelo Presidente esta
semana. Agora temos a lei, temos o rito, portanto, não há
mais justificativa por párte do Governo para não fazer as
desapropriações e o assentamento de famI1ias n? Brasil intei.r?;
Mas, no momento em que o'lncra tenta realIzar - eu dIrIa
- essa grande jornada para diminuir a violência no campo
e aumentar a produção de grãos, tão necessária ao. Brasil,
está-se trabalhando a idéia de reduzir, de forma VIOlenta,
os recursos destinados àquele instituto. '

Inclusive irei agora levar essa informação aos membros
da Comissão de Orçamento para que todos possam' tomar
conhecimento disso.

Sei que muitos Deputados desta Casa não querem a refore

ma agrária nem a política agrícola e, por isso, vão trabalhar
para reduzir os recursos. Com a lei, mas sem recursos: não
se pode viabilizar reforma agrária alguma no Brasil. A no.s5a
preocupação é muito grande neste aspecto, porque os cont1ltos
continuam ocorrendo em todo o País. Os acampamentos de
pequenos produtores que já perderam sua terra e por isso,
não têm mais condição de trabalhar, aumentam em todo o
território nacional. Na nossa avaliação é fundamenta.l o míni
mo de recursos no Orçamento da União para viabilizar pela
menos pequena parte da reforma agrária no Brasil.'

Era este Sr. Presidente, o registro que queria fazer no
dia de hoje. Espero que os Deputados que fazem parte da
Comissão de Orçamento tenham sensibilidade, para que mais
uma vez o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e
Senado Federal, não sejam responsabilizados. A Câmara fez
alei, conseguiu regulamentar a Constituição, aprovou o rito
e depois tirou o dinheiro, portanto, inviabilizou a reforma
agrária. Mais uma vez recairá sob~e esta Casa ~ ô.mis por
n'ão haver reforma agrária no BraSIl. O Incra VaI dIzer que
antes não podia fazer porque não havia lei, agora, há lei
mas não pode fazê-la porque não há dinheiro. Não podemos
concordar com isso, e o próprio Governo, o próprio Presidente
do Incra, o Ministro da Agricultura e os demais segmentos
do Governo parece que não estão dando a força necessária
nessa hora, estão concordando com o projeto do Ministro
Fernando Henrique, que propõe cortes profundos, inclusive
nessa área.

, Levanto essa questão, esperando que haja ainda condi
ções de negociarmos, de vermos como podemos remanejar
recursos realizando os cortes necessários, mas não em áreas
qu~, do' nosso ponto de vista, são prioritárias para que o
Brasil possa caminhar de forma diferente.

Era o que tinha a dizer.

DISCURSO DO SR. TONYGEL QUE: ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA POSTE
RIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Antes de passar
a palavra à próxima oradora, Deputada Rita Ca~ata, a Presi
dência comunica que às l1h, será aberto o pamel para dar

início à Ordem do Dia. Uma vez que não há ainda, nesta
Casa. número suficiente de Deputados. a Presidência aguar
dará'um pouco para ver se conseguimos completar o quorum.
Portanto, às llh será aberto o painel eletrônico.

Então, faço u'm apelo para que os Srs. Deputados perma
neçam nesta Casa e. em torno de llh. dirijam-se ao plenário
para registrarem suas presençás. > ,

Com a palavra a Deputada Rita Camata.

A SRA. RITA CAMATA (PMD B - ES ) - Sr. Presi
dente. Sr'" e Srs. Deputados. n,este momento faço um registro
dá reunião acontecida ontem. ,p,romovida pelo Pacto pela In
fância. que proporcionou a 'vinda de 23 dos 27 Governadore~
de Estado a Br~sflia. além da presença do Presidente da Repú
blica e' dos Miqis~ros da Justiça. Relações, Exteriores, Educa
ção. Saúde e Bem-Estar Soci',ll: Essa reunião, sem dúvida,
nenhuma. é mais um passo em torno da~ propostas contidas
no "Compromisso dos Governadores para 500 dias de Ação
pela Criança": Houve uma salutar troca de experiência? sobre
os programas ,qlj.e estão sendo implementados nos dlVersos
Estados da Federação. O documento assinado ,resume os com
prqmissosna lirea de educação.é ~aúde epelq fim da violência,
cOl)tra a criança' co adolesçepte no Brasi!. , '

, Na área de educação, como disse, Çl Procurador-Geral
da República. Dr'. Aristides Junqueira, ~~o ~stamos, at~avés
das metas dos 500 dias de ação. com propostas fantaSIOsas
ou inalcançáveis; mas sim pedindo o cumprimento da Consti
tuição. que assegura prioridade absoluta ao atendimento à
criança e ao adolescente.

Registro essa "n Reunião de Cúpula dos Governadores
pela criança"'na'certeza de que'têm sido feitos esforços não
só pelos órgãos governamentais. mas, l?rincipalment~,por

entidades da sociedade civiL 'pór Governadores, PrefeItos e
Ministérios Públiéos. para traçarem as políticas que priorizem
o atendimento à criança c ao adolescente neste País, onde
existem altíssimas taxas de mortalidade infantil. Só com à
adoção de políticas claras e que não envolvam gastos astronô
micos é que o Governo poderá imunizar as crianças que não
têm infra-estrutura básica e dar acompanhamento pré-natal
às suas mães., ,

Quero, nes~a oportunidade, ,agradecer a presença dos
governadores, lamentando a ausência de quatro deJes - Leo
nel Brizola, Roberto Requião. Alceu Co\lares e Pedro Pedros
sian -, respectivamente do Rio de Janeiro. Paraná. Rio Gran
dedo Sul e Mato Grosso do Sul,_ que. sem dúvida nenhuma,
devem. nos seus programas e ações governamentais, assegurar
a prioridade à criança e ao adolescente. .

E nesta ocasião quero pedir o registro. nos AnaIS desta
Casa, do docume,nto "Compromisso dos Governadores para
500 dias de Ação pela Criança", e dizer que os compromissos
firmados serão acompanhados e cobrados. Hoje ainda, inte
grantes do Grupo Executivo do Pacto pela Infância estarão
entregando ao Conselho Nacio,nal dos Direitos da Criança
e do Adolescente ;- CONANDA, o documento que estes
Governadores assInaram, o que possibilitará uma maior inte
gração com os Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança
e do Adolescente" que têm o papel não só de normatizar,
mas de fiscalizar as políticas de atendimento à criança e ao
adolescente, para"que o compromisso firmado não fique, como
tantos outros. n~retórica e na falta de ações para sua concre-
tização. ,

Portanto. Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, ao fazer
este registro, solicito também a transcrição. na íntegra, do
pronunciamento'~oDr. Aristides Junqueira, que sem dúvida
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nenhuma entendemos como o mais importante feito naquela
reunião, S. Ex~, o SI. Presidente da República, além de ter
formalmente aderido ao Pacto pela Infância, reafirmou mais
uma vez o compromisso de assegurar prioridade à criança
e aos graves problemas sociais do Brasil. O Procurador-Geral
da República abordou também a necessidade de que, realmen
te, as ações entre a sociedade civil e os governos possam
ser transformadas em garantias legais para as crianças adoles
centes brasileiros.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A ORA
DORA:

1. Compromisso dos Governadores para 500 dias de
ação pela criança

2. Pronunciamento do Procurador-Geral da República

COMPROMISSO DOS GOVERNADORES
PARA 500 DIAS DE AÇÃO PELA

CRIANÇA

Decorrido um ano da assinatura do Pacto pela Infância,
retornam hoje os Governadores das Unidades da Federação
para a 11 Reunião de Cúpula, presentes também Ministros
de Estado.

O momento social que o país vive reclama que algumas
ações sejam priorizadas para enfrentamento das dificuldades
que produzem severos reflexos sobre as crianças e adoles
centes no campo da saúde, da educação e de outros direitos.

As diferenças existentes entre as diversas Unidades da
Federação e os entraves financeiros não podem ser causas
impeditivas para o resguardo do que é vital.

A prioridade absoluta deferida à criança deve transcedcr
essas diferenças e entraves e buscando colocá-la em prática,
pactuam os Governadores, aos quais se associam os Senhores
Ministros membros do Pacto pela Infância, o seguinte compro
misso mínimo e comum a todas as Unidades da Federação,
a ser executado em 500 dias de mandato, respeitadas as pecu
liaridades de suas próprias realidades:

1. Universalizar o acesso e o uso adequado do Cartão
da Criança para os menores de cinco anos, mediante sua distri
buição, implementação e orientação para as mães nas materni
dades, serviços de saúde e organizações comunitárias que
atuam junto às famI1ias nas áreas de saúde e nutrição.

2. Promover o aumento mínimo de 30% em relação aos
valores do final da década de 80, nos índices de aleitamento
materno exclusivo, nos primeiros seis meses de vida, o início
adequado da alimentação complementar, mantendo o leite
materno até dois anos de idade, o cumprimento da Norma
Brasileira para a Comercialização de Alimentos para Lacten
tes e a implementação da Iniciativa Hospital Amigo da Crian
ça.

3. Facilitar o acesso ao uso adequado da Terapia de Rei
dratação Oral - TRO (colher medida para o som caseiro
e/ou sais de reidratação oral - SRO) em toda a Rede do
Sistema Único de Saúde -SUS, creches, pré-escolas públicas,
líderes e agentes comunitários de saúde, organizações comuni
tárias <!e saúde e em 20% das escolas públicas de I" grau.

4. Assegurar, na rede do SUS, a disponibilidade de medi
camentospara o tratamento das infecções respiratórias agudas
- IRAS moderadas e graves.

5. Cumprir o Calendário Nacional de Imunização de mo
do a manter ou alcançar, no mínimo, 80% de abertura vacinal
nas crianças menores de dois anos e 90% das mulheres entre
10 fil 46 anos residentes nos municípios que apresentam inci-

dência de tétano neonatal, visando a eliminação dessa doença
c do sarampo, a consolidação da erradicação da poliomielite
e o controle das demais doenças evitáveis por vacina.

6. Alcançar, pelo menos, SO% de cobertura de controle
pré-natal com mínimo de três consultas, melhorar a qualidade
do parto institucional c do atendimento perinatal com critério
de risco.

7. Promover a educação em saúde, através da utilização
das informações contidas na publicação Medidas Vitais, na
rede do SUS, creches, pré-escolas públicas e organizações
comunitárias que trabalham em saúde e nutrição junto às
famtlias carentes e através de campanhas de comunicação de
massa.

S. Apoiar a expansão de organizações comunitárias que
atuam em nível domiciliar e comunitário, com o objetivo de
aumentar sua cobertura no acompanhamento a gestantes· e
crianças de fan111ias carentes.

9. Estimular a organização e o funcionamento adequado
dos Conselhos Municipais de Saúde.

lO. Desenvolver atividades direcionadas às causas das
deficiências.

li. Instalar. em cada Unidade Federada, pelo menos
um centro de referência para atendimento de crianças e adoles~

centes dependentes de substâncias químicas.
12. Promover a qualidade do ensino pela:
.recuperaçllo e equipamento da rede escolar;
• garantia pela Ministério da Educação e do Desporto

- MEC, através das Unidades Federadas, da entrega, antes
do início do ano letivo, do livro didático e do fornecimento
regular d:;\ merenda escolar a toda rede pública de ensino,
priorizando as séries iniciais e as áreas rurais e de periferia
urbana.

13. Expandir e reorganizar a rede física, contribuindo
para eliminar os turnos intermediários; garantir pelo menos
quatro horas diárias de atividades na escola e cumprimento
do ano letivo e o acesso e freqüência dos alunos ao ensino
pré-escolar e fundamental.

14. Desenvolver:
• programas de creche integrando a educação, a ação

social e a saúde;
• a educação pré-escolar sobretudo na faixa etária de

quatro a seis anos;
.programas de recuperação dos estudantes na faixa dos

dez aos quatorze anos, mediante a introdução de sistema mais
t1exível de avaliação de estudos; e

.programas de alfabetização para adolescentes.
15. Implantar o Censo Escolar anual e consolidar o siste

ma de avaliação do ensino fundamental pelo MEC e Estados,
com a divulgação e utilização imediata dos resultados.

16. Revisar os cursos de licenciatura e magistério e im
plantar programas de capacitação em serviço dos profissionais
da educação, mediante ação integrada envolvendo MEC/Con
selho dos Secretários Estaduais de Educação-ConsedelUnião
de Dirigentes Municipais de Educação-Undime/Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras-CRUS e Instituições
de Ensino Superior Isoladas, de forma a aprimorar a comp~

tência técnica destes profissionais.
17. Definir e implantar ações de valorização do magis-

tério, através de:
.uma política salarial;
.metas para ganhos de produtividade e de qualidade;
.estratégias para melhor compatibilizar o compromisso

dos profissionais, agentes do serviço público e resultados con
cretos nas prestações oferecidas pela escola pública.
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18. Consolidar o processo de gestão democrática das esco
las, através da implantação de órgãos colegiados, como forma
de proporcionar maior participação e responsabilidade da co
munidade escolar com o êxito do ensino público.

19. Identificar e adotar critérios de transferência de recur
sos para as escolas com base no custo/aluno, número de turmas
e outros, consolidando e aperfeiçoando o processo dessa trans
ferência.

20. Definir, a cargo do MEC, CONSEDE e UNDIME,
mecanismos para a agilização das transferências de crono
gramas para a liberação de recursos.

21. Ao aplicar os percentuais previstos na Constituição
para o desenvolvimento e manutenção do ensino, a erradi
cação do analfabetismo e universalização do ensino funda
mental, dar prioridade às zonas rurais, periferias urbanas e
ações educativas que dêem ênfase às mulheres, crianças e
adolescentes.

22. Definir e implantar formas de cooperação e integração
entre os sistemas Federal, Estadual e Municipal de Educação,
com atenção especial para as ações de melhoria e expansão
do ensino, do magistério e gestão da educação, bem como
criar mecanismos para o financiamento de projetos inovadores
nestas áreas.

23. Quebrar o ciclo da impunidade ainda vigente no país,
através da pronta exigência de instauração e conclusão dos
inquéritos policiais, relativos aos crimes cometidos contra
crianças e adolescentes, fazendo gestões junto ao Poder Judi
ciário para o processamento e julgamento prioritário das con
seqüentes ações penais.

24. Ratificar o compromisso assumido no que se refere
a:

• implantação e garantia de efetivo funcionamento do
Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente;

• criação e regulamentação do Fundo para a Infância
e a Adolescência;

• estímulo à implantação e funcionamento dos Conselhos
Municipais de Direitos e Tutelares.

25. Implantar e/ou implementar plantões interinstitucio
nais nas capitais e em municípios definidos de acordo com
o conselho Estadual; "integrando operacionalmente os órgãos
do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pú
blica e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo
local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adoles
cente a quem se atribui a autoria de ato infracional" (Estatuto
da Criança e do Adolescente, art. 88, V).

26. Implantar programas de atendimento descentrali
zado a adolescentes autores de ato infracional que estimulem
a efetiva aplicação das medidas sócio-educativas não privativas
da liberdade.

27.. Capacitar, no mínimo, 50% dos recursos humanos
atuantes em plantões interinstitucionais e em programas que
envolvam a aplicação de medidas sócio-educativas, de forma
a garantir os preceitos estabelecidos no Estatuto da Criança
e do Adolescente.

28. Apoiar a instalação de serviços de recebimento de
denúncias sigilosas de violências de qualquer natureza pratÍ-
cadas contra crianças e adolescentes, incorporando atendi
mento aos vitimizados e sua família e prevenção destas violên
cias.

29. Apoiar a implantação e/ou implementação dc pro
gramas municipais governamentais e/ou não governamentais,
com o objetivo de prestar o atendimento a crianças e adoles
centes em situação de risco, espééialmente aqueles programas

voltados para meninos e meninas de rua e prostituição infanto
juvenil.

Brasília. 7 de julho de 1993. - Antônio Carlos Magalhães,
Governador do Estado da Bahia - Leonel de Moura Brizola,
Governador do Estado do Rio de Janeiro -'- Edison Lobão,
Governador do Estado do Maranhão - Jader Fontenelle Bar
balho, Governador do Estado do Pará -Joaquim Francisco
de Freitas Cavalcanti, Governador do Estado de Pernambuco
- Luiz Antônio Fleury Filho, Governador do Estado de São
Paulo - Helio Cal'valho Garcia, Governador do Estado de
Minas Gerais - Iris Rezende Machado, Governador do Esta
do de Goiás - Jayme Veríssimo de Campos, Governador
do Estado de Mato Grosso - Alceu de Deus CoIlares, Gover
nador do Estado do Rio Grande do Sul-Ciro Gomes, Gover
nador do Estado do Ceará - Ronaldo Cunha Lima, Governador
do Estado da Paraíba - Albuino Cunha de Azeredo, Gover
nador do Estado do Espírito Santo - Antônio de Almeida
Freitas Neto, Governador do Estado do Piauí - José Agripino
Maia, Governador do Estado do Rio Grande do Norte 
Vilson Pedro Kleinubing, Governador do Estado de Santa
Catarina.

DECLARAÇÃO DOS MINISTROS
SIGNATÁRIOS DO

PACTO PELAINFÀNCIA

OS Ministros de Estado signatários do Pacto pela Infância
congratulam-se com os Governadores das Unidades da Fede
ração, na oportunidade em que - em aditamento aos terinos
ajustados em maio do ano passado - pactuam ações priori
tárias comuns para defesa e proteção da criança e do adoles
cente, a serem desenvolvidas nos próximos 500 dias de seus
mandatos .

Solidários com a iniciativa. asseguram o apoio de seus
Ministérios aos esforços no sentido da melhoria da educação;
saúde e proteção especial da criança e do adolescente, expres
sos no documento de compromisso hoje firmado .

BrasIlia. 7 de julho de 1993. - Maurício Corrêa, Ministro
da Justiça - Luís Felipe Lampréia, Ministro Interino das
Relações Exteriores - Murílio Hingel, Ministro da Educação
e do Desporto -Jamil Haddad, Ministro da Saúde - Jutahy
Magalhães Jr., Ministro do Bem-Estar Social- Geraldo Bu
lhões, Governador do Estado de Alagoas - João Alves Filho,
Governador do Estado de Sergipe - Gilberto Mestrinho de
Medeiros, Governador do Estado do Amazonas - Roberto
Requião de Mello e Silva, Governador do Estado do Paraná
- Romildo Magalhães, Governador do Estado do Acre -Pe
dro Pedrossian, Governador do Estado do Mato Grosso do
Sul - Osvaldo Piana filho, Governador do Estado de kondô
nia - Moisés Nogueira Avelino, Governador do Estado de
Tocantins - Annibal Barcellos, Governador do Estado do
Amapá - Ottomar de Sousa Pinto, Governador do Estado
de Roraima - Joaquim Roriz, Governador do Distrito Fe
deral.

Na Constituic;ão Brasileira vigente há, apenas, uma "ab
soluta prioridade" e ela está expressa assim no art. 227:

"É dever da famI1ia, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prio
ridade, o direito à vida. à saúde, à alimentação, à educa
ção, à cultura, ao lazer, à profissionalização, à digni
dade, ao respeito. à liberdade e à convivência familiar
e comunitária. além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação. exploração, violência,
crueldade e opressão."
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Os direitos à vida, saúde e alimentação configuram o
direito à sobrevivência. Já os direitos à educação, cultura,
ao lazer e à profissionalização se relacionam com o desenvol
vimento pessoal e social da população infanto-juvenil, enquan
to o direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convi
vência familiar e comunitária, tem sua observância indissolu
velmente ligada à integridade física, psicológica e moral de
.cada criança e de cada adolescente.

Além desses três grandes elencos de direitos - sobrevi
vência, desenvolvimento e integridade, o caput do art. 227
relaciona também uma série de circunstâncias contra as quais
a criança e o adolescente devem ser especialmente protegidos.
Negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão. Assim, qualquer membro da população infanto
juvenil que se encontrar ameaçado ou atingido por uma ou
mais dessas situações torna-se credor de medidas especiais
de proteção por parte da família, d" sociedade e do Estado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nQ 8.069190
- veio regulamentar e criar as condições de exigibilidade
para os direitos da criança e do adolescente contidos na Carta
Magna.

O Capítulo VII do Título VI (do Acesso à Justiça) trata
especificamente "da proteção judicial dos interesses indivi
duais, difusos e coletivos" da população infanto-juvenil, que
se encontram elencados no art. 208:

"Regem-se pelas disposições desta lei as ações de
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados
à criança e ao adolescente, referentes ao não-ofere
cimento ou oferta irregular:

I - do ensino obrigatório;
II - do atendimento educacional especializado

aos portadores de deficiência;
I II - do atendimento educacional em creche e

pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;
IV - de ensino noturno regular, adequado às con

dições do educando;
V - de programas suplementares de oferta de ma

terial didático-escolar, transporte e assistência à saúde
do educando do ensino fundamental;

VI - de serviço de assistência social visando pro
teção à famma, à maternidade, à infância e à adoles
cência, bem como ao amparo às crianças e aos adoles
centes que dele necessitem;

VII -de acesso às ações e serviços de saúde;
VIII - de escolarização e profissionalização dos

adolescentes privados de liberdade."

Diz ainda o parágrafo único do art. 208:

"As hipóteses previstas neste artigo não excluem
da proteção judicial outros interesses individuais, difu
sos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência,
protegidos pela Constituição e pela Lei."

Este dispositivo visa garantir às crianças e aos adoles
centes um mecanismo que possibilite a sua proteção contra
omissões das políticas púhlicas no atendimento aos direitos
que lhe são assegurados em lei.

Como se vê, do ponto de vista legal, a crinça e o adoles
cente gozam de ampla proteção contra a violação de seus
direitos, seja por omissão (privação de acesso ao atendimento
de suas necessidades), seja por agressão à sua integridade
física, psicológica ou moral.

Os adultos, responsáveis por crimes ou infrações adminis
trativas cometidas conta crianças e jovens, são puníveis severa
mente na forma da lei em vigor. Infelizmente, entretanto,
em nosso País é ainda muito grande a distância entre a lei
e a realidade.

O texto constitucional com suas normas programáticas
e o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n" 8.069/90
- não podem ser mera retórIca. Não podem estar no rol
inacreditável da legislação que não pega, mesmo porque lei
que não pegou é lei desobedecida por falta de vontade política.

E a necessidade de se ter vontade de proteger a criança
e o adolescente traduz a vontade de se construir, efetivamente,
uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo fundamental
da República Federativa do Brasil, como expresso no art.
3Q da nossa Constituição de 1988.

O atual quadro brasileiro nos mostra pontos de estrangu
lamento em que é possível, através da atuação de entidades
da sociedade civil organizada e de agentes governamentais,
traçar propostas para projeto de políticas públicas, nas quais
estejam definidos os objetivos a serem atingidos a curto, a
médio e a longo prazo.

É o que estamos começando a conseguir através destes
planos estaduais que, consolidados, representam o plano de
ação do País em prol da criança brasileira, em que está deposi-.
tada grande parte da nossa esperança por um Brasil melhor
e mais justo.

Que todos nós, portanto, saiamos da mera retórica para
a prática das ações previstas nos planos Já elaborados.

Precisamos mostrar à sociedade brasileira os avanços con
seguidos dentro destes 500 dias de ação e esperança em favor
da criança. Para tanto, o Pacto pela Infância propõe aos Go
vernadores que, da mesma forma integrada em que foram
construídos os Planos Estaduais, seja estabelecido um sistema
de acompanhamento que, a cada 100 dias, possibilite o registro
das metas alcançadas e das ações desenvolvidas.

Assim fazendo, estaremos construindo o Brasil que que
remos.

BrasI1ia, 7 de julho de 1993. - Aristides Junquera Alva
renga, Procurador-Geral da República.

Durante o discurso da SI" Rita Camata, o Sr. Advl
son Motta, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira da pr;si
dência, que é ocupada pela SI" Ângela Amim, *2" do
artigo 18 do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Ângela Amim) - Concedo a
palavra ao Sr. Elias Murad.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revisão 90
orador.) - Sr~ Presidente, colegas Deputadas e Deputados,
os parlamentares que nos precederam ao microfone já mostra
ram suas posições sobre os pretendidos cortes que deverão
ser realizados no Orçamento da União.

Quero registrar a minha posição, Sr. Presidente. Eviden
temente, todos concordamos que em virtude da época difícil
que estamos atravessando esses cortes são necessários. Fala-se
mesmo que o corte deverá ser horizontal, atingindo indiscrimi
nadamente todas as propostas parlamentares aprovadas nesta
Casa. Tudo bem, que sejam. Não se sabe ainda qual o percen
tual. Seriam 40%, 50%? Até concordamos, porque essa seria
uma atitude democrática, imparcial e que atingiria. indiferen
temente, todos os Parlamentares. No entanto, Sr' Presidente,
colegas Deputadas e Deputados, queremos firmar posição
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a respeito de algumas obras consideradas indispensáveis e
necessárias. Certamente se esses cortes aHngirem a alíquota,
de 50%, provavelmente vão torná-Ias inexequíveis, imprati~

cáveis. De maneira particular, quero referir-me às verbas des
tinadas à continuidade das obras do metrô de Belo Horizonte
e também de um trevo na estrada que liga aquela capital
a Sete Lagoas, chamada na região da Ceasa. São obras impor
tantíssimas, indispensáveis à capital mineira e até mesmo para
todo o País. .

Se por acaso sofrerem o corte de 50%, praticamente terão.
que ser interrompidos os seus trabalhos. Sei que está vindo
a Brasília o Prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias"que
não é do meu partido, mas do PT. Na verdade,. estou aqui
para hipotecar a S. Ex" o meu apoio nas reivindicações que
trará, para que essas obras importantíssimas da capital mineira
não sofram solução de continuidade.

O metrô, como se sabe, é o melhor meio de transporte.
Vivi muitos anos em Paris e vi a importância do metrô naquela
cidade, onde se pode se deslocar de um ponto a outro mais
extremo da capital francesa em menos de 40 minutos usando-se
o metrô naquela cidade, onde se pode se deslocar de,'um
ponto a outro mais extremo da capital francesa. em menos
de 40 minutos usando o metrô, que lá funciona desde. 1919,
salvo engano. Somente agora estamos implantando o metrô
em várias capitais, inclusive em BrasJ1ia.

Não questiono o metrô de Brasília, ao contrário, acho
que ele é extremamente importante para a capital brasileira.
O Governador Joaquim Roriz deve obter apoio não só dos
Deputados brasilienses, como de todos os outros parlamen
tares para a conclusão desta importante obra. Mas reinvidico
também que as obras do metrô de Belo Horizonte não sejam
interrompidas por falta de verbas adequadas.

Como um dos co-autores da destinação da verba que
foi incluída no Orçamento da União para o metrô de Belo
Horizonte, quero deixar aqui registrada a minha posição, que
representa, espero, a opinião de toda a bancada mineira. De
sejamos que essas duas importantes obras, o metrô de Belo
Horizonte e o trevo da estrada que liga Belo Horizonte a
Sete Lagoas, na região da Ceasa, não sejam interrolllpidas
porque são fundamentais.

A Ceasa, por exemplo, fornece verduras e frutas pratica
mente a toda a região da grande Belo Horizonte. As obras
nesse trevo são importantíssimos, porque a região tem sido
local de acidentes gravíssimos, muitos deles com vítimas fatais.

Portanto, registro o meu apoio ao Prefeito Patrus Ananias
e espero que S. Ex~ detenha êxito nos seus contatos de hoje
em Brasília, para que essas obras não sejam interrompidas,
porque irão beneficiar milhões de trabalhadores e o povo,
em geral, da capital mineira.

Muito obrigado a V. Ex~, Sr" Presidente.
O SR. VICTOR FACCIONI (PPR - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr~ Presidente, Sr'< e Srs. Deputados,
a principal causa da inflação, sem sombra de, dúvida, é o
problema das contas públicas. Deve-se entender por tal não
apenas as contas do Governo Federal, mas também dos gover
nos estaduais e municipais. Na verdade, a situação das contas
públicas chegou a tal ponto que o atual Ministro da Fazenda,
Fernando Henrique Cardoso, ao anunciar o novo plano de
ação do Governo, estabeleceu que o desafio é "colocar a
casa em ordem", como principal estratégia para controlar
a inflação.

Outra meta, segundo o Ministro, é a retomada do cresci
mento. O Brasil é um dos quatro países do mundo, segundo

pesquisa recentemnte divulgada, a atingir uma inflação supe
rior a 1000%, em 1992. Mas, enquanto no Zaire, na Ucrânia
e na Rússia, a hiperinflação resulta de uma economia destruí
da, a economia brasileira, por mais paradoxal que possa pare
cer, apesar de enfraquecida por uma longa recessão, continua
vigorosa. Isto é sinalizado por um leve aumento do Produto
Interno Bruto nos últimos meses, a expansão da fronteira
agrícola, a elevação da produtividade industrial e o cresci
mento das exportações. E isto tudo acontece, apesar dos go
vernos fracos que tivemos nos últimos anos! Esse diagnóstico
da situação do País é bem conhecido do Governo. Consta,
inclusive, do programa de ação imediata anunciado pelo Mi
nistro da Fazenda.

A impressão que se tem, Sr. Presidente, e Sr" e Srs.
Deputados, ao ler a síntese das pJincipais medidas do plano,
é que o Governo está informando que medidas que deveriam
ser simples rotina administrativa não estavam sendo execu
tadas, mas que, agora, passarão a sê-lo, tais como combater
a sonegação, cobrar os créditos da União e vetar o uso dos
bancos estaduais para fins políticos e eleitoreiros, que compro
metem a situação do sistema financeiro, junto com a aplicação
da lei do colarinho branco a quem não cumprir a legislação.
Senão vejamos: o Governo diz que vai combater a sonegação,
mediante a notificação de 300 mil contribuintes que não

declaram o Imposto de Renda, e cobrar dívidas de 115 mil
pessoas físicas, além de fazer o acompanhamento direto das
contas das 30 mil maiores empresas do País. Diz ainda que
vai concluir a negociação das dívidas dos Estados com a União;
proibir a concessão de seguro financeiro dos Bancos Estaduais
po'r parte do Banco Central e, igualmente, opor-se que os
Bancos Estaduais socorram os respectivos governos. Como
se isso já não fosse uma obrigação sua e precissasse constar
de um plano de governo. Tudo deveria ser uma prática normal,
independente de qualquer plano. Em todo o caso, pelo menos
agora o Governo pretende cumprir com tais obrigações. Ao
anunciar que faria o óbvio, até já causou um impacto positivo
na opinião pública. Esperemos que cumpra o anunciado.

Quanto ao orçamento, Sr. Presidente, foi divulgado que
se cortaria o equivalente a 6 bilhões de dólares. Tirando o
fato de que, na verdade, quase nada do Orçamento foi até
agora liberado, nem no que ele tem de mais urgente e indispen
sável, é de se estranhar a atitude e os critérios, se é que
existem, para determinar tais cortes. Concordamos em que
se estaleçam priofidades, diante da situação difícil do encaixe
financeiro. Mas no momento em que o Governo mantém
e considera prioritários os recursos para o metrô de Brasília
e para a Linha Vermelha do Rio de Janeiro, pratica uma
incoerência. E como ficam as prioridades dos outros Estados
e Municípios? Aí começa a contestação dos demais Governa
dores e Prefeitos. De repente, continua tudo igual, agravado,
porém, com nova queda de credibilidade.

Além disso, há insistência do Governo em criar o IPMF,
mais um imposto, o que significa sobrecarregar o contribuinte
e aumentar ainda mais o problema da recessão. Querer resol
ver o déficit das receitas públicas pelo simples aumento da
receita, e não basicamente pelo corte da despesa, é uma ilusão.
Aumentar a carga tributária não significa arrecadar mais. Mas,
com certeza, induz a sonegar mais.

Exemplos de outros países comprovam que com a redução
. de tributos houve aumento da arrecadação, porque houve

menos sonegação.
Mais um equívoco, portanto, do Governo. Por isso, meu

voto contrário ao IPMF. Qualquer plano de combate àinflação
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e retomada do crescimetno exige um mínimo de coerência,
que o Ministro Fernando Henrique Cardoso, como toda a
equipe econômica do Governo e suas lideranças no Congresso
Nacional, estão comprometendo, com a insistência em criar
mais um imposto, ao mesmo tempo em que libera dinheiro
para obras não essenciais, como o metrô de Brasília e a Linha
Vermelha, no Rio. Que se pense nisso!

o SR. LOURIVAL FREITAS - (PT - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr'! Presidente, "os índios possuem muita ter
ra", "'a demarcação das terras indígenas inviabiliza o cresci
mento econômico do País." Esses são argumentos que ouvi
mos constantemente daqueles que se opõem à demarcação
das terras indígenas no País. No entapto, eles não são verda
deiros e revelam ignorância ou má-fé. Acredito que basica
mente má-fé. Além disso, confundem a opinião pública e
dificultam a demarcação das terras indígenas, o que é um
direito dos povos que nelas vivem.

Esse trecho faz parte de um panfleto pela Campanha
da Demarcação das Terras Indígenas, promovida pelo Fórum
em Defesa dos Direitos Indígenas. O Fórum é constituído
por organizações da sociedade civil brasileira e tem sede no
Núcleo de Estudos da Amazônia da Universidade de Brasília.

Participei da última reunião, na semana passada, e assumi
o compromisso de fazer aqui na Câmara, no meu Estado,
enfim, onde me for possível, a divulgação de todo o trabalho,
no sentido de mobilizar, sensibilizar esta Casa e a sociedade
para essa campanha fundamental.

É inadmissível que a Constituição tenha determinado um
prazo de cinco anos para a demarcação de todas as terras
indígenas - prazo este que finda este ano - e ela não tenha
sido ainda feita. Isso é inexplicável e insustentável.

No momento em que o Brasil fala em combater a fome,
a miséria, enfim, a desgraça do povo brasileiro, medidas con
cretas do povo brasileiro, medidas concretas e não paliativas
- têm de ser tomadas. Por isso, considero essa campanha
pela demarcação das terras indígenas uma medida positiva,
fundamental, para que não se agrave mais a situação de penú-
ria em que vivem várias povos indígenas. .

A propósito a revista Veja desta semana - e dirijo-me
àqueles que argumentam contra a demarcação alegando que
é muita terra para poucos índios - traz uma reportagem
sobre os megalatifundiários do Brasil, que têm terras do tama
nho de países, não criam, não plantam e, às vezes, sonegam
impostos.

Temos o exemplo do paulista Pedro Dotto, de 57 anos,
e suas terras de 2,1 milhões de hectares no Acre, cuja área
é igual à de EI Salvador. Há outro, um explorador de madeira,
Mário Jorge Moraes, cujas terras têm 1,2 milhão de hectares,
portanto, do tamanho da Jamaica, e um patrimônio avaliado
em 1,6 bilhão de dólares. Cita ainda a reportagem a casa
do Sr. Malih Hassan Eumaoula e suas terras de 490 mil hecta
res, quase metade da área do seu país de origem, o Líbano,
que desembarcou neste País em 1954 com 50 dólares no bolso.
E por aí vai, Sr. Presidente. São vários casos. A própria Mana
sa, também detém uma área, localizada nos Estados do Ama
zonas e do Acre, incomensurável para um único dono.

Esse argumento de que os índios possuem muita terra
é uma falácia, e eles certamente não são responsáveis pelo
grau de pobreza em que vive o nosso povo. Muito pelo contrá
rio, eles lutam para que suas terras sejam demarcadas e seus
legítimos direitos respeitados pela população, pelo povo e
pelo Governo brasileiro.

A demarcação das terras indígenas localizadas na faixa
de fronteira não coloca em risco a soberania nacional, como
têm dito diversos defensores desse argumento. A Constituição
estabelece que as terras tradicionalmente ocupadas pelos ín
dios constitu«rm bens da União. A demarcação, portanto, des
sas terras nas faixas de fronteira simplesmente explicitará esses
limites. Não há, pois, qualquer empecilho à exploração das
reservas minerais nas terras dos índios. Basta que esta Casa
regulamente essa exploração.

Aqui, ficam portanto, Sr' Presidente, a nossa denúncia
e, ao mesmo tempo, nossa colaboração ao divulgarmos essa
campanha promovida pelo Fórum em Defesa dos Direitos
Indígenas.

O SR. JOSÉ ABRÃO (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr' Presidente, Sr'< e Srs. Deputados, li esta semana
no jornal Correio Braziliense matéria sobre a ação da Secre
taria do Direito Econômico, que aplicou a primeira medida
preventiva contra a indústria cimenteira. Diz a notícia que
a empresa Ciplan, com sede no Distrito Federal, vai pagar
uma multa diária no valor de 50 mil UFIR, o equivalente
a 1,7 bilhão de cruzeiros, por prática de venda casada, até
a cessação do ato infrator. Diz ainda a notícia que, segundo
o Secretário do Direito Econômico, essa empresa e as demais
utilizam vários artifícios para escapar da fiscalilzação, e cita
casos de algumas fábricas de cimento que estariam estipulando
quantidades mínimas para a venda.

Refiro-me a essa notícia, Srª Presidente, porque apre
sentei, no início do ano, o Projeto de Lei n° 3.500, com o
objetivo de alterar o art. lo da Lei n') 8.002 - aliás, uma
lei muito importante - por fazer referência a uma multa
muito pequena. Essa lei tem uma abrangência muito grande,
porque visa coibir abusos de venda casada, de exploração
da venda com o transporte; ela também impede a venda do
produto subsidiado casado com outro não-subsidiado, como
aconteceu no caso do leite, quando, então, vendiam-no, mas
exigiam também que se comprasse a manteiga, o queijo e
o pão. No caso dos refrigerantes, quando chega o verão, as
empresas distribuidoras só os vendem for comprada também
a cerveja na quantidade por elas estipulada!

Há o caso dos automóveis. Basta haver algum tipo de
incentivo e uma maior demanda para que se exija, na sua
venda, além dos ágios, a compra do rádio, de um retrovisor
extra, de escapamento adicional, tapetinhos e tudo o mais.

E caso do cimento, só pode ser comprado no distribuidor
, porque quem o explora, explora também o transporte.

Então, como essa gente só entende a linguagem do dinhei
ro, do cifrão, resolvemos apresentar essa proposição, a fim
de aumentar a multa de 10 mil para 500 mil Unidades Fiscais
de Referência. Dessa forma, terá o Estado poder para coibir
esse tipo de abuso. Essa é a única linguagem que essa gente
entende.

E tenho a alegria de anunciar hoje que, tendo sido apro
vada a proposição, pela Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, já foi encaminhada à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação. Espero que aquela
Comissão aprove o Projeto de Lei n° 3.500, afim de que,
tendo poder de persuasão contra esa gente que entende só
a linguagem do dinheiro, o Estado possa coibir esse ahuso
contra o consumidor que, afinal de contas, é quem sempre
sofre no final da linha.

Por isso, enalteço a aprovação na Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e faço daqui
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um apelo no sentido de que a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação agilize isso para que possamos ter mais
esses instrumentos a fim de coibir esse tipo de abuso.

Era o que tinha a dizer.

A SRA. PRESIDENTE (Ângela Amin) - Comunico aos
Srs. Deputados que o Presidente está vindo ao plenário para
abrir o painel e dar início à discussão e votação dos itens
constantes da Ordem do Dia.

Com a palavra o Deputado Cyro Garcia.

o SR. CYRO GARCIA (PT -...:. RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr'! Presidente, Srs. Deputados, gostaria de registrar
minha grande preocupação com relação a dois fatos que estão
ocorrendo paralelamente no País e que, mais uma vez, vêm
corroborar certos ditados que visam minimizar a capacidade
da cidadania e do povo brasileiro. É useiro e vezeiro dizer-se
por aí que o nosso País não é sério. Atribuiu-se inclusive
essa frase a um grande estadista europeu.

A realidade vai passando e, às vezes, parece que a coisa
não é séria realmente. .

Duas comédias estão sendo desenvolvidas, neste momen
to, no cenário nacional. De outro lado, a comédia PC Farias.
É um absurdo o conjunto de trapall}adas, os desencontros,
a incompetência no processo de prisão desse mau elemento,
desse que já é um símbolo do que, infelizmente, é grande
parte da elite nacional. Simplesmente não se chega a lugar
algum.

Essas negociações são absurdas. Agora, PC quer cela
sem grade. De repente, ele vai querer também uma cela na
praça, embaixo de uma jaqueira. Isso é o cúmulo do absurdo!
E Governo, em total incompetência e paralisia, não dá um
desfecho a tudo isso. Toda a população está querendo ver
o Sr. PC Farias atrás das grades. E não só ele, como o Sr.
Col1or de Mel10 e toda aquela quadrilha que esteve instalada
no Palácio do Planalto até o momento do impeachment.

Votamos na Câmara dos Deputados o reajuste mensal
integral de salários, proposta que implica perdas para os traba
lhadores, porque no quadrimestreela significa o reajuste total.
de 23,08% de perdas. E agora, no Senado Federal, estamos
assistindo a encenação de outra comédia, repito, que é a da
negociação da política salarial. Fala-se em reajuste mensal,
mas com um redutor de 40%. Isso significa uma perda, no
quadrimestre, superior à política agora em vigor.Sabemos que'
60% continuam sendo uma grande brincadeira.

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, o Congresso Nacio
nal tem um grande débito para com o povo brasileiro, porque
proposta de sacrifício se vota aqui a três por dois. A última,
e mais notória, foi mais um imposto para o trabalhador pagar:
o IPMF. E só este paga imposto neste País, pois os empresários
o sonegam. Mas, na hora de se votar algo de interesse dos
trabalhadores, como ocorreu aqui na primeira votação, o Go
verno apresenta uma proposta rebaixada.

Sr. Presidente, em nome do PST-U, queremos denunciar
a farsa dessa negociação e expor o porquê do descrédito dos
políticos. É impressionante o fato de que todos os políticos
na oposição tenham um discurso e, quando chegam ao Gover
no, assumam outro. Temos proposta do Presidente Itamar
Franco, quando era Senador, de reajuste mensal; do Ministro
Fernando Henrique, quando também era Senador, de reajuste
diário; do Ministro Walter Barelli, que já me assessorou tantas
vezes, enquanto eu era dirigente sindical, na discussão com
a patronal e com os banqueiros de que salário gereva inflação.

Agora, ao assumirem o Governo, todos mudam o seu discurso.
É óbvio que os políticos têm que estar desacreditados perante
a população brasileira, porque todos esses exemplos levam
ao descrédito.

Portanto, queria reafirmar, primeiro, a necessidade da
votação em agosto. Ou seja, que votemos logo a LDO, assim
como o reajuste fiscal.

É importante a inclusão dos servidores públicos federais
nessa política, pois temos que acabar com essa divisão no
País, como se houvesse trabalhadores de duas categorias: o
de primeira classe e o de segunda classe. Os servidores públicos
também pagam impostos e freqüentam os mesmos supermer
cados que os trabalhadores da iniciativa privada.

Por último, devemos lutar pela manutenção dos 3% de
aumento real do salário mínimo, quando voltar o projeto
à Câmara dos Deputados. O salário mínimo do Brasil hoje
é o menor desde sua criação. Esse é compromisso que os
Parlamentares têm com maioria explorada dos trabalhadores
do nosso País.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Cyro Garcia, a Sri Ange
la Amin, *2" do artigo 18 do Regimento Interno. deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Adylson
Motta,'Z" Vice-Presidente.

o SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ontem,
nesta Casa, estiveram participando de uma reunião com a
Comissão da Seca, representada por seu Presidente e por
seu Relator, bem como por minha pessoa, como coordenador
da Subcomissão da Bahia e Minas Gerais, dezenas de repre
sentantes de trabalhadores, de sindicatos, acompanhados in
clusive pela Deputada Estadual Fátima. Além de discutirem
os problemas que estão aflingindo cada vez mais dramati
camente os sertanejos, vieram insistir com o Sr. Ministro da
Integração Regional para que fizesse esse apelo chegar aos
ouvidos e à tão decantada "sensibilidade" (entre aspas) do
Sr. Presidente da República.

Sr. Presidente, primeiro quero afirmar que esta estiagem
.no Nordeste é uma das maiores que já houve neste século.
Portanto, é preciso que se dê atenção especial à dramaticidade,
ao estado de calamidade pública que a maioria dos nordestinos
estão vivendo. E preciso também registrar que, apesar de
ser uma das maiores secas da história do Nordeste, é também
a que menos tem recebido recursos do Governo para atendi
mentos emergenciais, apesar de o Governo Itamar Franco
ter atendido às reivindicações dos trabalhadores, por ocasião
da ocupação da Sudene. É importante, além disso, salientar
que, na ocasião, o Sr. Presidente da República garantiu meio
salário mínimo. Mas isso foi em maio. O salário mínimo já
aumentou, e não houve nenhuma mudança no sentido do
reajuste desse meio salário mínimo. E hoje, estamos discu
tindo se deve haver ou não um reajuste mensal.

Quero também registrar, Sr. Presidente, que, quando
estávamos reunidos, juntaram-se a nós dezenas de Prefeitos
do Ceará, inclusive o Prefeito de Quixadá, o companheiro
Hilário, do Partido dos Trabalhadores, numa audiência com
o Sr. Ministro da Integração Regional, Dr. Alexandre Costa.
Naquela ocasião, tanto os Prefeitos como os Deputados e
os Senadores, que em seguida acompanharam essas delega
ções, quanto, e principalmente, os trabalhadores presentes
à audiência realizada no auditório daquele Ministério declara-
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ram que é importante levar ao conhecimento do Sr. Presidente
da República a necessidade de liberação imediata da terceira
parcela do PAG, para que a situação dos trabalhadores de
região em estado de calamidade não se agrave ainda mais.
Também é preciso mostrar a necessidade de se prolongar
as medidas de emergência até a próxima safra, porque as
chuvas esperadas neste período não ocorreram. Portanto, a
estiagem vai-se prolongar, no mínimo, até dezembro, ou 
quem saber? - até março.

Nesse sentido, é importante garantir a continuidade do
PAG e o funcionamento das comissões regulamentadas para
trabalhar nos Municípios, Estados do Nordeste e em todo
o território nacional. Os prefeitos devem respeitar democrari
camente as decisões dessas comissões e não utilizarem para
fins eleitoreiros os recursos obtidos para atender emergências
da seca.

Todas essas denúncias foram apresentadas em documen
tos entregues ao Sr. Ministro da Integração Regional, para
que ainda hoje faça chegar ao conhecimento do Sr. Presidente
da República o quadro dramático do Nordeste, a fim de que
medidas urgentes sejam tomadas pelo Governo. .

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência
comunica aos Srs. Deputados que está aberto o painel para
registro de presença e faz um apelo a todos os Srs. Parlamen
tares que se encontram em seus gabinetes e demais depen
dências da Casa para que acorram ao plenário, a fim de que
se possa dar início à Ordem do Dia, que será a continuação
da votação das matérias constantes da pauta de ontem. Come
çaremos pela Política de Remuneração dos Servidores Públi
cos Civis e Militares da Administração Federal Direta e Autár
quica.

O apelo da Presidência, então, é para que venham ao
plenário os Srs. Deputados, a fim de que possamos atingir
o quorum necessário.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, nobre
Deputado Roberto Franca.

O SR. ROBERTO FRANCA (PSB - PE.) - Sr. Presi
dente, Sr'" e Srs. Deputados, tenho em mãos o compromisso
dos Governadores para "Quinhentos Dias de Ação pela Crian
ça", recentemente lançado na n Reunião do Pacto pela Infân
cia, realizada em Brasília, ontem, com a presença do Sr. Presi
dente da República e de diversos Ministros de Estado.

Sr. Presidente, essa foi a segunda reunião dos Governa
dores, e a sociedade civil gostaria de saber o que foi feito
durante o ano, da primeira reunião até essa, porque não senti
mos modificações de nenhuma natureza.

O compromisso dos Governadores precisa ser materia
lizado com a alocação de recursos financeiros dos Estados
para a área da criança e do adolescente. Não importam as
declarações formais de compromisso se, na hora dos gastos
públicos, apenas o Governo Federal destina recursos para
a área.

Temos conhecimento de que inúmeros Estados fazem
o pagamento do pessoal, da parte burocrática do atendimento,
mas não destinam um tostão para o atendimento direto à
criança e ao adolescente, são realizadas centenas de reuniões,
seminários, encontros e palestras sobre o tema, mas não senti
mos alterações significativas no quadro em que se encontram
as crianças e os adolescentes deste País, vivendo nas ruas,
assassinadas brutalmente. São índices que crescem a cada ano,
sem que haja recursos para modificações efetivas dos apare
lhos policiais, modernização da Justiça e a presença decisiva

do Ministério Público na defesa da cidadania em todas as
comarcas deste País.

Sr. Presidente, deve ser exaltado o compromisso dos Go
vernadores. Mais do que compromisso, queremos ver ações
concretas ao longo desses 500 dias. Estaremos desta tribuna
cobrando essas ações concretas, especialmente do Governo
do meu Estado, Pernambuco, para que, ao menos até o final
da atual gestão, se promova a valorização do Conselho Esta
dual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e destine-se
recursos do orçamento estadual a esse fim.

Sr. Presidente,. para concluir, desejo fazer uma explici
tação do meu posicionamento. Não é possível querer melhorar
as condições sociais deste País sem promover uma elevação
significativa dos salários e da renda do povo brasileiro.

O salário' mínimo no Brasil corresponde a cerca de 70
dólares, enquanto no Paraguai o salário mínimo é de 180
dólares, e países do Cone Sul, em média, têm salário mínimo
de 150 dólares. O Brasil, nona potência econômica do Mundo,
um vergonhoso valor de salário mínimo correspondente a 70
dólares, que, quando for pago, não chegará a 60 dólares.
Essas informações, Sr. Presidente, foram prestadas em depoi
mentos na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Fe
deral, quando discutimos a política salarial, ocasião em que
o Sr. Jair Menegheli, Presidente da CUT, declarou, que o
Paraguai, um dos países mais pobres da América Latina, tem
pago um salário mínimo quase três vezes maior do que paga
o Brasil.

Não vamos resolver a situação econômica do povo sem
aumentar efetivamente a renda. Esses programas compensa
tórios, essas formas paralelas não vão atingir o objetivo que
pretendemos se não houver uma política econômica em todos
os Ministérios capaz de aumentar o índice de emprego a elevar
a renda.

Este é o nosso posicionamento. A política social com
relação à criança precisa estar ajustada a uma política macroe
conômica que eleva a renda e o salário do trabalhador brasi
leiro.

Durante o discurso do Sr. Roberto Franca, o Sr.
Adylson Motta, ]9 Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Alcides Modesto,
49 Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Alcides Modesto) - Queremos
informar a todos os Srs. Deputados que se encontram nas
dependências da Casa que o painel eletrônico já está aberto
para o registro de presenças. Precisamos de quorum para
votar as matérias previstas para esta sessão extraordinária.

Prosseguindo o Pequeno Expediente, concedo a palavra
ao Deputado Adroaldo Streck.

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, estive
ouvindo, há poucos instantes, pronunciamentos em que se
considerava fundamental uma política econômica mais ágil
de parte do Ministro Fernando Henrique Cardoso. Entre
tanto, uma política econômica colocada em prática de forma
isolada representa pouco ou quase nada em um país que per
deu todos os referenciais especialmente o ético.

Agora mesmo, nesta crise de identificação que o País
vive, estamos assistindo a um verdadeiro desastre na autori
dade do Ministro da Justiça Maurício Corrêa. Subordinados
seus da. Polícia Federal falam às escâncaras e dão entrevistas
às redes de televisão, aos jornais, às emissoras de rádios desa
fiando a autoridade de S. Ex' Isto é uma inversão, é algo
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inominável, monstruoso, que não acontece em nenhum país
civilizado do mundo! Vou dar agora um exemplo ocorrido
há poucos dias nos Estados Unidos, fato sobre o qual jornais
brasileiros deram ampla divulgação. Um comahdante com
mérito, com honra por sua atuação na Guerra do Vietnã,
atualmente servindo na Europa, na Força Aérea Norte-A
mericana, falou mal do Presidente BiII Clinton, que não atra
vessa uma situação favorável na Presidência dos Estados Uni
dos. A providência imediata dos superiores hierárquicos desse
militar foi destituí-lo, rebaixá-lo nos vencimentos, na patente,
e só não foi colocado na rua pelo Exército, 'com desonra
por ter sido um herói da Guerra do Vietnã. '

Então, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é isto que precisa
mos considerar neste País. Não adianta nada arrumar a econo
mia se as pessoas não respeitam mais ninguém. Vejam o des
respeito, a sem-cerimônia com que todos se referem à figura
do Presidente da República, homem honrado, contra quem
não existe nada para se dizer, a não ser a respeito do seu
temperamento. E isto que imagino que devemos batalhar,
paralelamente a um programa econômico mais adequado às
necessidades do País: que todos se conscientizem de que preci
samos ter uma hierarquia, respeitá-la, e também nos respeitar
um poucó mais, entre nós, brasileiros de todas' as' camadas
sociais!

O SR. CÉSAR CALS NETO (PSD - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos pre
senciando os trabalhos de uma CPI encarregada de estudar
os problemas da "seca ora em curso no Congresso Nacional.
Queria chamar a atenção dos companheiros congressistas, es
pecialmente dos membros da CPI da Seca, sobre ós estudos,
os debates, as conclusões a que se chegou no curso de outra
CPI realizada em paralelo com a Assembléia Nacional Consti
tuinte por volta de 1987/88, da qual tive a honra de ser o
Relator e o Senador Teotônio Vilela Filho o seu Presidente.

Sr. Presidente, naquela época, já observávamos distor
ções terríveis no contexto dos recursos hídricos nordestinos.
Agora estamos presenciando exatamente uma seca terrível,
uma das maiores da história do nosso País, quando as mazelas
dessas distorções vêm à tona de forma gritante.

Quero destacar aqui que o Nordeste tem recursos hídri
cos. O Nordeste tem um manancial hídrico não aproveitado,
faltando racionalizá-lo. Dou como exemplo as águas do rio
S~() Francisco, cujos excedentes poderiam já estar se,ndo trans
portados para a região do semi-árido, assim como as águas
dos rios Parnaloa e Tocantins. Destaco ainda o imenso mar
de águas acumulado em açudes, sem aproveitamento. Um
exemplo claro é o Açude de Orós, no Estado do Ceará. Esse
açude, construído por Juscelino Kubitschek, passou 90% do
tempo ocioso. Somente depois de trinta anos, no Governo
Figueiredo, sendo Ministro dos Transportes o Sr. Mário An
dreazza, é que se decidiu instalar uma válvula de sangramento
em Orós, o que trouxe imensos benefícios para a irrigação.
Agora, com o apoio do Ministro Jutahy Magalhães, do Minis
tro Fernando Henrique Cardoso e do Presidente Itamar Fran
co, o Governo Ciro Gomes está construindo uma canal de
quase 100 quilômetros, para aproveitar uma pequena parcela
dessa água, que continuará em sua grande parte desperdiçada,
ligando o Município de Itaiçaba à cidade de Fortaleza, o que
vai permitir que se evite um colapso no abastecimento de
água na Capital.

. Esse é o do Nordeste. Faltam ao Nordeste recursos finan
ceiros e, sobretudo decisão política do Congresso Nacional,
do Poder Executivo e das elites brasileiras, que têm faltado

não somente ao Nordeste, mas à maior parte da população
brasileira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Alcides Modesto) - Mais uma
vez apelamos aos Srs. Deputados para que se dirijam ao plená
rio, pois já vamos iniciar a votação das matérias da Ordem
do Dia. O painel eletrôilico já está ligado, aguardando-se
quorum dos Srs. Deputados.

Concedo a palavra ao Sr. Osmânio Pereira.

O SR. OSMÂNIü PEREIRA (PSDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de
trazer ao conhecimento desta Casa um programa que está
sendo elaborado de comum acordo com a bancada mineira,
em especial com os Deputados pertencentes à região do norte
de Minas, dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha e diversos
Ministérios, sob a coordenação do Ministério da Integração
Regional. O programa leva o nome de Promovale e visa aplicar
recursos, orçados em mais de 10 trilhões de cruzeiros, em
vários programas de produção de alimentos, saneamento bási
co,educação, saúde, tratamento de água, construção de esco
las, hospitais, postos de saúde e creches. Trata-se de programa
que envolve o Ministério da Fazenda, o Ministério do Bem
Estar Social, o Ministério das Minas e Energia, o Ministério
da Integração Regional, o Ministério da Educação, o Minis
tério da Agricultura e também a Presidência da República
e órgãos dos Estado de Minas Geraes, como a Secretaria
de Agricultura, a Rural Minas e a Emater.

Gostaria de. destacar a importância desse programa na
espera de ações que o próprio Presidente da República definiu
como prioritárias no combate à miséria, no combate à fome.
A iniciativa desse programa, que, repito, leva o nome de
Promovale, foi da Bancada mineira, que colocou em bloco
as suas emendas orçamentárias, abrindo mão dos recursos
para as finalidades que já estavam previstas no próprio Orça
mento, para que, agregados novos recursos dos Ministérios,
pudéssemos, em resposta ao apelo do Presidente, desenvolver
um grande programa de desenvolvimento regional integrado
para aquela região.

No dia de hoje tivemos a segunda reunião, e ficou acer
tado que esse programa será lançado nacionalmente na primei
ra semana do mês de agosto, provavelmente entre os dias
3 e 5 de agosto, com a presença de cinco ou seis Ministros
de Estado, do Presidente da República, do Sr. Governador
do Estado, Hélio Garcia, e de representantes de órgãos técni
cos de todo o Brasil.

O exemplo que está sendo dado na elaboração deste pro
grama pode servir de modelo para todo o Brasil, no sentido
de urna integração do Legislativo com o Executivo; numa
época de escassez de recursos, ainda assim procuramos dina
mizar aquela região. O grande apelo do momento é o desen
volvimento das regiões mais pobres do País.

Agradeço ao Sr. Presidente da República a acolhida que
deu a essa proposta. Apelo para todos os Deputados que
alocaram recursos orçamentários para o norte de Minas 
Mucuri e Jequitinhonha - no sentido de que mobilizem os
Prefeitos dessas regiões, a fim de que trabalhem junto às
associações das ,microrregiões e, na primeira semana de agos
to, estejam todos aqui, Prefeitos e Presidentes dessas associa
ções, para que possamos dar ao Brasil um testemunho de
solidariedade ede trabalho suprapartidário. Oxalá possamos
desenvolver aquelas três regiões que ao longo de muitos anos
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ficaram abandonadas e hoje se encontram em situação de
miséria e de penúria.

Durante o discurso do Sr. Osmânio Pereira, o Sr.
Alcides Modesto, 4" Suplente de Secretário, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio
Oliveira, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência convoca os Srs. Deputados presentes nas diferentes
dependências desta Casa, inclusive nas Comissões Técnicas,
a comparecerem imediatamente ao plenário. pois dentro de
alguns minutos deveremos iniciar a Ordem do Dia e precisa
mos atingir o quorum regimental. Trata-se da votação da matéc

ria da mais alta importância.

O Sr. Valdir Ganzer - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pela ordem,
concedo a palavra ao Sr. Deputado Valdir Ganzer.

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, V: Ex'; já abordou a questão sobre
a qual queria manifestar-me.

No intuito de oferecer um reforço, devo dizer que, neste
momento, estão reunidas, pelo 'menos, a Comissão Mista de
Orçamento e a Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, que conta com a presença do Ministro Maurício Corrêa.

Gostaria de saber quais as medidas que vamos tomar,
porque o Ministro está na Casa prestando esclarecimentos
sobre PC Farias e Polícia Federal, e não temos quorum aqui
no plenário. As reuniões das referidas Comissões já estavam
marcadas antes de V. Ex' convocar sessão para hoje, às 9
horas.

Então, temos um problema de dupla presença: não pode
mos estar lá e aqui ao mesmo tempo. Precisamos decidir essa
questão, senão não conseguiremos dar continuidade aos traba
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Dr. Mo
zart Vianna, Secretário-Geral da Mesa, já se dirigiu ao Anexo
lI, onde funcionam as Comissões Técnicas da Câmara, para
pedir aos Srs. Deputados que compareçam ao plenário e regis
trem suas presenças, a fim de que possamos atingir o quorum
regimental e dar início à votação de matérias importantes
constantes da pauta de hoje"

Continuando o Pequeno Expediente, concedo a palavra
ao nobre Deputado Costa Ferreira.

- -" _. - .
O SR. COSTA FERREIRA (PP - MA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados, o Mara
nhão, nestes últimos anos, vem experimentando, com a admi
nistração do Governo Edison Lobão, melhores dias para os
seus habitantes, haja vista a preocupação do Governador em
dar ênfase aos diversos aspectos de desenvolvimento do Esta
do. No setor rodoviário, o Governador ampliou toda a malha
viária do Maranhão, asfaltando e interligando estradas, propi
ciando a reforma agrária e facilitando a utilização do solo
em henefício dos maranhenses, evitando assim o êxodo rural.
Tem demonstrado também bastante preocupação com a edu
cação, construindo novas escolas e recuperando outras. ,Am
pliou a Universidade Estadual do Maranhão, criando novas
vagas e melhorando o corpo discente e docente daquela uni
versidade.

Sr. Presidente, gostaríamos de deixar patente para todo
o Brasil que no Maranhão temos um governante que se preo-.

cupa com o bem-estar dos maranhenses, contribui para que
a renda seja melhor distribuída e dá ênfase aos objetivos
principais do Estado, que são o desenvolvimento e o bem-estar
de toda a sua gente.

No setor de saúde, não poderia ser diferente; houve me
lhorias. O Governador Lobão construiu novos hospitais e os
SUDS estão em plena atividade, dando assistência hospitalar
aos que necessitam desse benefício. S. Ex' tem procurado
urbanizar a cidade, que é antiga, mas que tem sua parte nova,
dando-lhe uma nova feição, procurando melhorar o sistema
de transporte, para que todos possam se deslocar para seu
trabalho com segurança, usufruindo do bem-estar desejado.

Deixo registrada, portanto, a preocupação do Governa
dor do Estado do Maranhão com a saúde, a educação, o
transporte, enfim, com todos os setores do Estado, para que
o povo possa realmente melhorar seu padrão de vida e viver
em paz e tranqüilidade.

O SR. AGOSTINHO VALENTE (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Presi
dente Itamar Franco, ao nomear o Sr. Geraldo Magela da
Cruz Quintão novo Advogado-Geral da União, não levou
em consideração as informações que fizemos chegar à Presi
dência da República, dando conta de que esse senhor não
poderia ser nomeado para um cargo que tem a importância
de um Ministério.

Eu e o Deputado Luiz Gushiken protocolamos junto à
Presidência da República, ao Tribunal de Contas da União
e à Procuradoria Geral da República denúncias sobre o Sr.
Geraldo Magela Quintão que o impedem de ocupar o cargo
de Advogado-Geral da União. O Presidente da República,
no entanto, ao nomeá-lo, sem levar em conta, repito, as nossas
severas denúncias, ainda nos mandou um recado dizendo que,
se tivéssemos provas concretas, elas deveriam ser encami
nhadas a ele. Ora, Sr. Presidente, as provas da impropriedade
da nomeação do Sr. Quintão foram protocoladas junto à Presi
dência da República, à Procuradoria Geral da República e
ao Tribunal de Contas da União! Cabe a esses três órgãos
examinar as denúnçias e formular sua conclusão. O que o
Sr. Quintão já fez à frente da Consultoria-Geral do Banco
do Brasil é de estarrecer, e nós, funcionários do Banco, jamais
o indicaríamos para ocupar um alto cargo da República. O
Governo Itamar Franco, que teve o cuidado, ao nomear o
Presidente do Banco do Brasil, de consultar o País e o próprio
Banco, para que o cargo fosse ocupado por um homem probo
como Alcir Calliari, não podia perpetrar contra a Nação um
ato de autoritarismo, como foi a nomeação do Sr. Geraldo
Quintão.

O Presidente disse que quem tiver provas que as apre
sente. Ora, mas fizemos isso! Por que, então, não foram exa
minadas? Por muito menos o Presidente da República foi
severo com seu amigo Eliseu Resende, e lembro que o Senado
sabatinou o ex-Ministro. No entanto, a nomeação do Sr. Quin
tão passa pela porta da Presidência da República, e o Presi
dente manda-nos um recado autoritário: se tivéssemos provas,
que as apresentássemos. Ora, apresentamos as provas, e o
Presidente da República delas não tomou conhecimento, não
manàou abrir nenhuma sindicância para saber se o nome era
bom ou não.

Para nós, funcionários do Banco do Brasil, a coisa está
bem clara: o Sr. Geraldo Magela Quintão cometeu atos de
irregularidade à frente da Consultoria Geral do Banco do
Brasil, principalmente na questão da terceirização, que, mal-
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grado vir puma hora tão ruim como esta, tem,de vir, porém,
com um pressuposto básico, ou seja, o da co~corrênçia, não
se permitindo que alguém, como o Sr. Quintão, da Consultoria
Geral Jurídica do Banco do Brasil, indique quem quer que
seja - e, no çaso, indicou seus amigos para tocar os serviços
terceirizados daquele departamento.

Citamos, inclusive, a questão da assistência à Previ na
alocação de imóveis da Caixa de Previdência do Banco do
Brasil, em São Paulo, lesiva aos cofres da Previ e do Banco.
No entanto, o Presidente da República insiste em dizer que
não apresentí,l~os provas. Ora, o Presidente da' República
é que não quis levara sério as nossas denúncias. ' .

Deixo aqui, Sr. Presidente, o nosso protesto. Aliás, o
Jornal de Brasília, edição de hoje, publica notícia um pouco
melhor sobre essa vergonhosa nomeação do Sr. Geraldo Ma
gela Quintão. O Procurador Eugênio Aragão encaminhou
novo pedido de informações ao Banco do Brasil- é o terceiro
- e o Banco tem o prazo de dez dias para enviar à Procura
doria Geral da República as informações sobre o Sr. Quintão
- repito, uma nomeação que só desmoraliza a Presidência
da República.

Voltarei ao assunto, Sr. Presidente. Aliás, vou agir aqui
de maneira insistente, cobra,ndo do Presidente da República
que examine as provas, ,que juntamos, da improbidade do
Sr. Geraldo Magela Quintão para exercer qualquer cargo na
Presidência da República.

Por último, Sr. Presidente, solicito a V. Exª que mande
transcrever nos Anais da Casa, na data de hoje, a Moção
ao IX Congresso Mineiro de Vereadores, na qual o Vereador
Fernando Muniz de Neiva, de Itabir,a, Minas Gerais, faz defesa
patriota e nacionalista, muito importante neste momento, da
Companhia Vale do Rio Doce.

Era o que tinha a dizer.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORAD,OR:

MOÇÃO AO IX CONGRESSO MINEIRO
DE VEREADORES EM DEFESA DA CVRD

Senhoras e Senhores,
Nos últimos meses um fato me preocupa constaJ;ltemente.

Trata-se da intenção do governo Itamar Franco, em acelerar
oprocesso de privatização no Brasil e de notícias dando conta
de inclusão da Cia. Vale do Rio Doce na lista das estatais
privatizáveis.

As conversas sobre a privatização da Vale começaram
a surgir ainda na gestão do ex-ministro Eliseu Resende. O
argumento principal usado por Eliseu Resende, é de que a
CVRD, tem dado pouco retorno de capital ao governo em
tro~a dos aportes feitos pela União para manter seu controle
acionário.

" O ex-ministro evidentemente deve ter esquecido ou não
q\lis levar em consideração a agressiva política de investi
mentos da CVRD.

Seria exigir demais de uma empresa que construiu o com
plexo de carajás ter ainda de dar significativos retornos de
capital ao governo.

, Embora Eliseu não seja mais o ministro da Fazenda,
Se\l sucessor, Fernando Henrique Cardoso, por diversas vezes
afirmou não ter nada contra a privatização da CVRD.

Diante destes fatos, entendo ser imprescindível uma pro
funda reflexão e discussão sobre as consqüências de um ato .
de tal magnitude.

A Cia. Vale do Rio Doce, é, hoje, mais do que uma
empresa. Na realidade trata-se de um grande sistema com
posto de várias unidades de negócios que vão desde a explo
ração de minério de ferro até transporte de grãos, passando
pela produção e celulose, bauxita, maganês, ouro, etc.

São 51 anos de muito trabalho e dedicação de seus traba
lhadores que transformaram a CVRD, na maior mineradora
do mundo e jogaram por terra a equivocada visão de que
para uma empresa ser bem administrada é necessário a não
participação do Estado.

Na verdade, o êxito do sistema CVRD tem como funda
mentaI o fato de ter sido sempre administrada em busca do
aumento de sua competividade. Isto levou a empresa a deter
18% do mercado internacional do minério de ferro.

A CVRD é, até o momento, a única estatal que assinou
com o Governo Federal um contrato de gestão que lhe deu
maior autonomia operacional, administrativa e financeira, cor
relacionada ao cumprimepto comprovado de metas de desem
penho e produtividade. E necessário ressaltar que o contrato
de gestão foi assinado no ano passado e todas as metas foram
fielmente cumpridas o que resultou em sua renovação este
ano. .

Mesmo num quadro desfavorável, com queda no preço
e na quantidade exportada de minério de ferro, devido à
retração da demanda internacional a CVRD, em 92 teve um
faturamento de mais de 32 trilhões de cruzeiros e obteve um
lucro líquido de 300 milhões de dólares. Isto é, sem dúvida,
uma conseqüência natural do processo de diversificação em
outras áreas de negócio que o sistema CVRD tem sempre
buscado.

Por outro lado, este é o principal motivo de minhas preo
cupações, não se pode esquecer a contribuição que a CVRD
tem dado ao desenvolvimento econômico e social do país.
Podemos até dizer que a Vale poderia contribuir mais em
algumas localidades como, por exemplo, Habira onde o miné
rio de ferro encontra-se e, fase de exaustão e o município
ainda não encontrou alternativas para superar este ciclo.

No entanto, a CVRD pode ser vista como uma "grande
agência de desenvolvimento" conforme afirmou recentemente
o ministro das Minas e Energia, Paulino Cícero. De fato,
a CVRD participa de forma majoritária ou minoritária de
uma série de empreendimentos em vários cantos deste país,
gerando empregos e oportunidade de negócios. Além do mais,
8% de seu lucro líquido é destinado ao desenvolvimento da
zona do Rio Doce. São dezenas de municípios que utilizam
destes recursos. Se realmente a Vale for vendida será que
novos donos terão esta preocupação e o comprimisso com
o desenvolvimento econômico e social nas áreas onde a empre
sa atua?

Não há, portanto, senhoras e senhores, nenhuma razão
consistente para que a Vale seja colocada na alça de mira
da privatização, a não ser para beneficiar uma minoria que
inescrupulosamente se aproveita dos negócios do Estado. O
fim do século XX trouxe o questionamento do Estado onipo
tente, senhor de tudo e de todos. Esta questão busca, antes
de tudo definir o tamanho ideal do estado para garantir o
que é essencial: melhor qualidade de vida para todos. No
entanto, no Brasil, alguns espertalhões preferem distorcer o
objetivo central da discussão afirmando que o País só será
viável com uma feroz política de privatizações quando, logica
mente, esperam apoderar-se com grandes facilidades do patri
mônio público, às vezes incalculável, como o da CVRD.
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Nesse perigoso jogo de privatizar a qualquer custo, alguns
grupos econômicos voltam as costas para os interesses dq
País. O Brasil é uma das maiores potências minerais do plane
ta. e a Vale é a mais importànte 'empresa mundial do' setor.
Isto coloca a Vale e o País numa pósição estratégica no ccn'ário
internacional. únla vez que naçõe's mais industrializadas' e de
senvolvidas tecnologicamentq éaminham ra'pidamentc para o
fim de suas reservas.

E mais tem~rário é a intenção de leiloar a CVRD tendo
como pano de fundo o atual programa de privatizaçôes que
em nada tem ajudado na modernização da economia e chega
a decepcionar a~é mesmo ferrenhos defensore~da priva\izáç\Í9'
como aconteceu recentemente com a obscura venda da CSN.

Gostaria de finalizar meudepoimento";.olicitandt;à ;hdi~~
pensável e fundamental a'poio à nossa luta em defe'sa da
CVRD. Como homens públicos temos devei Cívico dê défen-'
der os interessesdó País, contra a 'ganância eescusos inte'resses
de uma minoria.

Fernando Muniz da Neiva
Vereador - Itabira - MG

Câmara,Mun. de Itabira

O SR. P~ESIDENTE.(IJ;Jocêncio Olive,ira)- Esta presi
dência informa ao Plenário que há número ·r~gimcntal. Em
virtude de estarem reunidas várias Comissões Técnicas, como

, a Comissão ele Constituiça0' e Justiça e' de 'Redação, com
a presença do Sr.', Ministro da Justiça, a C:;o~issão Mista de
Orçamento. e vários outros órgãos técnicos. a Presidência,
ciente de que há número regimental na c~sa, dá início à
Ordem do Dia. '

,O Sr. José LUiz Maia - Sr. Presidente, ,gostaria, antes
do início da Ordem do Dia, que V. Ex" me p~rmitisse fa~er
uma comunicação de liderança relo PPR.

O SR. PRESIDENTE (1nocênçio Oliveira) - A Presi
dência. antes. c6nsulta se há, algum Deputàdo contra essa
decisáo do Presidente. (Pausa.)

Todos estãc de acordo; então a Presidência vai pros
seguir.

Para uma comunicação de Liderança pela PPR. cOI)ced()
a palavra ao nobre Líder Jos~' Luiz Maia.

O' SR. JOSÉ LUIZ MA~A(PPR - Pl. Sem revisáo dO
orador.)- Sr', Presidente" Sr:'s e Srs. Depüt~dos, aproveit'o
esta oportunidade para comunicar à Casa ql,le p~rticipei ontem
de uma reunião com os eminentes Governadores Freitas Neto,
do meu Estado. José Agripino Maia, do Rio Ofande do Norte,
Ronaldo Cunha Lima, da ParaJba, e Joaquim Francisco, de
Pernambuco, no gabinete dO Sr. Ministro Alexandre Costa.
Na oportunidade expressa1l10!; ao S1'. Ministnfnossa preocu
paçáo com o quadro de calamidade na Regi~() Nordeste do
País. A ultima parcela dos recursos do plario do programa
das fl'entes de produçáo ainda não foi repassada, até esta
data. aos Governadores, mas o Sr. Ministro 'prometeu que
esses 'recursos chegarão aos Estados, O que ,nos preocupa,
Sr. Presidente, é o amanhã, é o quadro des,esperador que
toma conta daquela parte do País. O Brasil.,é um país de
muitas contradições. Um grande Estado promissor, Santa Ca
tarina. está sendo arrasado pelas águas, enqu~nto em outros
os rebanhos, as produções e até a populaç'ilb humana sáo
dizimados devido à falta de água. . "

De modo que, nesta oportunidade, S1'. Pr,e;sidente. gosta
ria de fazer um apelo para que as autoridades is,a,vernamentais,

especiallllente o Üder do Gov.erno, nobre Deputa,do Roberto
Frt;irt;. u,m norclestino como eu" unaJll-se a nó~ nesse clamor,
no sentido deq\1e seja definido úm programà,:permanente
de cO!lvivenCjÍj dql10mem ao campo com á seca'. E impossível
toCloanoconilnua'riDos coin pires ria: mão, cOJTI'és~a cantilena
que cansa a todos nÓs. '

Outro assunto. Sr. Presidente. arespeito de',u'IÚ pronun
ciamento feito hoje por um Deputado do PT sobre a adminis~

tração de Paulo Maluf em São Paulo,' . ','
" Sr., Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, o· que está sendo

feito em: São Pauló;'éoque não foi feito pelo ·PT. Naquela
grande ·cidaele e o que se vê 'hoje é,realmente"uro canteiro
de obras para atender àquela população que viveu abandonada
durante 'o período em qi.leera adrriinistrada pelo PT. São
obras quevísam à melhoria dascondiç6es de 'lidá dos favela
dos, tais como saneamento, drénagem de córregos; pavimen
tação de ruas e construção de 'viadutos quevial:>ilizaráo a
cidade de São Paulo. Graças a Deu'S, até' agora, em 'nenhum
momento, náo conseguiram detectarqu'alquer falha nos pro
cessos de Iicitaçáo. É claro que essas .obras têm de ser feitas
põrempreiteiras e constmtoras; e estão 'sendo realizadas para,
atenderà'população dOIEstado.

Em o que tinha a,dizer.
.- ',', ,'f •

.0.Sr. João Paulo - Sr. PrcsideJ)te, peço,'apalavra pela
ordem. ' , . ' , ,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT - MG. Sem revisão dó ora
dor.)' -:"'" Sr. 'Presidente, sou membro' da Comissáo de Orça
mento desde 1988 e; infeliúnente, até' hoje ela não foi informa"
tizada o que, segundo informações que reCebi, tainbém ocorre,
nâ Receita Federal.

, ExisteTÍ1 lobbies podérosíssimos que impe(\,em inclusive
o bom funcionamento de'sta Casa. A Comissaode Orçamento'
é a principal desta Casa. Cabe à Câmara náo somente contri- I

buir para a elaboração do Orçamento, como também acompa
nhar, fiscalizar e controlar a aplicação das verbas orçamen
tárias pelo Executivo:

, , Assim 'sendo, 'comunico 'a V.Ex1 que o meu partidõ:
por íríiciatiVamiÍ1.hà' e'ncaniinhara 'a V~ Ex' ofício pedindo
a informatizaçáo imediata âa Comissáode Orçamento. Que
esta Casa crie sua' própria Cotnissáo 'de' Fiscalização e Con
trole, independentemente da ComissãO de Orçamento. 'Sêi
da intenção de V. Ex" de dignificar esta Casa, de fazer com'
que ela cumpra a sua tarefa e exerça as suas prerrogativas.
Portanto, conto com o integral apoio de V. Ex' e gostaria
que V. Ex" assuinisse o compromisso de, no segundo semestre
legislativo, informatizar a Comissão de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ---'- Esta Pres"i-,
dência recebe de bom grado a solicitação do nobre Deputado
Joáo Paulo.V.Ex" pode ficar tranqüilo. Esta Presidência
vai informatizar a Comissáo de Orçamento, para que ela fun7
cione plemimente. Não é possível que em plena era da infor·
matização ainda não tenhamos a Comissão de Orçamento
informatizada, para que ela possa cumprir melhor as suas
atribuições. Darei também total apoio à criação da Comissão
de Fiscalização e Controle Externo da Câmara dos Deputados.
O que a Presidência quer é que esta Casa funcione na suá
plenitude e que, além de debater os grandes temas do nosso
País, seja indutora'do processo de desenvolvimento nacionaL
Esta Presidência envidará todos os esforços nesse sentido;"
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Agradeço a V. Ex~ os elogios que dirigiu à Presidência, fruto
talvez da grande amizade e estima que esta Presidência tem
pelo grande Parlamentar que V. Ex~ é, mas sobre tudo fruto
do reconhecimento ao esforço que temos feito para valorizar
o trabalho legislativo e elevar o nome de nossa Casa.

Muito obrigado a V. Ex~ concedo a palavra ao Sr. Nicias
Riheiro.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PMDB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na década de 70, precisamente
no governo do Presidente Médici, foi construída a BR-163,
ligando a cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, à cidade de
Santarém, no Estado do Pará, na margem direita do Amazo
nas. Após o governo de Médici, vieram os Governos ,de Geisel,
Figueiredo, Sarney e Collor, lamentavelmente, durante todo
esse tempo aquela rodovia foi abandonada pelo Governo fede
ral. Muitas gestões já foram feitas nesta Casa, muitas conversas
foram mantidas com ministros dos Transportes, para que

, aquela rodovia pudesse ser recuperada no seu todo.
O povo daquela região da Transamazônica e tambétn

da Santarém - Cuiabá resolveu não mais esperar nenhum
entendJmento com o Governo Federal. Fecharam a rodovia
Transamazônica e a rodovia Santarém - Cuiabá. Hoje quero
comunicar à Casa este fechamento, até porque aqui se encon
tra o Deputado Roberto Freire, ilustre líder do Governo nesta
Casa.

Cerca de três mil pessoas fecharam a Transamazônica
e a Santarém - Cuiabá, causando enormes prejuízos à área
de garimpo, onde são consumidos um milhão de litros de
óleo diesel por semana. Na cidade de Itaituba já não há alimen
tos pará o povo. O fechamento da rodovia foi feito para cha
mar a atenção do Governo do Sr. Itamar Franco para a necessi
dade urgente da recuperação da rodovia Santarém - Cuiabá.

Este Deputado teve audiência ontem com o Ministro dos
Transportes, Deputados Alberto Goldma. Disse-lhe da nossa
preocupação e da necessidade de recuperação da Rodovia
Santarém - Cuiabá, que está intrafegável. As pontes estão
caindo. '

Já fiz várias denúncias aqui na Casa ao Deputado Roberto
Freire e, como disse, levei o fato ao conhecimento do Depu
tado Alberto Goldman, Ministro dos Transportes. E, lamenta
velmente, não são liberados os recursos.

O povo, então, fechou questão. É preciso um represen
tante do Governo' federal - ou o Ministro dos Transportes
ou o Deputado Roberto Freire, como homem do Governo
- para negociar com aqueles três mil homens que resolveram
tomar essa decisão. Pior ainda, se não chegar ninguém à re
gião, Deputado Roberto Freire: corremos o risco de o povo
tomar de assalto o acompanhamento da Construção Queiroz
Galvão, onde há mais de mil máquinas, para tirá-Ias do galpão
e levá-Ias até a rodovia para, na marra, recuperarem a Santa
rém-Cuiabá.

Sr. Presidente, esta comunicação que queria fazer à Casa.
Chamo a atenção do Governo para que depois não se diga
que o povo da região esteja subvertendo a ordem lá no oeste
do meu Estado do Pará.

Era o que tinha a dizer.

o SR. FRANCISCO EVANGELISTA (PPR - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos numa fase
de pelo menos tentar passar o País a limpo.

Venho chamar a atenção da Casa sobre um artigo publi
cado no jornal O Norte, da Paraíba. solicitamos seja apurada
a ~ravfssima denúncia feita por um Deputado Estadual, da

Paraíba. S. Ex~ acusa a Sudene de estar cobrando comissão
de 20%.

"No reino das comissões" é o título do artigo, que diz
que na administração anterior a comissão era de 10%.

Sr. Presidente, não estou acusando ninguém. Não estou
assegurando que esta denúncia seja verdadeira. Estou dizendo
apenas que há uma denúncia que deve ser apurada, uma vez
que estamos querendo, repito, passar este País a limpo.

Sr. Presidente, peço a transcrição do referido artigo nos
Anais desta Casa. A propósito, já existe uma Comissão tentan
do analisar o desempenho da Sudene. Tenho interesse no
esclarecimento dessa denúncia, como acho que todo o povo
da Paraíba também tem.

Eram essas as considerações que tinha a fazer, Sr. Presi
dente. Continuarei a acompanhar de perto o desempenho
daquela autarquia a favor do Nordeste ou contra ele.

(MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR.)

Wellington Farias

NO REINO DAS COMISSÕES

A denúncia é gravíssima: da tribuna da Assembléia Legis
lativa do Piauí, o deputado estadual Xavier Neto acusou o

. superintendente da Sudene, Cássio Cunha Lima (PMDB),
de condicionar a liberação de financiamentos do órgão ao
pagamento de comissões no limite mínimo de 20% do total
dos recursos pleiteados à instituição.

A acusação caiu como um petardo no plenário da Assem
bléia piauiense, propagou-se por espaços nobres da imprensa
daquele Estado e balançou a estrutura administrativa da Supe.
rintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Dizendo-se
bastante convicto do que afirmava. O parlamentar exigiu regis
tro de sua queixa nos anais da Casa e foi mais além: segundo
o jornal Correio do Piauí, ele teria dito que até a administração
Cunha Lima, o limite de comissões que se cobrava na Sudene
era de 10%, por favores desse tipo. Mas que Cássio havia
ampliado o ressarcimento no dobro.

Xavier Neto parece que deseja ir longe no confronto
com Cássio. Em conversa com este repórter, por telefone,
ele confirmou a denúncia e, para sublinhar a firmeza de suas
declarações, antecipou que está renunciando à imunidade par
lamentar que a Constituição lhe assegura, para que possa
responder à eventual processo movido por Cássio Cunha Li
ma, na condição de cidadão comum. Ele disse estar informado
de que o superintendente ameaça de levar o caso às barras
da Justiça.

Embora sem revelar o nome, o deputado acrescentou
ter recebido de uma pessoa que lhe é familiar e residente
em Recife, a informação de que Cássio convoca os que plei
teiam financiamentos à Sudene, em seu gabinete, onde é im
posta a condição para liberação dos recursos. Ali mesmo,
no gabinete principal da Sudene - esta informação é do Cor
reio do Piauí, mas atribuída ao parlamentar - é feita "a
divisão do montante".

Na conversa que mantece com este repórter, o deputado
Xavier Neto reitórou que está se preparando para enfrentar
Cássio na Justiça, se assim ele desejar. De antemão, está
coletando informações e documentos que possam provar não
só o que já afirmou, como também que Cássio Cunha Lima
é muito capaz desse tipo de atitude, a julgar por antecedentes
de sua vida pública. Ele confirmou que está sendo municiado
inclusive por fontes da Paraíba.
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A opinião pública do Nordeste espera por uma explicação
no mínimo plausível, do superintendente da Sudene, sobre
que critério; de fato prevalecem no processo de liberação
dos recursos públicos carreados através da instituição. Tam
bém não há como se ignorar a denúncia. Afinal, ela parte
de um parlamentar eleito pelo povo, cuja representatividade
está legitimada nas urnas.

Até para salvaguardar o nome da Sudene o SI. Cássio
Cunha Lima precisa dar uma explicação. Sobretudo agora,
num momento crítico em que o Governo recebe um trata
mento desfavoravelmente diferenciado, em relação a outras
regiões. Do contrário, o Governo Central mais tarde pode
até lançar mão da desculpa de que não vem dinheiro para
o Nordeste porque o órgão que representa a região da estru
tura da Administraçãp Federal não inspira confiança, permi
tindo a sangria de dinheiro para patrocinar manobras escusas
como esta agora denunciada na Assembléia do Piauí.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (PPR - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr" e Srs. Deputad~s, ouvimos ontem
aqui, com surpresa e até com uma certa perplexidade, o pro
nunciamento do Deputado Fernando Lyra, sustentando a in
conveniência e a ilegitimidade da revisão constitucional a par
tir de 6 de outubro.

A surpresa e a perplexidade decorrem, SI. Presidente,
do fato de o Deputado Fernando Lyra ter sido Constituinte.
Se o pronunciamento fosse feito por um Parlamentar que
tivesse ganho as eleições agora em 1990, e que, em aqui che
gando, achasse que essa era uma posição correta, tudo bem,
ainda se poderia admitir isso. Mas o Deputado Fernando Lyra
tomou parte em toda a discussão, com muito brilho e sendo
uma presença bastante importante.

O Deputado Fernando Lyra sabe, como sabemos todos
nós que fomos Constituintes em 1986, que o art. 39 das "Dispo
sições Transitórias" não tem nada a ver com o art. 2°. O
artigo que estabelece que haverá uma revisão constitucional
a partir do quinto ano da vigência da Carta foi copiada da
Constituição Portuguesa, assim como muitos outros dispo
sitivos da Carta foram copiados da Constituição Portuguesa.
Inicialmente, a proposta de Constituição que percorreu todos
os caminhos das Subcomissões, das Comissões e da Comissão
de Sistematização até chegar ao plenário, era de uma Carta
parlamentarista que tinha muito a ver com o modelo portu
guês.

O que aconteceu em Portugal, Sr. Presidente? Em 1976,
emergindo esse país de um dificílimo período de turbulência,
após quarenta anos de ditadura de Salazar, era natural que
a Carta constitucional portuguesa refletisse de uma forma
muito intensa, aqueles choques do passado. E muita gente
se opós a que ela tivesse aquele tom revanchista que,de fato,
ela tinha e teve. Por prudência, os portugueses escreveram
na sua Carta um dispositivo, que copiamos. A Carta vigora
durante cinco anos e, ao cabo de cinco anos, da mesma forma
como a nossa aqui foi elaborada, isto é, com a junção de
todos os Parlamentares e com o quorum de maioria absoluta,
ela pode ser emendada.

Em 1981, a Carta portuguesa foi drasticamente emen
dada. Não foi emendada um pouquinho aqui, ali, para acomo
dar uma questão ou outra. Ela foi drasticamente emendada.
Retiraram da Carta portuguesa todos os dispositivos constitu
cionais que Engessavam a economia, fechavam Portugal ao
convívio de outros países, impedindo o país de aspirar ao
seu legítimo direito de integrar a Comunidade Econômic:;l

Européia. Isso aconteceu em 1981. Graças a essa revisão,
feita com a maior tranqüilidade, Portugal pôde obter o desem
penho que tem hoje.

Queremos deixar muito claro o seguinte: a nossa Carta
diz que podemos fazer a revisão a partir do dia 6 de outubro.
Portanto, a data expressa uma vontade política. A instalação
de uma Comissão é uma vontade política, mas a revisão,
em qualquer data a partir de 6 de outubro, goza de total
legitimidade. A campanha que está sendo feita pela OAB,
pela CNBB, pela CUT, por várias outras organizações civis,
por sindicatos, contra a revisão, tem todo o direito de ser
feita, desde que, honestamente, seja dito que eles têm uma
posição política. Não venham com essa conversa de que esta
Casa não tem legitimidade. Tem. A legitimidade está no art.
]o Cabe a nós decidir se será no dia 6 de outubro, em novem
bro, em 1995, ou até em qualquer outra época, mas a legitimi
dade existe por causa do art. 3° do ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias.

A conveniência política, sim, Sr. Presidente, é diferente.
Cabe a quem percebe que a Carta de 1988 emperra a vida
do País e cria problemas em áreas absolutamente inéditas
a coragem de tentar renová-la, revigorá-la e livrá-la dos empe
cilhos que carrega nela mesma. Apesar de ser uma Carta
moderna do ponto de vista de várias pessoas, é uma Carta
que ainda tem algumas curiosidades. Entre os exageros dos
ecologistas, por exemplo, estáo crime imprescritível e inafian
çável de captura de animal em fase de extinção, coisa que
não ocorre com quem mata uma criança nas grandes cidades
deste País.

Entre as coisas curiosas está ser inafiançável e impres
critível um crime de choques, de diferenças culturais e raciais
num País que sempre teve isso. Mas roubar o Tesouro Nacio
nal, da forma mais desavergonhada, não é crime imprescritível
e inafiançável!

Sr. Presidente, esta é a nossa posição, a posição do PPR
e sei que é a posição do PMDB, do PFL, do PSDB: temos
total e absoluta legitimidade para instalar a Comissão, a fim
de fazer a revisão. A decisão de votar sim ou não, questão
puramente política. Não venham, portanto, nem a OAB, nem
a CNBB, nem a CUT invadir área que não é da sua compe
tência. A legitimidade está na Carta. A briga política pertence
aos partidos. A essas entidades corporativas cabe apenas pres
sionar aqueles que aqui chegam com suas ajudas diretas e
corporativas em todas as eleições.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, concordo plenamente com
as considerações feitas pela Deputada Sandra Cavalcanti. Di
zer que este Congresso Nacional não tem legitimidade para
realizar a revisão constitucional e, no meu modo de ver. dar
força àqueles que atacam o Congresso, que procuram despres
tigiá-lo. Não vou analisar quem disse ou quem náo disse.
Vejo entidades dizerem que este Congresso não tem legitimi
dade para realizar a revisáo constitucional. A legitimidade
deste Congresso Nacional, para realizar a revisão constitu
cional, está na própria Constituição. É só ler o art. 3" do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, onde está
claro que a este Congresso cabe a revisão constitucional. Abrir
mão disto é não cumprir com nossas funções. Os eleitores
nos elegeram exatamente para, além de realizar o trabalho
de votar leis ordinárias, leis complementares, propostas de
emenda constitucional, realizar a revisão constitucional.

Quero dizer também que os jornais de hoje, mais uma
vez, publicam declarações de alguns setores - não são da
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imprénsa - que dão a entender que o Congresso Nacional
teria atrasado a votação da renegociação da dívida dos Esta
dos. Tenho o testemunho do Deputado Roberto Freire. O
substitutivo está pronto para ser votado há três semanas. A
razão pela qual não houve a votação foi a de que o Exerutivo
~udou de posição por causa de mudanças na área econômica.
E até explicável isso. Há setores que entendiam que a renego
ciação da dívida dos Estados não exigia balizamento geral,
o que poderia ser feito caso a caso. Outros setores que vence
ram entendem que o projeto é fundamental.

O Executivo apresentou nas últimas horas - está aqui
o Líder Roberto Freire que pode confirmar isto 18 sugestões
de modificação ao substitutivo, que foi negociado, Sr. Presi
dente, com a participação da União, que está mudando de
posicionamento devido às mudanças na área econômica. Isso
gerou atrasos e a necessidade de este Relator ter de reunir-se
de novo com os Estados e com a área econômica durante
o mês de julho, para, se Deus qu~ser, no início de agosto,
podermos votar este projeto. Mas não é a Câmara dos Depu
tados a responsável por este atraso.

O SR. VASCO FURLAN (PPR - Se. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, tendo
em vista a importância econômica e o interesse social da Indús
tria Carboquímica Catarinense-ICC, com sede em Imbituba,
Santa Catarina, no contexto catarinense e nacional, requeiro
a transcrição nos Anais desta Casa do editorial do jornal Esta
do, de Florianópolis, do dia de hoje.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:

A AGONIA DA ICC

Carlos Damião

Jornalista

Repousa em Imbituba um dos maiores monumentos her
dados da euforia desenvolvimentista que marcou o governo
do general Ernesto Geisel- a Indústria Carboquímica Catari
nense.

Praticamente desativada desde o início do governo de
Fernando Collor, a impressionante estrutura industrial da ICe
hoje não serve a quase nada, desprezando mão-de-obra da
mais alta qualificação e investimentos trilionários em equipa
mentos industriais.

Sua saga é um exemplo do contra-senso econômico e
político que domina o País nas últimas três décadas.

Projetada para integrar-se ao pólo de desenvolvimento
da região Sul do estado a ICC surgiu em 1979 para apropriar-se
de uma matéria-prima ao mesmo tempo barata, rica e perigosa
- a pirita, rejeito do carvão mineral depositado a céu aberto
pelas mineradoras que, em contato com o oxigênio, produz
uma reação química responsável entre outros males, pela for
mação da chuva ácida.

Estava ali uma solução ideal para o gravíssimo problema
ambiental da região Sul. Sem muito esforço e a custo quase
zero, a ICC extraía dos depósitos a céu aberto o material
necessário para a produção de ácido sulfúrico e ácido fosfórico
-dois dos elementos largamente utilizados para a composição
de fertilizantes agrícolas.

Para se ter uma idéia mais precisa da importância do
aproveitamento da pirita, a empresa recolheu, ao longo de
quatorze anos, nada menos que 4 milhões de toneladas do
resíduo. O que significa dizer, em outras palavras, que a ICC

- embora pudesse produzir um outro tipo de poluição, menos
danosa - poupou o solo e o clima do Sul com o carreamento
do rejeito para suas máquinas processadoras, evitando a am
pliação das imensas áreas de terras inúteis onde se deposi
tavam a pirita.

Desde que foi desativada por razões que só o gerencia
mento neoliberal do governo CoiJor pode explicar -, o acú
mulo do rejeito voltou a preocupar os ambientalistas. Nada
menos que 250 mil toneladas são depositadas mensalmente
na região de Criciúma e Tubarão, causando um sério trans
torno; a pirita não serve para nada, exceto para o processa
mento dos ácidos que constituíam a especialidade industrial
da ICC.

Não bastasse a questão do equilíbrio ecológico, o progra
ma da Carboquímica trouxe para Imbituba ..~ região também
a colaboração social, porque criou inicialmente 700 empregos
diretos, reduzidos posteriormente para 400 - número que
se mantém estável nos dias de hoje. Significa dizer que cerca
de 1.200 pessoas inseridas na comunidade local dependem
diretamente da empresa, sem contar as atividades indiretas,
- os serviços de terceiros como transporte, alimentação etc.

Dados divulgados pelo Sindicato dos Trabalhadores da
indústria dizem que a presença da ICC representa 70% da
arrecadação geral de impostos e serviços do município, 50%
do movimento de caixa do Banco do Brasil, Caixa Econômica,
Bradesco, BESC e Bamerindus e 60% do movimento comer
cial. Não bastasse isso, a desativação causa, segundo dados
extra-oficiais, um prejuízo mensal de US$ 1 milhão - que
saem do bolso do governo federal, já que a ICC tem receita
própria, embora seus empregados se esforcem para encontrar
alternativa, como a produção de fosfato bicálcico, um suple
mento alimentar para ração animal.

Em outras palav;'s-, a s~~iedade sustenta a existência
da empresa e ao mesmo tempo da presença e do trabalho
da ICC para manter em atividade a roda da economia. Este
círculo vicioso, no entanto, não é compreendido pelo Estado
brasileiro, que mantém a empresa na lista das estatais que
podem ser privatizadas, enquanto incorpora à Petrobrás uma
outra unidade congênere - a Nitrofértil.

Não é o caso de crucificar o Presidente Itamar Franco,
ainda às voltas com a composição de sua administração. Mas
é o caso de se questionar dois aspectos: por que a doença
neoliberal de Fernando Collor rebaixou a ICC da produção
de 1.000 toneladas/dia de ácido sulfúrico e 500 toneladas/dia
de ácido fosfórico a condição zero e manteve a empresa na
lenta agonia durante 1990, 1991 e parte de 1992? Ou o neolibe
ralismo é incapaz de enxergar a questão elementar - de que
é melhor manter uma empresa viva (produtiva) mesmo com
pequeno déficit, do que uma empresa morta, com elevado
déficit?

A seguqda questão é saber a razão exata de tanta polêmica
em tomo da ICC. Por que não definir logo o seu destino?
Por que protelar a decisão mais uma vez?

Não é sem motivo que sindicalistas e toda a bancada
catarinense estão há dias em Brasília, oferecendo uma das
soluções para o grave problema criado pela paralização da
indústria; a sua incorporação à Petrobrás, para que a ICe
volte a operar imediatamente, sem arredar de seu objetivo
econômico (a produção de insumos) e sem produzir o imenso
déficit causado pela desativação.

Se o governo não concordar com a proposta, que arranje,
então, uma outra solução. Imediata.
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A SRA. RAQUEL CÂNDIDO (Bloco Parlamentar - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs.
Deputados, desta tribuna tenho denunciado o estado de dete
rioração, de corrupção e de impopularidade do Governo do
Sr. Osvaldo Piana Filho, de Rondônia. Continuo, a respeito,
encaminhando todas as providências legais a meu alcance para
tingir o fim últimoi de restabelecer a moralidade e a ética
na política e na administração daquele Estado.

A luta é árdua, porque as armas usadas pela outra parte
são as armas do baixo nível, do envolvimento e do comprome
timento de quem detenha qualquer parcela de autoridade no
âmbito estadual, para coibir os abusos do governante. Mais
que isso, usando de sua prerrogativa para nomear ocupantes
de cargos em comissão, coloca seus escudeiros em postos
chave, para inibir qualquer apurllção de denúncias contra o
Governo - até para dificultar a apuração do assassinato do
ex-Senador Olavo Pires, vencedor do primeiro turno na elei
ção para o atual mandato, cujo afastamento do pleito resultou
em vergonhosa vantagem para o atual Governador. E não
fica nisso. em maquiavéliva e discutível manobra, buscou a
aprovação da Emenda Constitucional n9 3 em fins de 1992,
para permitir a reeleição dos membros da Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa, diante do que assegurou a perma
nência do Deputado Silvernani Santos na Presidência daquela
Casa.

Meus senhores, existem dois Brasis?
O Brasil maior, que aprendeu a encaminhar seus próprios

passos, a confiar em suas instituições a ponto de escorraçar
o mau governante por via do impedimento legal, não pode
calar-se e curvar-se diante de comportamentos desse tipo.
Há de haver igual solução legal que assegure ao povo rondo
niense o direito de se sentir brasileiro por inteiro e nãQ apenas
membro de uma província atrasada, onde ainda impera a
lei da força, do desmando, da corrupção, da conivência passi
va; onde o bem público é tratado como propriedade particular
dos governantes, enquanto o povo permanece aterrorizado
e calado, porque receoso da vingança; onde o crime de morte
permanece impune; onde o crime contra o patrimônio público,
constante de documentos oficiais, é descaracterizado por um
parecer de encomenda.

Sou brasileira. E não descansarei enquanto não sentir
que o Estado de Rondônia, que honrosamente represento,
esteja livre de tantos desmandos. Não descansarei enquanto
não for dado ao povo rondoniense o direito de se sentir real
mente brasileiro.

O SR. ANTÔNIO UENO (Bloco Parlamentar - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Depu
úldos, é muito difícil a situação dos sericultores brasileiros,
que estão colhendo as últimas criadas de casulos da safra
1992/1993 em meio à maior crise que o setor enfrentou em
todos os tempos.

A recessão econômica em mercados consumidores e o
crescente aumento da oferta de fios no plano internacional,
principalmente por parte da China, maior produtora mundial
de casulos do bicho-da-seda, são apontados como os grandes
responsáveis pela queda nos preços do produto nacional nos
últimos três anos.

No ano de 1988, por exemplo, o produtor vendia o quilo
de casulo verde por cerca de 4,20 dólares. E agora, nesta
safra que está terminando, o preço máximo do quilo do produ
to .não passou de 1,70 dólares. Além disso, os descontos feitos

pelas empresas que industrializam os casulQs aumentaram,
nestes últimos três anos, em média, de 3% para 10%.

Isso significa, Sr. Presidente, que os sericultores nacionais
estão pagando para produzir, o que, em economia de mercado,
não faz nenhum sentido.

Concordo plenamente com o Presidente da Associação
dos Sericultores de Nova Esperança, no Paraná, o agrônomo
Valdemar Silus, quando afirma que eles estão tendo prejuízos
nos preços e nos descontos. Além do mais, as empresas com
pradoras, ao mesmo tempo que alegam não poder pagar pre
ços melhores aos produtores, por causa da cotação do fio
no mercado internacional, estão mais rigorosas na classificação
de casulos. Outro problema enfrentado pelos sericultores diz
respeito aos descont'!s, provocados naturalmente pela queda
de preço do produto.

Realmente, Sr. Presidente, não há como investir em adu
bação, e isto vem prejudicando a qualidade do casulo ano
a ano. Só para se ter uma idéia, para melhorar a fertilidade
do solo, o produtor gasta cerca de 15 toneladas de adubo
orgânico por alqueire. Como um quilo da "cama-de-frango"
está em torno de 1.200 cruzeiros, a adubação de um alqueire
de amoreira não fica por menos de 20 milhões de cruzeiros.

Diante desse quadro, Sr. Presidente, formulo veemente
apelo ao Presidente da República, Dr. Itamar Franco, ao
Ministro Fernando Henrique Cardoso, da fazenda, e ao Minis
tro Barros Munhoz, da Agricultura, no sentido de que seja
encontrada uma solução para o problema, cujo agravamento
vem refletindo negativamente não apenas na economia do
setor, como no crescimento do êxodo rural. Como está é
que não pode ficar. Trato deste assunto, por enquadrá-lo
nas minhas constantes preocupações com o desenvolvimento
do Paraná e do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr+" e Srs. peputados:

"General, a única forma de fazer nosso País voltar
a ser o que era antes é colocar todos os políticos para
correr de Brasília e fundar o Partido das Forças Arma
das."

Esta incitação ao golpe militar foi feita pelo empresário
José Carlos de Campos, ente uma platéia de 100 pessoas,
sócias da Associação Comercial e Industrial, da Loja Maçô
nica, do Lions e do Rotary Clube de São Bernardo do Campo,
em São Paulo.

Outro empresário, o Sr. Miguel Martinez, perguntou:
"'Não é hora de uma ação das Forças Armadas?" . Paulo Sérgio
Simões, também empresário, lembrou dos "exemplos" de Fu
jimori, no Peru e de Pinochet, no Chile.

O Gen. Gleuber Vieira, sub-chefe do Estado Maior do
Exército, que fora a São Bernardo do Campo para fazer uma
conferência sobre geopolítica, respondeu aos convites ao golpe
dizendo:

"'Acompanhamos cerrada e preocupadamente a
nossa conjuntura. Fazemos ponto de honra que as solu
ções venham pela via legal e pacífiCa, por acharmos
que isso beneficia a todos."

E completa:

"'A participação na política, se alguns dos senhores
consideram que foi boa para o Brasil, não foi boa para
a força. A politização de uma Força Armada é o pior,
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o pior Cfu'~ para eM 'pode acontecer. porque defortna
a sua profissionalizaçã'o; cria grupos dentro da Força;
compromete a sua- imidade de' pensamento! Por isso.
o chamado "retorno aos quartéis" . com' aspas' mesmo.'
e foi um bem para a força tcrrestre.Além disso. hbuvé
umá evolução de mentàlidade muito acentuada. e hoje
é uma fo'rçá muito mais profissionaL muito mais voltada
pará aerit'ro de siinesma."

Todo este 'episódio f9i n,arr~dà pçla :'Gazetª Me;rc'lT}tir',
de 30 de jun1)o, Ijltimo. , .

Como PQd.cm ver;ql).cm quer gestar o golpe às Ín'stituiçóes
democráticas.eI?nosso País não são as Forças Àrm~4a inas
setores do empresariados, que. acostum3;dos a viver à,s"cu~tas

do Estado, se recusam a aceitar as normas democráticas. se
recus~\1J. a cwúprir'~ paü~ :que lhes cabe. querem lucro, mas
não querem risCQs, Por isso. buscam um caminho "seguro".
mesmo que .0, pr.eço para isso seja nossa débil democracia.

Nós. de!ll0,cratas.,não''pq~emos calar-Ilqs; Estes qolscies
do, agouro na~lO,Ra) d~ye~ ser içlentificados e responsa\Jili
za4<:'!s por est~s at.os de d~sr~sp'ejto à, Constituição. Nem sequer
fOJam identifiçadas .t09as, as vítimas do Estado de exceção,
e já há quem. se, arvore a fazê"lo voltar. ' I ',' • ,

. O Minist~~io ,da Jus~iça deve agir rigorÓS!1I11ente' ~ p~Jlir
aqueles que se, ip~urg~m "ontra a ordem democrática; aCâma
ra ,Federal deve punir exemplarmente o Sr. Jair Bolsonaro.
A democracia tem, que ser pluraL.mas não pode ser ingênua.
ou suçumbirá. . . '

, O SR. SÉRGÍO CURY (PDT -RJ. PronUI1cia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente. si"" e Srs: b:ej:mtados: conquc,IIJto
as aplicações em ouro configurem ,inve.stim,ento çlc alto risco
e duvidosa lucratividade. muitos investidores são aliciados
para esse mercadb. em função. o mais dás vezes. oa publici
dade' comercial enganadora efetuada pelas corretoras.

Os que os incautos investidores não sabem. entretanto.
é ,qu~ os contratos que firmam cOm as corret()ras de ouro
contém cláusulas altamente lesivas aos seus interesses.

• pe fato. as corretoras. fiéis discígulas da "Lei de Ger
s9n':. ,inserem nos r:ontrato~ cláusulas 'que permitem a'manipu
laçã() dos índices a seu'favor para conipra e resgate ao ouro.
ass,im como outras que renovam automaticamente o éontrato.
sein aviso ao consumidor. ,.

. ,Aliás. desde o início de 1992, muitas reclamações têm
sido. apresentadas. no Estado do Rio de Janeiro. contra as
co'rretoras. como a "Gold Tnvest, a Ar<\gu~i.a Metais Nobres
S/A.• a Thousand Gold e a Zurich Trading do, Brasil. perante
a Propuradoria-Qe,al da Justiça.

" 'O fato. Sr.Presidente. é que sequer os investidores conse
gúem resgatar o ouro que compraram. pois' as corretoras.
sob os mais diversos pretextos, recusam-se. sistematicamente.
a entregá-lo ao aplicador.

'A situação vem assumindo foros de tal gravidade que
dirigimos ao Poder Executivo. por intermédio do Ministério
da Justiça. requerimento de informações. solicitando esclareci
mentos sobre o assunto. bem como a adoção de providências
a respeito.

Registrando o fato desta tribuna. estamos, agora, aguar
dando a manifestação do Ministério da Justiça.

',Era o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente. Sr" e Srs.
Deputados.

, O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Sr~. Deputados.
:apÍ'es~n~o aqui uma preocupação constante de todos os abne
gados defensores d~l preservaçã() do meio ambiente. no que
se refere à conserváção dos ceriadtls brasilei'rós. mais presen
tesnos Estados de Goiás. Tocarúins. Mato Grosso do Sul.
sul do Maranhão,ae'ste da Bahi'ae noroeste de Minas Gerais,
e que são hoje o segundo maior ecossistema do País. ocupando
cç,:ca de 25% do, território nacionaL ficando atrás apenas
d,a.f!or~sta amazànica.

,Muito poucQ,se tem citado o cerrado brasileiro quando
se laIa, e;m degradação do meio, ambient<; ,nos simpósios' e
conferencias sobr~ o tema aquin0 Brilsil. A tl0,é;sta amazônic,ll
e·a mata atlântiaa \1J.onopoliz<;tijl qS atençõe;;;. A degradação
do cerrado tem sido,intensa na" ú)limas duas décadas. colo
cando ,em risco inúmeras espécies animais v.egetais. A sua
devastação desenfreada já apresenta resultàdos muito nega
,tivos à sobrevivên<:ia humana nessa região central do Brasil.
-piorando o clima,; deteriorando, o solo e. enfim. acabando
ascoJlçlições esseJ;IÇi::tls de vida, tanto do homem quanto das
dJvers[js, e.spécies animais e vegetílis.
, . Creio que a ,essa altura a sal:vação do cerrado se ,apresenta
.como tão ou mais nobre e Urgente quanto os cuidadc:ls que
se está te.ndo com a tloresta amazõnica e a mata atlántica.
Não se pode dimensio~arcorretam'ente. mas. ém imporÚn~i~l.
a preservação desses potenciais ecológicos brasileiros se equi
valem. No cerrado, por exemplo. existem listadas 1.576 dife
rentes espécies aT\imais. entre aves, mamíferos. répteis e pei
xes.·além de uma infinidade de plantas frutíferas. medi,einais
e ornamentais, fopte de vida da~ priqcipais b<icias hidrográfica,;
dq Brasil e do continente. portanto ,uma das maiores riquezas
n<iturais que temqs. ,

, Pesquisas re~lizadas pelo Professor e Doutor Altair,Sak:s
Barbosa. Arqueólogo da Universidade Católica de Goiás, clm'
cluem. após anos-de estudos. que <;> cerrado. pl~r seu criráter
de hiodiversidadt;" é o maior patrimõnio genético do planeta
.i:; tem de ser entet;ldido em sua globalidade. na interdepen
dência de seus div.ersos ingredientes de vegetaçáo. como.()
campo,. o cerradão. o cerrado propriamente dito. as !in~as

de mata. os alagadiços e as veredas. Ele cita como um do~
exemplos do Rio _São Francisco. que tem o leit'o na região
do semi-'árido nordestino e possui águas fundamentais para
a população ribeirInha. cuja perenidade. na época da seca.
ocorre graças aos' tios do Planalto Central que se mantém
nos períodos de estiagem.

O Cerrado é um imprescindível fator de equihbno ecoló
gico do continente sul-americano. contando ainda com o se
gundo mais varüido conjunto de animais do mundo. ficando
atrás ilpenas do c-ontinente africano. As pesquisas da UCG
apontam a existê'ncia de vida humana há 11 rilil anos e o
cerrado. na América do Sul. teve 'o'rigem na região sudoeste
goiana. onde até hoje preserva, salvo algumas interferendas
do homem. os matizes originais do seu ecossistema na reserva
do Parque Nacionpl das Emas.

A preocupação expressa aqui é a da preservação dê:s',e
man~ncial. de vida,qu~ a natureza nos lega e que. aos poucos.
se nao CUidarmos., vaI nos fazer falta. Se a sua recuperação
for possível nos custará muito. Em Goiás. temos inLÍmeras
experiências feitas,pela Universidade Católica de Goiás. atra
vés do Instituto dci ,Trópico Subúmido. que além de preservar,
procura expandir o ~errado dentro das próprias áreas já devas
tadas. recuperando-o. O cerrado já conta com mais de 50S;'
de sua área devastada. e isso tem causado transtornos terríveis
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V - ORDEM"DO DIA,

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

RORAIMA

s~€sl?";ram serviços importantes, suas carências,materiais são
exibidils à opinião pública, aumentando a preocupação de
toda a. sociedade.

Ainda ontem, Sr. Presidente, a televisão exibiu' a milhões
de brasileiros uma comparação inadmissível, mas real. De
um lado, no hangar do aeroporto de Maceió o moderno jato
executivo que serve a PC Farias e, com o. qual. ele pode
se deslocar para qualquer parte do País OÜ' dó eXteho(. Na
cena seguinte, foi mostrado um automóvel Fusca velho, com
os pneus furados, pertencente à Polícia Fede~a.l, sem que a
instituição disponha de dinheiro para comprarpneus ou sim
plesMente encher o tanque de gasolina.

. "Nessas condições, não admira que o so'negador Paulo
César'Farias venha sendo até agora vencedor na batalha contra
o aparelho policial mobilizado pa~a. prendê-lo. Esta situação
não pode persistir, pois a sociedade brasileira se sentirá cada
vez mais indefesa diante da realidade de carências enfrentadas
pela Polícia Federal. O sucateamento do' aparelho policial
parece não ser privilégio da área federal. No Rio, os policiais
sem munição suficiente e com armas de baixo calibre enfren
tam. traficantes com modernas e poderosas' metralhadoras e
lança-granadas contrabandeadas. "

Convenhamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que as
sim fica difícil lutar contra o crime organizado. Seja o das
ruas e favelas, como os de colarinho branco e dos gabinetes
luxuosos dos traficantes de influência. COJ!1a justiça lenta
e a polícia desmotivada e desaparelhada, a p.erspectiva é de
crescimento da impunidade no País, aumentando o índice
de ,insegurança da população.

à natureza, ao seu ecossistema e mesmo à subsistência 90
homem nessa região central do País, atuando até como causa
do êxodo rural.

Começa, no entanto, a surgir no seio universitáriO: prioti
tariamente, uma mentalidade preservacionista, de concepção
nova, procurando conscientizar toda a população que convive
e se utiliza dos recursos do cerrado, de sua importância para
a melhoria de nossa vida. Já se tem, inclusive, a idéia, que
começa a ser propagada, da criação de uma universidade do
cerrado, onde os alunos das diversas áreas de ensino se espe
cializariam em seus setores de atuação, estudando e pesqui
sando esse tipo de vegetação, seu solo e as possibilidades
de desenvolvimento a partir da exploração racionaL ..

O cerrado já foi fonte de vida para muita genté dá ,área
rural dessa região central do Brasil, que dele sempre re~irou

o sustento das frutas típicas, das raízes e cascas para remédios
e de uma infinidade de recursos naturais, além do que a sua
preservação é fundamental para a manutenção de vasto bioma.
Com a sua recuperação, o cerrado pode voltar a ser essa
formidável fonte de vida para todos nós, principalmente para
os sertanejos, que sempre souberam retirar dele muito do
seu sustento e de sua família.

O professor e Doutor Altair Sales tem observado que
uma das formas de utilizar melhor o cerrado é incentivar
o cultivo de frutas típicas da região, como o pequi, a guariroba,
o cajuzinho, a mamacadela, a mutamba, o araticum, a cagaita,
o mucuri, o araçá, dentre outras, que são de grande valor
nutritivo, e ainda o plantio sistemático das árvores que produ
zem madeira. Além disso, é preciso conscientizar fazendeiros,
agricultores e a população em geral da importância da preser
vação dos cerrados e da sua recuperação, para que, inclusive,
se possa processar uma exploração racional de suas riquezas.

É bonito e animador o trabalho de recuperação do cerra
do que se vem desenvolvendo em meu Estado, através das
Universidades Católica e Federal de Goiás, com a pesquisa
e o plantio de espécies típicas e naturais próprias desse tipo
de vegetação, refazendo as matas ciliares e reconquistando
com vida as partes antes devastadas. Esse é um núcleo de
consciência importantíssimo para iniciar o trabalho de cons
cientização de todos nós, no que concerne à manutenção desse
veio vital de nosso planeta.

Vão daqui o nosso louvor e o nosso apoio a essas inicia
tivas pioneiras que buscam, no fundo, a melhoria da qualidade
de vida de nossa população.

O desenvolvimento e o crescimento de um povo depende
muito de como se preserva e se explora suas riquezas naturais.
Nosso País é potencialmente rico, mas muito mal explorado.
O que se faz e fez com o cerrado brasileiro é um exemplo
típico desse mau uso de nossas riquezas. A preservação do
cerrado significa a continuidade da vida para muitas comuni
dades dessa região central do Brasil. Precisamos ter consciên
cia disso e trabalhar para que mais essa nossa riqueza não
seja disperdiçada.

Era o que tinha a dizer.

O SR. BENITO GAMA (Bloco Parlamentar - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados, tão decepcionante quanto acompanhar fracasso das in
vestigações para a prisão do sonegador Paulo César Farias
é verificar, através do noticiário da televisão, o desapare
lhamento da Polícia Federal. Não bastassem as divergências
internas e o duplo comando que dificultam a atuação da Polícia
Federal em períodos normais, neste momento, em que dela
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, .RUBERVAL PILOTTO

.VASCO FURLAN

'RIO G~pE DO· SUL

ADROALDO STRECK
ADYLSON MOTTA
AMAURY MULLER
CELSO BERNARDI
ODACIR KLEIN

PRN
PP

PPR
PDT
PDT
PSDB
PT
BLOCO

PPR
PMDB
PMDB
PPR
PPR
PPR

PSDB
PPR
PDT
PPR
.PMDB

MATO GROSSq

ITSUO TAKAYAMA
JONAS PINHEIRO
RICARDO CORREA
RODRIGUES PALMA
WELINTON FAGUNDES

DISTRITO FEDERAL

AUGUSTO CARVALHO
.BENEDITO DOMINGOS
'CHICO VIGILANTE
JOFRAN FREJAT
MARIA LAURA
OSORIO ADRIANO
SIGMARINGA SEIXAS

GOlAS

ANTONIO FALEIROS
JOAO NATAL
LAZARO BARBOSA
LUCIA VANIA
MAURO BORGES
PAULO MANDARINO
PEDRO ABRAO
ROBERTO BALESTRA
VILMAR ROCHA
VIRMONDES CRUVINEL
ZE GOMES DA ROCHA

BLOCO
BLOCO
PL
BLOCO
PL

PCB
PP
PT
BLOCO
PT
BLOCO
PSDB

PSDB
PMDB
PMDB
PP
PP
PPR
PP
PPR
BLOCO
PMDB
PRN

oSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- A lista de
presença registra o comparecimento de 283 Senhores Depu-
tados. ' , .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)-

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apre-
sentar poderão fazê-lo. '

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:

RICARDO CORRÊA - Projeto de Lei que dá denomi
nação a trecho rodoviário da BR-158.

SÉRGIO CURY - Requerimento de informações ao
Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Aeronáu
tica, sobre as obras de ampliação do Aeroporto Internacional
de Brasília. .

- Requerimento de informações ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da, Justiça, relacionadas com
o mercado de ouro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se pas
sar à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da cons
tante da Ordem do Dia.

, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-1-

PROJETO DE LEI NP 3.984, DE 1993

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno único, do Pro
jeto de Lei n° 3.984. de 1993, que dispõe sobre a política
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de remuneração dos servidores públicos civis e militares
da Administração Federal direta, autárquica e funda
cional e dá outras providências; tendo pareceres dos
Relatores designados pela Mesa, em substituição às
Comissões de:' Trabalho, 'de Administração e Serviço
Público, pela aprovação (Relator: Sr. Nilson Gibson);
de Finariças e Tributação, pela aprovação (Relator:
Sr. Gerrilànó Rigottó); e de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa (Relator: Sr. Maurício Najar). Pa
receres às Emendas de Plenário, dos Relatores desig
nados pela Mesa, em substituição às Comissões: de
TraI1alho, dê Administração e Serviço Público; pela
aprovação das de n'~ 1 e 4 e pela rejeição das de n""
2;3,5, 6'e'7 (Relator: Sr. Nilson Gibson); de Finanças
e Tributaç'ão, pela aprovação das de n'" 1 e 4 e rejeição

. das de no' 2, 3, '5,6 e 7 (Relator: Sr. Germano Rigotto);
e de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa das de
n'" 1, 2 e 4 e pela inconstitucionalidade das de nl" 3,
5, 6 e7 (Relator: Sr. Maurício Najar).

.o SR, PlmSIIJENTE (Inocêncio Oliveira) - A matéria
teve sua votação adiada na sessão de ontem, dia 7, por falta
de quorum, após o pedido de verificação de votação feita
pelÇ> Deputado Gerson Peres, no exercício da Liderança do
PPR,.no que diz respeito à Emenda n" 2, votada simbolica
mente e aprovada.

A Presidência pergunta ao Líder do PPR, o nobre Depu
tado José Luiz Maia, se mantém o pedido de verificação de
votação.

, O SR. JOSÉ' LUIZ MAIA' (PPR - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, informado que fui agora pelo emi
~ent~ Líder do Par~ido da Frente Liberal, meu querido amigo
Deputado Ltiís E,duardo, diante da garantia do Líder do Go
verno sobre esta matéria e com a anuência do Deputado Ger
son Peres, a mim informada pelos Líderes mencionados, o
PPR retira o pedido de verificação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica apro-
vàda a Emenda n'! 2. '

Esta Presidência lembra aos Srs. Deputados que, na ses
são de ontem, foram apreciadas as Emendas nQS 1 e 4 e não

.submetidas a voto as de n(lo 3, 5, 6, 7, por terem sido conside-
radas inconstitucionais.

Resta a apreciação do projeto e dos destaques existentes.
Já foi votada a Emenda n" 2.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
.ter a votos O,

PROJETO DE LEI N9 3.984 DE 1993
Ressalvados os destaques.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os vencimentos, soldos e demais retribuições

dos servidores públicos civis e militares da Administração Fe
deral direta, autárquica e fundacional serão reajustados bimes
tral e quadrimestralmente, a título de antecipação, de acordo
com a variação acumulada do índice de Reajuste do Salário
Mínimo - IRSM, definido no art. 29 da Lei n9 8.542, de
23 de dezembro de 1992, observados os seguintes meses e
percentuais:

I -em julho e novembro de 1993 e março de 1994 o
correspondente a cinqüenta por cento da variação do IRSM

ocorrida respectivamente nos bimestre imediatamente ante-
riores; "

11 -em set~mbro de 1993, o correspondente a oitenta
por cento da variação do IRSM ocorrida no qtiadrimestre
imediatainente ànterior deduzindo-se a antecipação concedida
no mês de julho de 1993;

111 - em maio de 1994, o correspondente a noventa por
cento da variação do IRSM ocorrida no quadrimestre imedia
tamente anterior, deduzindo-se a antecipação concedida em
março de 1994.

, § 19 Os percentuais de antecipações a que se refere este
artigo: .
, , a) incidirão sobre os valores dos soldos, dos vencimentos

,e das demais retribuições, no mês imediatamente anterior;
b) não incidirão sobre as vantagens remuneratórias que

tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho,
pagos conforme critérios específicos de apuração e cálculo
estabelecido em legislação própria.

§ 29 O percentual de reajuste a ser aplicado em janeiro
de 1994 ,será igual à variação do IRSM, verificada entre 19

de janeiro e 31 de dezembro de 1993, deduzidas' as anteci
pações concedidas nos meses de março, maio, julho, setembro
e novembro de 1993, obsérvando-se:

, a) 'na hipótese de a aplicação do previsto neste parágrafo
implicar em aumento da folha de pagamento superior ao cres
cimento da receita líquida do'exercício, o percentual de varia
ção do IRSM será substituído pelo índice correspondente ao
aumento da receita líquida, e deduzidas as antecipações;

b) para efeito do disposto nesta Lei, considera-se folha
de pagamento exclusivamente as despesas com vel}cimentos,
soldos, gratificações e vantagens de caráter permanente, per
cebidos pelos servidores da Admini~traçãoFederal direta, au
tárquica e fundacional;

c) para efeito do disposto nesta Lei, considera-se COIJ;lO
receita líquida a receita de impostos permanentes, deduzidas
as restituições, os incentivos fiscais e subsídios previamente
estabelecidos em lei e as transferências constitucionais. .

Art. 29 Os percentuais das antecipações e do reajuste
resultante da aplicação do disposto no art. 19, e os índices
das variações da Receita Líquida, serão divulgados em ato
conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, do Trabalho,
e Chefes do Esta,do-Maior das Forças Armadas e das Secre
tarias de Planejamento', Orçamento e Coordenação e da Ad-
ministração Federal da Presidência da República. .

Art. 39 Será constituída comissão especial para acom
panhamento do processo de apuração dos percentuais e índices
de que trata o art. 29 , composta por:

I - cinco meIJ;lbros indicados, cada um, pelos Ministros
de Estado mencionados no art. 29;

11 - três membros, representantes dos servidores pÚ,bli
cos federais, designados pelo Ministro-Chefe da Secretm;ia
da Administração Federal da Presidência da República, me
diante indicação das entidades representativas de classe.

Art. 49 Os servidores que percebem a Gratificação de
Atividade, instituída pela Lei Delegada n9 13, de 27 de agosto
de 1992, correspondente à oitenta por cento, terão este percen
tual elevado, de forma não cumulativa, para:

I -noventa por cento a partir de 19 de agosto de 1993;
11 - cem por cento a partir de 19 de outubro de 1993;
III - cento e vinte por cento a partir de 19 de fevereiI:o

de 1994;
IV - cento e quarenta por cento a partir de 19 de abril

de 1994;
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v - cento e sessenta por cento a partir de 10 de junho
de 1994.

Art. 5Q O disposto nesta Lei aplica-se aos proventos
da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento de
servidor público federal, civil e militar. '

Art. 69 Constitui meta prioritária da Administração PÚ
blica Federal a implantação da isonomia a que se refere o
§ 19 do art. 39 da Constituição, devendo, a cada ano e enquanto
necessário, ser proposta a inclusão, na Lei de Diretrizes Orça
mentárias - LDO, e nas Leis Orçamentárias, de dispositivos
que ordenem a aplicação de recursos, calculados sobre o au- .
mento da receita líquida na implantação de planos de carreira.

Art. 70 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Prejudicados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final.

PROJETO DE LEI N° 3.984-A, DE 1993
Redação Final

Dispõe sobre a política de remuneração dos servi-,
dores públicos civis e militares da Administração Fede
ral direta, autárquica e fundacional e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta: .
Art. 19 Os vencimentos, soldos e demais retribuições

dos servidores públicos civis e militares da Administração Fe
deral direta, autárquica e fundacional serão reajustados bimes
tral e quadrimestralmente, a títylo de antecipação, de acordo
com a variação acumulada do Indice de Reajuste do Salário
Mínimo - IRSM, definido no art. 29 da Lei n" 8.542, de
23 de dezembro de 1992, observados os seguintes meses e
percentuais:

I - em julho e novembro de 1993 e março de 1994, o
correspondente' a cinqüenta por cento da variação do IRSM
ocorrida respectivamente nos bimestres imediatamente ante
riores;

II -em setembro de 1993, o correspondente a oitenta
por cento ,da variação do IRSM ocorrida no quadrimestre
imediatamente anterior deduzindo-se a antecipação concedida
no mês de julho de 1993;

lU - em maio de 1994, o correspondente a noventa por
cento da variação do IRSM ocorrida no quadrimestre imedia
tamente anterior, deduzindo-se a antecipação concedida em
março de 1994.

§ 19 Os percentuais de antecipações a que se refere este
artigo:

a) incidirão sobre os valores dos soldos, dos vencimentos
e das demais retribuições, no mês imediatamente anterior;

b) não incidirão sobre as vantagens remuneratórias que
tenham por base estímulo a produtividade e o desempenho,
pagos conforme critérios específicos de apuração e cálculo
estabelecido em legislação própria.

§ 29 O percentual de reajuste, a ser aplicado em janeiro
de 1994, será igual à variação do IRSM, verificada entre 1Q

de janeiro e 31 de dezembro de 1993, deduzidas as anteci
pações concedidas nos meses de março, maio, julho, setembro
~ novembro de 1993, observando-se:

a) na hipótese de a aplicação do previsto neste parágrafo
implicar aumento da folha de pagamento superior ao cresci
mento da receita líquida do exercício, opercentual de variação
do IRSM será substituído pelo índice correspondente ao au-
mento da receita líquida, e deduZidas as antecipações; . .

b) para efeito do disposto nesta lei, considera-se folha
de pagamento exclusivamente as despesas com vencimentos,
soldos, gratificações e vantagens de caráter permanente, per
cebidos pelos servidores da Administração Federal direta, au
tárquica e fundacional;

c) para efeito do disposto nesta lei, considera-se como
receita líquida a receita de impostos, deduzidas as restituições,
os incerttivos fiscais e subsídios' previamente estabelecidos em
lei e as transferências constitucionais.

Art. 29 Os percentuais das antecipações e do reajuste
resultante da aplicação do disposto no art. 1'" e os índices
das variações da Receita Líquida, serão divulgados em ato
conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, do Trabalho,
e Chefes do Estado-Maior das Forças Armadas e das Secre
tarias de Planejamento, Orçamento e Coordenação e da Ad
ministração Federal da Presidência da República.

Art. 39 Será constituída comissão especial para acom
panhamento do processo de apuração dos percentuais e índices
de que trata o art. 2°, composta por:. . .

I - cinco membros indicados, cada um, pelos Ministros.
de Estado mencionados no art. 29 ; ..

U - cinco membros, representantes dos servidores públi
cos federais, design'ados pelo Ministro-Chefe da Secretaria
da Administração Federal da Presidência da República, me
diante indicação das entidades representativas.

Parágrafo único. Os membros a que se refere o inciso
11 deste artigo serão designados para exercerem as atividades
pelo período de vigência de um ano, assegurando-se-Ihes os .
direitos e prerrogativas de representante sindical previstos
nos arts. 92 e 240 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de
1990.

Art. 49 Os servidores que percebem a Gratificação de
Atividade instituída pela Lei Delegada n9 13, de 27 de agosto
de 1992, correspondente a oitenta por cento, terão este percen
tual elevado de forma não cumulativa, para:

I -noventa por cento a partir de agosto de 1993;
II - cem por cento a partir de 19 de outubro de 1993;
lU - cento e vinte por cento a partir de 19 de fevereiro

de 1994;
IV - cento e quarenta por cento a partir de 10 de abril

de 1994;
V - cento e sessenta por cento a partir de 1° de junho

de 1994.

Art. 59 O disposto nesta lei aplica-se aos proventos da
inatividade e às pensões decorrentes do falecimento de servi
dor público federal, civil e militar.

Art. 6° Constitui meta prioritária da Administração PÚ
blica Federal a implantação da isonomia a que se refere o
§ 19 do art. 39 da Constituição, devendo, a cada ano e enquanto
necessário, ser proposta a inclusão, na Lei de Diretrizes Orça
mentárias - LDO, e nas Leis Orçamentárias, de dispositivos

.' que ordenem a aplicação de recursos, calculados sobre o au
mento da receita líquida na implantação de planos de carreira.

Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua ptibli
cação.

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. - Vital do Rêgo"
Relator.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada, contra o voto,do PT.,
Vai ao Senado Federal. '

O SR. PRESIDENTE (.Inocêpcio Oliveira) ~

-'2-
PROJETO DE LEI N91.909-B, DE 1991

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno único, do Pro
jeto de Lei n9 1.909-A, de 1991, que dispõe sobre á

'contratação de pessoal por tempo determinado, pani
atender a necessidade temporária de exápcional inte
resse público, e dá nova redação ao'artigo 67 da Lei'
n97.501, de 27 de junho de 1986; tendó pareceres dos
Relatot~s designados pêla Mesa em substituição às 'Co
missões de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, pela aprovação, com Substitutivo (Relator: Sr. Chi
co Amaral); de Finanças e Tributação, pela aprovação
(Relator: Sr. Félix Mendonça); e de ConstituiçãO e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridici-'
dade e técnica legislativa (Relator: Sr; 'Tarcísio Ih,l
gàdo). ,.

O SR. PRESIDENTE (Ipoc~ncio Oliveira) '- A m~#rià
foi retirada de pauta na sessão de ontem, dia 7, para a publi
cação de substitutivo, sem prejuízo na apresent,ação de novos
destaques. ' ,

Não foram apresentados novos destaques.
Sobre a Mesa duas emendas de redaçãQ;.'.
Emenda de redação:

- N"l-
"Dê-se ao inciso V, do art. 29, do projeto de Lei,

n9 1.909-A/91, a seguinte redação:"
"V - atividades especiais nas organizações das

Forças Armadas para atender à área industrial e a en
cargos temporários de obras e serNiços ,de '~rigenharia.

S;:tla das sessões, 8 de julho de 19~3."

Assinam: Valdir Ganzer - Vice-Líderdo PT no exerCício
de Liderança; João Thomé - Vice-Líder do PMDB no exer
cício da Liderança e José Abrão - Vice-Líder do PSDB no
exercício da Liderança.

- N9 2-

"Reescrevam-se os incisos dos arts. 29 e 49 da se··
guinte forma:

"Art. 29 .

IV - admissão de professor substituto e professor
visitante, inclusive estrangeiro;

V - admissão de pesquisador visitante inclusive
estrangeiro;

VI - admissão de pessoal nas organizações das
Forças Armadas, na área industrial ou para atender
a encargos de obras e serviços de engenharia.

.................................................................
IH - doze meses no caso do inciso IV e do art.

" IV - v,inte e quatro m'1s~~'}:los casos dos incisos
,VeV'~'''l ~'.' ~. .

, ,Sal~l' pa~ ~yssões, ,8 de julho de 1993. - José Féliz
Maia, pelo,PPlf ~Gt:r~a.noRigotto pelo PMDB."

O, SI'. Roberto'Freire ..... Peço a palavra pela ordem:

O SR. PRESIDENTE '(Inocêncio Oliveira) -'- Tem V.
Ex· a palavra. : .

, '. ,
.. O SRi.ROBERTQ;FREIRE",(prS ~PE. Sem, revisão

dQ orador.) ~ O'Governo é favorável, nos termos do acore.:>.

.. '0'SR. 'PRE~IDÉNTE'(InocêÍltio'Oliveira)- Em votacão
a eméIi.dá de R'edaçao "n91.

, (Pa'usà.)' ,
:'Apr?v~ôa;

O SR.'PRESIDENTE (Inocê'ncio Oliveira) -Vousubme
ter, à votos' a Emenda de redação, n9 2:

"Reescrevam-se os incisos dos arts. 29 e. '49 da se-
, guin'té forma: ' .

• < ·"Art. '2~ .
.'•• 0.0 ••• : ••• : •••~. o·.: ...••••••••••• ~.• ~." 0.0 •••••••••••••••' ••• ~.~ •••••••••

. ' .IV ~'admissão deprofessór substituto e professor
yisitante, inclusive 'estrangeino; .',
, ,'. V"':- admissão de pesquisador visitante inclusive
estrangeiro;

VI - admissão de pessoal nas organizações das
Fqrças An~adas, na área,industrial oU.l?ar'il.atender
a encargos de <;lbras e,s~rviços'de engenharia.,

Art. 49 : : ..

, •• : ••• : •••• o'••••••••••••••••• : • : •••••'. : •••••••••••• .- ••••• ~ '"0 0'0 ••~ •••••••

III·~doze meseS no caso do inciso IV 'do art.

IV -'vinte equatro meses nos casos dos' incisos
V'eVI."· ,

Tràfa-se' de uma emenda de mérito, ao invés' de modifi
cativa.

O SR. GERSON PERES :':""'·Sr. p,residente, peç0 a palavra
pela.,ordem.

" Ó SR'. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex~ a, palavra, .

O SR. GERSON PERES(PPR - PA. Sem revisão do
orador.)'- Sr: Presidente, solicÍto um acordo. Quero, à Lide
rança do PMDB, dar uma explicação. Fizemos uma aprecia
ção, porque, como estava, lima nomeação de quatro anos
deixaria de ser te~porária: Isso não faz sentidç>. Vai ser,
até mesmo,.ridicularizado lá fora, Mas como o caso, por exem
plo; refere-se a problemas das Forças Armadas que são encar
gos de obras, de serviços de engenharia, deixáiíamos para
dois anos. Para os problemas 'endêmicos e epidêmicos-, vacina
ções, contrataria por seis meses; para admissão de "professor
comum, adjunto, substituto, um ano, porque .0. Goyerno de
Estado teria esse prazo para preparar o concurso;' e para o
estrangeiro, o pesquisador e o técnico, para a universidade,
dois anos. Eliminaríamos, assim, os quatro ano!!, que repre
s,entam o período de um mandato da administração pública.
Deixou de ser temporário. Seria bom que houvess,e e:;;se enten
dimento. Gostaria de ouvir a posição do Deputado Germano
Rigotto .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -:. Tem a pala
vra o Deputado Germano Rigotto.
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o SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Pr~sidente, ontem, quando da análise
do projeto, chegamos à conclusão - quando' digo nós, refiro
me a vados deputados '-'- 'de que, no ar't.' 29~ inCiso V, havia
problema sédo de redação, o qual procuramos corrigir.

Essa questão levantada pelo Deputado Gérson Peres,
com relação ao art. 49, realmente é válida. Vamos abrir uma
porta. Há necessidade de facilitarmos a contratação de profes
sores substitutos e até avindá de éspecialistas' estrangeiros
para o' País. Mas 48 meses, no caso do inciso IV do art.
29 , que seria exatamente a admissão depfofessores substitutos,
de professor e pesquisador visitante, é um absurdo. ,Vamos
deixar claro: deixar 48 meses para professores com naciona
lidade brasileira que substituíssem seda abri.r uma porta para
fugir do concurso público. Então, somos favoráveis à proposta
do Deputado Gérson Peres de reduzir para um ano, no caso
dos professores substitutos que tenham nacionalidade brasi
leira, deixando dois anos, renováveis por mais dois, para os
pesquisadores estrangeiros. Somos totalmente favoráveis a
esse acordo, que, pensamos, corrigir o texto do projeto.

O SR. GERSON PERES.- Quero agradecer a V. EX',
Deputado Germano Rigotto, pela compreensão e o espírito
público que demonstrou quanto à melhoria não só do projeto
como da imagem desta Casa, como quer o Presidente. O
projeto não será um imenso trem da alegria para governadores
fazerem ü que bem entendem.

O SR..PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao nobre Líder Roberto Freire. ,

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.),~ Sr. Presidente, quero dizer que a Liderança
do Governo concorda com essa redação porque a considera
justa. Gostaria somente que ficasse bem claro que são seis
meses para os programas emergenciais de vacinações, e um
ano panr professor substituto. Esse prazo é improrrogável.
Um ano, porque o contrato é por um ano. Basta dizer apenas
que é por dois anos o prazo dos professores e pesquisadores
estrangeiros, renováveis por mai:fdois. .

O Sr. Gerson Peres - Eminente Líder, o termo "impror-'
rogável" é importante, porque a malandragem burocrática
é visível. Vem um e nomeia para outra disciplina, e não a:
mesma. Aí está a malandragem.

O SR. ROBERTO FREIRE - J:Jeputado Gerson Peres,
não há pro1;Jlema. O que estamos querendo aqui é a mesma
coisa. Portanto, pode incluir "improrrogável" também.

O Sr. Gerson Peres - "Improrrogável" é uma expressão
, que não pode deixar de estar presente, senão haverá abuso.

Muito obrigado, Deputado.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço a
palavra p,ela ordem. '

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.,
Ex' a palavra.

O SR'. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é necessário que se faça toda
uma revisão na redação, porque em outros artigos há as proibi
ções, os problemas das prorrogações.

Então é necessário que, como admitimos a prorrogação
para os professores ou pesquisadores estrangeiros, se faça
essa ressalva, para que se possa ter a prorrogação de contrato.

O Sr. Ernesto Gradella - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inoéêncio bliv~ira) ':-'- 'Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. ERNESTO GRAÍ>ELLA (SP. Sem revisãd do ora
dor.) - Sr. Presidente, vou aproveitar esse período, enquanto
não se chega a um acordo final 'sobre o texto, para dizer
que esse projeto, apesar do sentido, do mérito que as Lide
ranças nesta Casa estão discutindo, inclusive para aperfei
çoá-lo; na prática vai significar !lma porta para se burlar o
concurso público. Qualquer ~f;tOJ;" da saúde vive umá situação
de eXcepCionalidade - poderia contratar pessoas; na educa
ção, a mesma ,coisa; conserto de'estrada, deverIa estar sob
~egime de urgência. Às vésperas da pr<,SXima campanha eleito
ral para Governador e para Presidente, vamOS ter todas essas
situações de excepcionalid'lde ~Poiadas nesse projeto para
a contratação de pessoal, repito, às vésperas de eleições.

Então gostaria de deixar aqui manifesto nosso voto, en
quando PSTlj, contra este projeto, porque entendemos que
se. está fazendo todo tipo de, "am,arraç;1Q". O projeto em
si, na atual sitúação do País,' yqi significar que o.cémcurso
público, daqui para diante, passe a ser desrespeitado e os
cargos públicos, apoiados na lei, sirvam para contratações
pié~eleitorais, como ocorre até por fcira da lei neste PaÍS nestes
últimos anos.' '

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, parece que chegaram à conclu
são quanto à redação.

Acredito que o Deputado Germano Rigotto pode expli
car.

O SR'1~ERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orAoor.) -:- Sr. Presidente, as modificações feitas se
referem, principalmente, ao art. 2°, onde considera necessi
dade temporária de excepcional interesse público..

Inciso IV: "admissão de professor substituto e de pro
fessor e pesquisador visitante. inclusive estrangeiros".

Seria esta a nova redação do inciso IV: "admissão de
professor substituto e professor visitante. "

No inciso V, teríamos a seguinte redação: "admissão de
professor ou pesquisador visitante estrangeiro". '

A redação do inciso VI já está na mesa. Então, tedamos
duas novas redações para o inciso IV e o inciso V. Estas
seriam as modificações ao art. 2')

Quanto ao art, 4", onde se estabelece que as contratações
serão feitas por tempo determinado e improrrogável, obser
vados os seguintes prazos máximos, vamos ter duas modifica
ções. No inciso ITI, o prazo de contratação seria de 12 meses,
no caso do inciso IV. do art. 29 , 12 meses, e até 4 anos
ou 487 meses, no caso de inciso V. Estas são as modificações.

Estamos elaborando uma emenda, da qual V. Ex' já tem
conhecimento, e poderíamos. num acordo de Liderança, apro
var essas modificações. As modificações corrigem o texto,
determinam a possibilidade de até 48 meses para os profes
sores oupesquisadores estrangeiros que vierem para o Brasil
trabalhar numa universidade nacional, por exemplo. Para o
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caso daqueles com nacionalidade brasileira, o prazo máximo
seria.12.meses.

Essas.modificações' aperfeiçoam o texto, Sr. Presidente.
Por isso, pedimos a aprovação das mesmas, com con~enji

mento de todos os Líderes:

OSr.'JÓsé Ab~ão :..- Sr: Pre~idente,peç'o'à palavra pela
órdem. I. , ' .'

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. JOSÉ ABRÃO (PSDB - SP. Sem revisão do·ora
dor.) - Sr. Presidente, há apenas uma impossibilidade técilica
nessa proposição. O caput do art:' 4" diz:'''As contratações
serão feitas por tempo detetminado e improrrogável".' ,

Então, a redáçãQdOs 'professores estrangeiros, que rece
beria o n" 4, teria que' ser completada: permitindo-se que
esse co'ntrato seja prorrogado no período máximo estabele
cido, que é de' quatro anos, sob pena de uma contradição
entre o caput do artigo e o inciso IV. Estabeleceríamos uma
redação de maneira a' resolVer essa questão técnica, mas o
sehtidó é o do acordci;'ousejà, que o limite' para o professor
estrangeiro seja de quatro-anos.

, , , ,o Sr. ,Gerson,Peres - Sr. Presid~nte, peço a palavra
pela.ord~m. ' .. , ,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. GERSON PERES (PPR - PA.,Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente; registro meus',agradecimentos e
veja V. Ex" que minha posição de ontenitnão foi radical,
rriassalutar',quando ,atropelamos um pouco: o desejo de V.
Ex", tão'generoso conosco ontem nas palavras e nos gestos.
Fico satisfeito' porque vejo que houve compr,eensão. Da dis
cussão naseeu a luz'e está feita a vontade de.V. Ex" A pauta
está limpa. V. Ex" é o maior varredor de· palita desta Casa!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência pede aos Srs. Deputados que permàneça:Ti'ho plenário,
porque o Presidente tem um pequeno pronunciamento a fazer,
prestando conta dos t'rabalhos realizados pela Câmara dos
Deputados neste primeiro semestre.

Será votada a em'enda lida pelo nobré Líder Gérmano
'Rigotto, com a emenda redacional do nobre Deputado José
Abrão, co~rigindo a impropriedade. . '.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB- RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, segundo análise que fize
mos, a impropriedade poderia ser corrigidà;incluindo-se pará
grafo único no art. 49 para estabelecer que, dentro dos quatro
anos, no caso do professor ou pesquisador estrangeiro, poderá
haver prorrogação. Com essa correção, à emenda poderá ser
aprovada.

O SR., JOSÉ ABRÃO (PSDB - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, acn~dito que dessa forma o problema
estará resolvido, desde que fique configurado que é prorro
gação, e não recontratação, já que o art. 99 proíbe a recontra
tação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vousubme
ter a votos emenda de redação n9 2, reformulada por acordo
de líderes.

Reescreva-se os incisos do art. 29 e 49 da seguinte forma:

"Art. 29 .

·.1 - ..

iiI" ''T::'::: :::::: ::: :::~ ::: :::::: :::::: :::::::::>:::::: ::::
IV -'t ~dmissãode pro(essor substituto e professor

visitante; ";" . .'
V - admissão de professor e pesquisador visitante

estrangeiro; '. '.
VI - admissão de pes~oal nas organizaçÕ~s das

forças Arm'ldas, na área. in,dustrial ou' para atender
a encargos de 'obras e serviços de engenháriá.

,hr
t

...~.".'.:....;.;.:.;.;.:.;.:.;.:.;.;;;.;;:.;;;.:. :.:~:.;.;.:.;.:.:.;.:.:.;.:.;.;.:.;.:.~::';.;;:.;.;.'.;.:.:.:.;.:.;.
. III - doze meses no. çé\SO do inCiso TV do art.

2fl~' . til

IV -até 4 anos no's ~asos do inci,s~' y. 40 art.

Parágrafo único. Nó caso do inciso v'à~ contra
tos poderão ser prorrogados desde que o prazo total
nãoultrap<l.sse 4 anos. ' . J,

O SR: PRESIDENTE (In(ú;êricio Oliveira) -. Os Senho
res que o a'provam queiram permánecer como estã.o.-(pausa.)

Aprovada

Ó SR. PRESIDENTE (I~oçênCcio Oliveira) .2...'Há sobre
a mesa e vou submter a votos a seguinte Redação Final.

. . I ~

PROJETO DE LEI N" 1.909-B, DE 1991. ,
Redação'Final

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado
para aten4er a neceSsida'de. temporária de' excepcional
interesse ,p,úblico, nos' termos do inciso IX do art. 37
da Constituição Federal, 'e dá outras providências.

, . i I

O Congresso Nacional decreta: . , .
Art. 1" Para atender a..necessidade temporária de ex-

'cepcional interesse'públic@';lüS órgãos da Administração Fede
ral direta; .as autarquias e as fundações públicas p08,erão cfc
'tuar' contratação de pessoal por tempo determin,a,d9, nas con-
dições e prazos previstos desta· lei. ". I

Art. 2" Considera-se necessidade temporár,ia de excep-
cional interesse público:. .

I~ assistência a situações de calamidade pública;
II - combate a surtos endêmicos;
III - realização de recenseamentos;
IV - admissão de professor substituto e professor visi-

tante; ,
V - admissão de professor e pesquisador visitante estran-

geiro; . , ' , _ '
VI - atividades especiais nas organizaçõ~s das Forças

Armadas para atender a área industrial ou a encargos tempo-
rários de obras e serviços de engenharia. '

Art. 39 O recrutamento do pessoal a ser contratado,
nos termos desta lei. será feito mediante prqcesso seletivo
simplificado sujeito a ampla divulgação, inch,.I~iv~ através do
Diário Oficial da União, prescindindo de conCl,lrso público..

§ 19 A contratação para atender às necessidades decor
rentes de calamidade pública prescindirá de proéesso seletivo.

§ 29 A contratação de professor e pesqujsador visitan
tes, prevista no inciso IV do art. 29 , poderá ~er. feita a vista
de notória capacidade técnica ou científica do profissional,
mediante análise de curriculum vitap
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Art. 4" As contratações serão feitas por tempo determi
nado e improrrogável. ohservados os seguintes prazos máxi
mos:

I - seis meses. no caso dos incisos I e Ir do art. 2";
II - doze meses. no caso do inciso III do art. 2":
IH - doze meses. no caso do inciso V do art. 2":
IV - até quatro anos nos casos do inciso V do art. 2"
Parágrafo único. No caso do inciso V os contratos pode-

rão ser prorrogados desde que o prazo total não ultrapasse
quatro anos.

Art. 5" As contrataçôes somente poderão ser feitas com
ohservância da dotação orçamentária específica e mediante
prévia autorização do Ministro de Estado ou do Secretário
da Presidência da Repúhlica soh cuja supervisão se encontrar
o órgão ou entidade contratante.

Parágrafo único. Os órgãos ou entidades contratantes
encaminharão à Secretaria de Administração Federal. para
controle da aplicação do disposto nesta lei. cópia dos contratos
efetivados.

Art. 6" É proibida a contratação. nos termos desta lei.
de servidores da Administração direta ou indireta da União.
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. hem assim
de empregados ou servidores de suas subsidiárias e contro
ladas.

Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do contrato.
a infração do disposto neste artigo importará a responsahi
lidade administrativa da autoridade contratante e do contra
tado. inclusive solidariedade quanto à devolução dos valores
pagos ao contratado.

Art. 7" A remuneração ao pessoal contratado nos ter
mos desta lei será fixada:

I - nos casos do inciso IV do art. 2'" em importância
não superior ao valor da remuneração fixada para os servi
dores de final de carreira das mesmas categorias. nos planos
de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do órgão
ou entidade contratante;

11 - nos casos dos incisos I a III e V do art. 2". em
importância não superior ao valor da remuneração constante
dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários
do serviço público. para servidores que desempenhem função
semelhante. ou. não existindo a semelhança. as condições
do mercado de trabalho.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo não se con
sideram as vantagens de natureza individual dos servidores
ocupantes de cargos tomados como paradigma.

Art. 8" Ao pessoal contratado'nos termos'desta lei apli
ca-se o disposto na Lei n" 8.647, de 13 de abril de 1993.

Art. 9" O pessoal contratado nos termos desta lei não
poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não pre
vistos no respectivo contrato:

11 - ser nomeado ou designado, ainda que a título precá
rio ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão
ou função de confiança:

111 -ser novamente contratado, com fundamento nesta
lei, salvo na hipótese prevista no inciso I do art. 2'" mediante
prévia autorização do Ministro de Estado ou Secretário da
Presidência competente.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste arti
go importará na rescisão do contrato nos casos dos incisos
I e TI, ou na declaração da sua' insubsistência, no caso do
'inciso 111, sem prejuízo da responsabilidade administrativa
das autoridades envolvidas na transgressão.

Art. 10. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal
contratado nos termos desta lei serão apuradas mediante si,ndi
cância, concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla
defesa.

Art. 11. Aplica-se ao pessoal. contratado nos termos
desta lei o disposto nos arts. 53e 44; 57 a 59; 63 a 80: 97:
104 a 10lJ: 110. incisos L in fine, e 11. parágrafo único, a
115; 1111. incisos I a V, alíneas a e c, VI a XII e parágrafo
único~ 117. incisos I a VI e IX a XVIII: 118 a 126: 127.
incisos L H e lII, a 132. incisos I a VIL e IX a XlII; 136
a 142. incisos L primeira parte. a lII, e §§ I" a .4": 236: 238
a,242. da Lei n" 8.112. de 1i ,de dezemhro de 1990. .

Art. 12., O contrato firmado de acordo com esta lei
extinguir-se-á. sem direito a inç1enizaçõ,es:

I - pelo término do prazo contratual:
II - por iniciativa do contratado.
§ I' A extinção do contrato. nos casos do inciso TI,

sení comunicada com a antecedência mínima de trinta dias.
§ 2" A extinção do contrato, por iniciativa do órgão

ou entidade contratante, decorrente de conveniência adminis
trativa, importará no pagamento ao contratado de indenização
correspondente à metade do que lhe caberia referente ~o

restante do contrato.
Art. 13. O art. 67 da Lei n" 7.501. de 27 de julho de

1986. alterado pelo art. 40 da Lei n" 8.028. de 12 de abril
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

.. Art. 67. As relações trabalhistas e previdenciá
rias concernentes aos Auxiliares Locais serão regidas
pela legislação vigente no país em que estiver sediada
a repartição.

§ 1" Serão segurados da previdência social brasi
leira os' Auxiliares Locais de nacionalid<\de 1?rasileira
que, em razão de proibição legal. não possam filiar-se
ao sistema previdenciário do país de domicílio.

§ 2" O Poder Executivo expedirá. no prazo de
noventa dias. as normas necessárias à execução do dis
po~~~ neste a!,tigo."

Art. 14. Aplica-se o disposto no art. 67 da Lei n" 7.501.
de 1986, com a redação dada pelo art. 13 desta lei. aos Auxi
liares civis que prestam serviços aos órgãos de representação
das Forças Armadas brasileiras no exterior.

Art. 15. Aos atuais contratados referidos nos arts. 13
e 14 desta lei, é assegurado o direito de opção, no prazo
de noventa dias. para permanecer na situação vigente na data
de publicação desta lei.

Art. 16. O tempo de serviço prestado em virtude de
contratação noS termos desta lei será contado para todos os
efeitos.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário, espe
cialmente os arts. 232 a 235 da Lei n" 8.112, de li de dezembro
de 1990.

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. - Deputado Hélio
Bicudo, Relator.

o SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os senhores
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inoeêncio Oliveira)-
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·'.... 1

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N' 225~A. DE 1992
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão. em t~lrno único. do Projeto de Decreto
Legislativo n" 225. de 1992, que aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Coréia para Servi
ços Aéreos entre seus Respectivos Territórios e Além,
assinado em Brasl1ia. em 11 de agosto de 1992; tendo

, pareceres: das Comissões de Economia, Indústria e
Comércio. pela aprovação (Relator: Sr. Saulo Coelhà):
de Viação e Transportes. pela aprovação (Relator: Sr.
Alacid Nunes): e de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade. juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Sr. Nelson Trad),

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do oradores inscritos. declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n" 225. de 1992.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo entre o Governo

da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Coréia' para Serviços Aéreos entre seus Respectivos Terri
tórios e Além. assinado em Brasília, em 11 de agosto de
1992.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complemen
tares que. nos termos do artigo 49, inciso L da Constituição
Federal, acarretarem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os senhor
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 225-8, DE 1992

Redação Final

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú
blica Federativa 'lo Brasil e o Governo da República
da Coréia para Serviços Aéreos entre seus Respectivos
Territórios e Além, assinado em Brasília, em 11 de agos
to de 1992.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo entre o Go

verno da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Coréia para Serviços Aéreos entre seus Respec
tivos Territórios e Além. assinado em BrasJ1ia, em 11 de agosto
de 1992.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do referido Acordo. bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do artigo 49, inciso I, da Consti-

tuição Fedêral, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional.

Art. 2\' Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. - Deputado Vital
do Rêgo, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os senhores
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N" 230-A, DE 1992
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n" 230, de 1992, que aprova o texto da
Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em
Matéria de Sociedades Mercantis, concluída em Monte
vidéu, em 8 de maio de 1979; tendo pareceres: da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, pela apro
vação, contra os votos dos Srs. Cyro Garcia e Edson
Menezes (Relator: Sr. Pratini de Moraes); e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Rela
tor: Sr. Roberto Magalhães).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não haven
do oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
ter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n° 230, de 1992.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto da Convenção Interame

ricana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Sociedades Mer
cantis, concluída emMontevidéu, em 8 de maio de 1979.

Parágrafo único. São sujeitos à.apreciação do Congres
so Nacional quaisquer atos que impliquem revisão desta Con
venção, bem como quaisquer modificações que, nos termos
do artigo 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem
encargo ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação. .

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -O~ senhores
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 230-B, DE 1992

Redação Final

Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre
Conflitos de Leis em Matéria de Sociedades Mercantis,
concluída em Montevidéu, em 8 demafo de 1979.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l° Fica aprovado o texto da Convenção Interame

ricana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Sociedades Mer
cantis, concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão desta
Convenção, bem como quaisquer modificações que, nos ter
mos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2u Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. - Deputado Vital
do Rêgo, Relator. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovada. .
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE' (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa a seguinte

DECLARACÃO DE VOTO

Senhor Presidente:
Requeiro que seja consignado os nossos votos, e do nosso

Partido, contrário ao Projeto de Decreto Legislativo n° 230-A,
de 1992, e também contrário ao Projeto de Lei n9 1.909-B,
de 1991. .

Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. -Deputado Ernesto
Gradella.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

-5-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nu 168-A, DE 1993

(Da Mesa)

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 168, de 1993, que cria Funções Comissionadas
(FC) no Departamento de Taquigrafia, Revisão e Re
dação; tendo parecer da Mesa pela aprovação, na forma
de emenda substitutiva apresentada pelo Senhor 29 Se
cretário (Relator: Sr. Wilson Campos); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade.e técnica legislativa deste e
do Substitutivo (Relator: Sr. Nilson Gibson).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre a
mesa requerimento nos seguintes termos:

Sr. Presidente, requeremos o adiamento da discus
são por cinco sessões da matéria constante no item
n9 5 da pauta.

Sala das Sessões, BrasI1ia, 8 de julho de 1193.

Assinam Valdir Ganzer, pelo PT; Luiz Máximo, Lide
rança do PSDB; Luiz Salomão, pelo PDT; Germano Rigotto,
pelo PMDB, e Luís Eduardo, vencido, pelo Bloco Parlamen
tar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em votação
o requerimento.

Os Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-6-
PROJETO DE LEI Nu 1.81O-B, DE 1991

(Do Sr. Genésio Bernardino)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n~

1.810, de 1991, que acrescenta dispositivo à Lei no

7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes
resultantes de preconceito de raça ou de cor; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade; juridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen
das (Relator: Sr. Hélio Bicudo). Parecer às Emendas
oferecida em Plenário: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
(Relator: Sr. Hélio Bicudo).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A matéria
teve sua votação adiada na sessão do dia 6 de julho do corrente
ano.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES

Destaque Supressivo

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro Destaque Supressivo,

da Emenda n" 1, adotada pela Comissão de Constituição e
Justiça (apresentada pelo Relator, Deputado Hélio Bicudo),
ao Projeto de Lei nU 1.810/91, que "acrescenta dispositivo
à Lei n° 7.716, de 5-1-89, que define os crimes resultantes
de preconceitos de raça ou de cor".

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. - Valdir Ganzer,
Vice-Líder do PT.

Destaque Supressivo

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro Destaque Supressivo,

da Emenda nU 2 adotada pela Comissão de Constituição e
Justiça (apresentada pelo Relator, Deputado Hélio Bicudo),
ao Projeto de Lei n" 1.810/91, que "acrescenta dispositivo
à Lei n'? 7.716, de 5-1-89, que define os crimes resultantes
de preconceito de raça ou de cor".

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. - Valdir Ganzer,
Vice-Líder do PT.

Destaque Supressivo
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, registro DESTAQUE SUPRES

SIVO, da Emenda no) 4 adotada pela Comissão de Constituição
e Justiça (apresentada pelo Relator, Deputado Hélio Bicudo),
ao Projeto de Lei n° 1.180/91, que "acrescenta dispositivo
à Lei n'! preconceito de raça ou de cor".

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. - Valdir Ganzer,
Vice-Líder do PT.

Destaque Supressivo

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro Destaque Supressivo,

da Emenda nV 5 adotada pela Comissão de Constituição e
Justiça (apresentada pelo Relator, Deputado Hélio Bicudo),
ao Projeto de Lei n'? 1.810/91, que "acrescenta dispositivo
à Lei no 7.716, de 5-1-89, que define os crimes resultantes
de preconceito de raça ou de cor".

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. - Valdir Ganzer,
Vice-Líder do PT.

ExeeJentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados,



14780 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Julho de 1993

Requeiro, na forma regimental, Destaque para Votação
em Separado da Emenda de Plenário n') 2, oferecida ao PL
n9 1.81O-B/91.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1993. - Luiz Máximo,
Vice-Líder do PSDB.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados,

Requeiro, na forma regimental, Destaque para Votação
em Separado do art. 26, constante do PL n° 1.81O-A, de 1991,
que altera a Lei n9 7.716/89.

Sala das Sessões, de março de 1993. - Moroni Torgan,
Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação ao apreciar o projeto,
ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos as seguintes:

EMENDAS, ressalvados os destaques.

- NºI-

Suprima-se o art. 21, renumerando-se os seguintes.

- Nº2-

Dê-se ao art. 22 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 22. Impedir ou obstar a celebração de con
tratos de compra e venda ou aluguel de bens móveis
ou imóveis, ou de prestação de serviços em geral, em
razão de discriminação ou preconceito de raça ou cor. "

- Nº3-
Dê-se ao art. 23 do Projeto a seguinte redação:

"Art. 23. Promover ou estimular qualquer tipo
de preconceito ou discriminação por ocasião de investi
gação ou diligência policial de qualquer natureza."

- N9 4-

Suprima-se o art. 24 e seu parágrafo único, renumeran
do-se os seguintes.

Suprima-se o art. 25, renumerando-se os seguintes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os senhores
que as aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em plenário
foram oferecidas e vou submeter a votos.as seguintes:

EMENDAS, com parecer pela rejeição, ressalvados os
destaques.

- NºI-

Suprima-se do artigo Iº do Projeto de Lei n° 1.810/91
a alteração que se pretende aplicar ao artigo 26 da Lei n9

7.716, de 5 de janeiro de 1989.

- Nº2-

Suprima-se o art. 26 do Projeto de Lei nº 1.81O-A, de
1991.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os senhores
que as aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Rejeitadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou subme
'ter a votos o Projeto de Lei nº 1.810 de 1991, ressalvados
os destaques.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa

a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos, numerados co
mo art. 21 a 26, renumerando-se os demais:

"Art. 21. .Praticar qualquer ato de discriminação
ou preconcéito em virtude de aparência física, estado
civil, credo religioso, convicção política, trabalho ou
condição social:

Pena - reclusão da 1 (um) a 3 (três) anos."
"Art. 22. Impedir ou obstar a celebração de con

tratos de compra evenda ou aluguel de bens móveis
ou imóveis, ou de prestação de serviços em geral, em
virtude de discriminação ou preconceito de raça, de
cor, de aparência física, estado civil, credo religioso,
convicção política, trabalho ou condição social:

Pena - reclusão de I (um) a 3 (três) anos."
"Art. 23. Promover qualquer tipo de preconcei

to ou discriminação por ocasião de investigação ou dili
gência policial de qualquer natureza:

Pena-reclusão çle 1 (um) a 3 (três) anos."
"Art. 24. Fica vedada em todo o território na

cional a instalação e o funcionamento de empresas se
diadas em países cuja legislação admita discriminação
racial, bem como de corporações a elas associadas.

Parágrafo único. Fica vedado, ainda, ao Poder
Executivo ou a quaisquer de seus órgãos da adminis
tração direta ou indireta, a celebração de contratos,
convênios, ou acordos de qualquer natureza com os
países mencionados neste artigo, ou a eles enviar servi
dores, em missão oficiaL"

"Art. 25. Serão considerados serviços relevan
tes prestados ao país os investimentos feitos por pessoas
físicas e jurídicas, mediante convenio celebrado com
os órgãos próprios da administração, nas áreas de saú
de, moradia, educação, cultura e trabalho, ou em pro
grama de amparo, atendimento e apoio a menores e
idosos carentes, ou de desenvolvimento de comuni
dades e grupos étnicos marginalizados.

Parágrafo único. Os investimentos realizados na
forma e com os objetivos a que refere este artigo darão
direito a benefícios tributários, nos termos permitidos
pela legislação vigente e nos limites que forem fixados
por regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo,
dentro do prazo de 90 (noventa) dias."

"Art. 26. Ficam os estabelecimentos de ensino
de 1° e 29 graus, ou de ensino técnico e profissional,
inclusive as academias policiais e militares pertencentes
ao Poder Público, obrigados a incluir em seus currículos
matéria atinente à contribuição das culturas negra e
indígena na civilização ocidental e brasileira."

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

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Destaque
supressivo do nobre Deputado Valdir Ganzer:

Sr. Presidente, nos termos regimentais, requeiro
destaque supressivo da Emenda n9 1, adotada pela Co-
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missão de Constituição e Justiça e de Redação (apre
sentada pelo Relator, Deputado Hélio Bicudo), ao Pro
jeto de Lei n~ 1.810/91, que "acrescenta dispositivos
à Lei n~ 7.716, de 5 de ja,neiro de 1989, que define
os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de
cor".

o SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPR - MG) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o projeto de lei ora subme
tido à votação contém numerosos equívocos de redação. Tra
tou, de maneira defeituosa, a tipificação de vários delitos;
embaralhou assuntos, relacionou matérias estranhas entre si.
Indo à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
mereceu, da parte do Deputado Hélio Bicudo, uma rigorosa
ação saneadora. S. Ex; obteve na Comissão a aprovação de
várias emendas supressivas, de modo que o projeto, na verda
de, ficou reduzido, ao vir ao plenário, a apenas um artigo,
que é exatamente o art. 26, que acaba de merecer a crítica
procedente do ilustre colega que me antecedeu na discussão
da matéria.

Faço esta crítica, Sr. Presidente, não por implicância,
nem absolutamente por desejar que as disposições penais so
bre a discriminação racial não devam merecer desta Casa

o mais atento exame e a mais competente elaboração. Mas
veja v. Ex~ de que forma se legisla sobre matéria tão delicada.
O art. 10 do projeto sanciona, com pena de prisão, a prática
de qualquer ato de discriminação ou preconceito, em virtude
de aparência física, estado civil, etc. Preconceito, Sr. Presi
dente, é um prejuízo, é um prejulgamento, é uma concepção
íntima e mental a respeito de pessoas, coisas e nações. É,
na verdade, uma supertição. E nada que se passa no interior
da mente, nada que configura um preconceito ou um prejuízo
pode ser projetado na lei penal como crime, porque crime
é apenas o ato que se pratica tendo como conseqüência uma
determinada lesão. Toda vez, portanto, que nas leis sobre
discriminação racial se usa o nome preconceito se está prati
cando um erro elementar e sobretudo uma elaboração penal
que não conduz a nada, porque ninguém pode ser punido
ou sequer processado pelos seus preconceitos, pelas suas su
perstições, pelos seus prejuízos, pelas suas idéias a respeito
de qualquer pessoa.

Quando, porém, a lei fala em discriminação, está se refe
rindo ao ato de discriminar, ao ato de separar. E, assim sendo,
quando esse ato de discriminar ou de separar induz a escolha
de uns em prejuízo de outros, aí, sim, estamos diante de
um ato que pode ser tipificado como uma conduta penal.
O art. 21, portanto, não pode absolutamente prevalecer e
por isso mesmo o Deputado Hélio Bicudo o suprimiu na Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

Nos artigos subseqüentes, o projeto veda a participação
de nosso País em qualquer tratado ou negociação com país~s

cuja legislação interna contenha princípios dos quais possam
decorrer atos de discriminação racial. Ora, Sr. Presidente,
estamos com isso invadindo a esfera de competência da Comis
são de Relações Exteriores; estamos com isso estabecendo
regra de caráter penal das relações exteriores do País. O Depu
tado Hélio Bicudo, com muita competência, conseguiu que
se suprimisse também esse dispositivo na Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

Restou, finalmente, de toda a limpeza feita nesse projeto
tumultuado, caótico e mal redigido, apenas o art. 26, que
determina que nos currículos escolares sejam inseridas maté
rias referentes a estudo da contribuição das várias raças ao
desenvolvimento do nosso País.

Sr. Presidente, pergunto se a Câmara dos Deputados
tem competência para se imiscuir nos currículos escolares.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, cumprindo dispo
sitivo constitucional, há muitos anos atribui aos Conselhos
Estaduais de Educação competência plena para elaboração
de currículos, e em muitos estados, num processo de descen
tralização da educação, os Conselhos Estaduais de Educação
transferiram às próprias escolas a competência para elaborar
o currículo, de acordo com as peculiaridades sociológicas e
econõmicas dc cada região.

De forma que o que estamos votando na verdade não
é um projeto, mas um artigo remanescente de um projeto
que morreu em 90% do seu conteúdo e substância na Comissão
de Constituição e Justiça. O que temos agora é um único
artigo, travestido em projeto de lei, para se transformar em
lei contra a Constituição.

De sorte que, subscrevendo em todos os termos a ação
do Deputado Hélio Bicudo, que saneou o projeto livrando-o
de todas as suas incoveniências teóricas e doutrinárias, peço
à Casa que apóie o parecer que acaba de ser dado pelo ilustre
Deputado que me antecedeu e que rejeitemos este projeto
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que, se aprovado, ou será dado como inconstitucional ou se
constituirá num enfeite a mais de um vasto rol de leis desti
tuídas de eficácia jurisdicional que malsinam o monumento
legislativo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em face
das explicações do nobre Deputado Ibrahim Abi-Ackel, quem
votar "sim" à emenda retira o art. 26; quem votar "não"
mantém o art. 26.

Em votação a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como vo
tam os Srs. Líderes?

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, encaminhamos o voto "sim".

O SR. JOÃO THOMÉ (PMDB - AM. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, encaminhamos o voto "sim".

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PPK - PI. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, o PPR vota "sim".

O SR. VALDIR GANZER (PT - PA. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente. o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - APROVA
DA a emenda. É retirado o art. 26. Prejudicado o destaque
do Deputado Moroni Torgan para o mesmo artigo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação final:

PROJETO DE LEI N~ 1.810-B, DE 1991
Acrescenta dispositivos à Lei n~ 7.716, de 5 dejanei

ro de 1989, que "define os crimes resultantes de precon
ceito de raça ou de cor" .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei nQ 7.716. de 5 de janeiro de 1989, passa

a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos, numerados co
mo arts. 21 e 22. renumerando-se os demais:

"Art. 21. Impedir ou obstar a celebração de con
tratos de compra e venda ou aluguel de bens móveis
ou imóveis. ou de prestação de serviços em geral, em
razão de discriminação ou preconceito de raça ou cor:

Pena-reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.
Art. 22. Promover ou estimular qualquer tipo

de preconceito ou discriminação por ocasião de investi
gação ou diligência policial de qualquer natureza:

Pena-reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 8 de julho de 1993. - Hélio Bicudo,

Relator.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.

que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerrada
a pauta, desejo fazer um pequeno pronunciamento sobre os
trabalhos deste primeiro semestre.

Srs. Deputados, no encerramento de mais um semestre
de atividades legislativas, somos dominados por uma sensação
contraditória. A par da certeza do dever cumprido: inquie
ta-nos a delicada circunstância em que se encontra o Brasil.
Superado o momento histórico que culminou com a inédita

substituição do Presidente da República, julgávamos fortale
cidos os valores democráticos do povo e confirmada a solidez
das nossas instituições políticas. Cabia-nos, então, mobilizar
toda a sociedade em um verdadeiro mutirão cívico rumo ao
desenvolvimento econômico e à justiça social, vencendo, de
uma vez por todas, a pobreza, a ignorância, a fome e a doença
que há décadas humilham a Nação brasileira.

Poucos meses são passados e já nos vemos, de novo,
em meio às intrigas domésticas, aos ciúmes provincianos, às
ambições pessoais e aos interesses partidários, que tanto ames
quinham o fazer político. Natural. que, no exercício da demo
cracia, ponha-se em evidência o Poder Legislativo - e nele,
de maneira especial, a Câmara dos Deputados -, fórum onde
se espera dos representantes do povo que discutam e equacio
nem os grandes problemas da nacionalidade. Para cá se voltam
os olhos da imprensa e o interesse do cidadão comum, notorie
dade que, se por um lado nos faz cientes dos compromissos
que devemos honrar, por outro nos expõe em demasia aos
ataques que vão da má vontade sistemática às agressões de
cunho pessoal.

Eu mesmo, mal empossado na Presidência da Câmara,
fui vítima de campanha violenta que, mais do que me atingir
como cidadão e como homem público, buscava desmoralizar
a Casa que por delegação dos companheiros tenho a honra
de presidir. Superdimensionam-se questiúnculas com o propó
sito mal dissimulado de confundir a opinião pública; alar
deiam-se denúnicas na ingênua esperança de que, destruído
o patrimônio moral das pessoas, desacreditadas estarão tam
bém as instituições de que fazem parte. Tenho, em cada um
dos Srs. Deputados, o testemunho da confiança e da sereni
dade com que reagi às injúrias, às calúnicas, às mentiras contra
mim assacadas. Tanto quanto a consciência tranqüila, anima
me a convicção cada vez mais profunda de que a Câmara
dos Deputados é muito maior do que os que tentam difamá-la,
é mais forte do que a vontade dos que lutam por vê-la desti
tuída da representatividade e da legitimidade que lhe confere
o povo brasileiro.

Já não podemos admitir dúvidas quanto ao importan
tíssimo papel que a esta Casa cumpre desempenhar na consoli
dação do regime democrático. Antagonistas da ditadura mili
tar e do recente terremoto político que nos mudou o curso
da história, a ninguém é dado supor um Brasil independente
sem um Legislativo soberano, forte e atuante. Mais do que
nós próprios, invocamos, por dever de justiça, a memória
dos que nos precederam ao longo do tempo, cuja palavra
e cujo trabalho nos ficaram como irretocável modelo de gran
deza moral, de coragem pessoal e de competência política.
Se soubemos resistir com prudência e firmeza aos governos
autoritários, poucas vezes agimos tão enérgica e rigorosamente
como no dramático processo que levou à renúncia um Chefe
de Estado. Se a estreiteza de certos caracteres não lhes permite
avaliar o alcance do mal que cometem, a nós parece evidente
que a condição primeira para a derrota da democracia é um
'parlamento fraco, incapaz de defender a si e aos interesses
superiores da sociedade a que pertence. Não chegamos, po
rém, ao excesso de enxergar tramas golpistas ou conspirações
internacionais onde existem apenas imaturidade política e ir
responsabilidade pessal. De fantasmas, bastam os espécimes
bancários que continuam a nos assustar. .. Confiamos em que
o povo brasileiro saberá resolver suas crises preservando incó
lumes as liberdades individuais e as instituições democráticas,
reduzindo à insignificância do mau exemplo os "salvadores
da pátria" que vez por outra surgem na América Latina.
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Compreende-se, assim, a repulsa com que protestamos
contra a crítica fantasiosa, a hostilidade gratuita. Aos que
preferem levantar vôo nas asas da demagogia e da falta de
escfl,pulos, respondemos com o realismo dos pés no chão,
com a exata consciência do que de nos esperam não as elites
dominantes, mas os milhões de brasileiros de quem somos
a esperança e a voz. Ofendida a Câmara dos Deputados por
Parlamentares que, pelo fato de nela tomarem assento, têm
a obrigação moral e o compromisso ético de respeitá-Ia e
de defendê-Ia, reagimos com toda a,indignação e revolta de
que somos capazes. Episódios como esse, por mais que se
creditem ao desequilíbrio emocional ou ao despreparo políti
co, não podem passar impunes, sob pena de desmerecermos
a consideração 'da sociedade por não nos prezarmos a nós
próprios. Da Câmara esperamos rigor na adoção das provi
dências cabíveis, sem embargo a que os Deputados faltosos
respondam judicialmente por seus atos.

A esses acontecimentos, que tanto nos entristecem, con
trapomos o notável desempenho da Casa no perído legislativo
que agora se encerra. Nunca, talvez, mostrou-se a Câmara
tão ágil e decidida no próposito de desincumbir-se do acúmulo
de matérias que lhe congestionava a pauta e emperrava o
funcionamento. São 491 projetos aprovados no semestre, não
computados os submetidos a votação neste mês de junho.
Pela indiscutível siginificância para o desenvolvimento do País,
destacam-se as leis de Diretrizes e Bases da Educação, da
Reforma Agrária, da Modernização dos Portos, da Organi
zação do Ministério Público, da Advocacia-Geral da União,
da Ouvidoria-Geral da Previdência, das Licitações, das Paten
tes, da Extinção do INAMPS, dos Saques do FGTS, além
da reguJamentação do IPMF e do reajuste mensal dos salários.
Registre-se a prioridade que concedemos às mensagens do
Executivo, por entendermos que, como Poder da República,
compete-nos trabalhar positivamente para que se possa resga
tar a Nação da miséria social a que foi levada pelo dolo de
uns e pela incompetência de outros. Tão forte quanto a dispo
sição de colaborar com o Governo é o compromisso que nos
institui procuradores da sociedade, a quem devemos prestar
contas das nossas palavras e das nossas atitudes.

São indefensáveis, pois, as acusações segunda as quais
nos esforçaríamos por perturbar acordos políticos e planos
econômicos. Vejam-se, por exemplo, os núemros da sessão
em que veio a plenário a regulamentação do IPMF, aprovada
por 308 votos a favor e apenas 87 contra. Quanto ao reajuste
mensal dos salários, só quem desconhece o funcionamento
da Câmara nos pode tachar de levianos e de inconseqüentes
pela forma como nos pronunciamos sobre tão polêmica maté
ria. Ao aprová-lo maciçamente, por 384 votos a 2, não fizemos
mais do que transferir o palco das discussões - dos gabinetes
ministeriais para o Congresso Nacional, foro legítimo onde
se devem debater e negociar medidas que influenciam direta
e profundamente a vida de todos os brasileiros.

Se não nos faltou o que fazer ao longo deste período,
tarefa de extraordinária responsabilidade se anuncia para o
próximo semestre, quando, em 5 de outubro, daremos início
a Revisão Constitucional. Passados cinco anos desde que pro
mulgada em memorável sessão, sob a autoridade política e
a grandeza moral do inesquecível Deputado Ulysses Guima
rães, a própria Constituição deu-se aquele prazo para que
pudesse ser reavaliada pela sociedade brasileira. Em vez da
insegurança e da precariedade com que alguns censuraram
a disposição, nela enxergamos o realismo e a maturidade com
que se houve a Assembléia Nacional Constituinte na elabo-

ração da nova Carta. Ingênuo seria esperar um Estatuto perfei
to, surgindo de uma Nação que ainda busca consolidar-se
como Estado e encontrar-se como povo. Cinco anos foram
bastantes para que pudéssemos identificar os pontos carentes
de um reexame, que nos possibilitaní, estamos certos, uma
Constituição melhor, mais sábia e mais duradora, indispen
sável no processo de modernização por que passa o Brasil.
Teremos, então, plenas condições políticas de implemental
mos a prosperidade econômica e a justiça social, que nos
garantirão. enfim, uma parceria equilibrada e mutuamente
respeitosa com os paíscs mais desenvolvidos.

Urge. portanto. que nos preparemos para uma Revisão
Constitucional produtiva e eficiente, que corresponde, de fato,
à expectativaéom que é aguardada por toda a Nação. Como
já dissemos a representantes da sociedade civil, impõe-se que
elaboremos uma agenda mínima e um anteprojeto de regi
mento que organizem e sistematizem os trabalhos de sorte
que os tenhamos concluídos até 2 de abril de 1994. prazo
para que se desincompatibizem os candidatos às próximas
eleições. Conseguiremos, assim. impedir que a campanha pre
sidencial se sobreponha a um evento político incomparavel
mente mais importante para a sociedade brasileira, subme
tendo a Constituição. revista e certamente melhorada, a inte
resses menores porque circunstanciais. passageiros e pessoais.

Reiteramos aqui o compromisso que já assumimos publi
camente. de que se estabeleçam mecanismos de consulta efica
zes entre o Congresso e todos os segmentos representativos
do nosso universo social. Pomo-nos ao inteiro dispor - como
Presidente da Mesa. como Parlamentar e como simples cida
dão - de todas as entidades e institutos que nos desejem
procurar para discutir. debater. apresentar sugestões ou ape
nas trocar idéias. Muito mais do que prerrogativas dos Depu
tados e Senadores. a revisão constitucional é direito que assite
a todos, pois que a partir do éxito ou do malogro de que
se revista é que estabeleceremos a distância que separa o
Brasil que somos do Brasil que queremos ser. Dessa forma,
seremos todos - políticos e profissionais liberais, trabalha
dores e estudantes. civis e militares - não somente benefi
ciários da lei. mas corresponsáveis pela Constituição boa ou
mal feita que. juntos e solidários, teremos ajudado a escrever.

Uma palavra, por fim, aos servidores da Casa, cuja com
petência profissional e dedicação funcional possibilitaram o
bom desempenho que marca este período da Sessão Legisla
tiva. Natural que tenha havido problemas e dificuldades de
relacionamento - comuns, de resto. à vigência plena do Direi
to. Democrata por formação e por convicção, ao silêncio do
autoritarismo preferimos o som da liberdade, o vozerio das
manifestações, desde que realizadas conforme os princípios
de responsabilidade, da educação e do respeito. O que não
podemos tolerar - e estamos absolutamente convictos de
que, passado o calor da hora. assim também pensam os pró
prios servidores - é que sob o pretexto de reivindicações
trabalhistas se busque tumultuar a Casa. afrontando e desa
fiando, na pessoa do Deputado que eventualmente a detenha,
a autoridade com que deve ser exercida a Presidência da Câ
mara. Permitam-me afirmar que poucos, como eu, sentem
a realidade desta Casa, fruto dos conhecimentos que pude
acumular, ao longo de cinco mandatos consecutivos, na Pri
meira Vice-Presidência. na Primeira Secretaria e, agora, na
Presidência da Mesa. Se há instantes em que nos pesam obriga
ções de estadista, em outros somos cobrados como prefeito
de um pequeno município, tantas e tão diversas são as dificul
dades que enfrentamos. Com base nessa razoável experiência
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é que lutamos por resolver os problemas que nos desafiam.
certos de que, Deputados e servidores, constituímos todos
o patrimônio humano desta que se diz com orgulho a Casa
do Povo.

Encerrando os trabalhos' da Primeira Parte da Terceira
Sessão Legislativa da 49" Legislatura, rogamos a Deus que
nos conceda saúde e inspiração para que continuemos a traba
lhar, na Câmara dos Deputados, pelo desenvolvimento econô
mico, pela justiça social e pelo aperfeiçoamento político da
sociedade que tão honrosamente representamos. (Palmas.)

O SR. VLADIMIR PALMEIRA - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem a pala
vra V. Ex"

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) ~ ST. Presidente, não poderíamos deixar passar
ao largo o reconhecimento do trabalho que a Câmara, sob
a condução de V. Ex", realizou, procedendo à limpeza da
pauta, na eficácia do trabalho regimental.

Por outro lado, como a V. Ex" já chegou o vozerio, não
podemos deixar de marcar o nosso protesto, diante da inter
venção de V. Ex' em defesa de uma revisão constitucional
que o nosso partido questiona.

Já na reunião do Colégio de Líderes questionamos o as
sunto e estamos debatendo-o junto à OAB, às entidades da
sociedade civil e a outros partidos políticos. Na nossa com
preensão, é no mínimo discutível a necessidae de revisão cons
titucional. que está ligada à eventual mudança de regime de
governo, mudança essa que o povo brasileiro em boa hora
rejeitou, tendo derrotado em plebiscito o parlamentarismo.
dessa forma questionando a própria revisão constitucional.

Questionável também é a data que se estabelece. A Cons
tituição prevê que se realize a revisão "a partir do dia 5".
Nesse sentido, este Congresso está, no que se refere à revisão,
desautorizado pela população, porque, parlamentarista em
sua maioria, não tem condições de fazer sequer as reformas
políticas que o País deseja. Por isso mesmo acreditamos até
que a revisão deveria ser feita na próxima legislatura; com
ampla discussão pela sociedade e com vinculação às mudanças
da Nação brasileira.

Reafirmamos nossa opinião de que a revisão não pode
ser feita nos moldes em que está sendo proposta, e protestamos
contra a manifestação de V. Ex", que, como Presidente desta
Casa, não pode acolher o entendimento de um ou dois partidos
apenas. mas, sim, deve expressar o pensamento da maioria
deste Plenário. Nesse sentido. V. Ex" exorbitou, e o PT registra
o eu protesto.

O Sr. Paulo Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Quero aduzir a V. Ex', ao ensejo das palavras
do Deputado Vladimir Palmeira, a posição do meu partido,
o PDT, que vem lutando com muito denodo com o objetivo
de demonstrar, não só ao conjunto da sociedade, mas aos
demais partidos com assento nesta Casa, a inviabilidade da
realização da revisão constitucional, sem que com isso deixe
mos de observar a Constituição.

Além dos argumentos apresentados pelo Deputado Vla
dimir Palmeira, é preciso que tenhamos em conta que a Carta
Constitucional de 1988 não foi devidamente experimentada,
até porque inúmeras normas nela contidas ainda não foram
sequer regulamentadas. Portanto, a Constituição não foi expe
rimentada.

Vincular a Constituição a questões de governabilidade
siginfica dizer que o Brasil deverá ter uma Constituiçao para
cada Governo. Os governantes insurgem-se contra a Consti
tuiçao na medida em que não queiram governar constitucio
nalmente.

Portanto, parabenizo V. Ex" pela maneira como conduz
os trabalhos desta Casa, mas obviamente a conveniência ou
não de se realizar a revisão constitucional ainda é tema que
está sendo discutido com a sociedade e dentro desta Casa.

O PDT, de antemão, manifesta-se contrário ao início
da révisão constitucional em outubro de 1993.

Era o que tinha a dizer.

A Sr' Sandra Cavalcanti - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem V.
Ex" a palavra.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (PPR - RJ. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, parabe
nizo V. Ex" por essa fala de encerramento da primeira etapa
dos nossos trabalhos deste ano. Acho estranhas as posições
do nobre Líder do PT e de um dos Líderes do PDT na Casa,
até posições absolutamente políticas. que foram, numa fala
anterior nossa ressaltadas. De fato, há pessoas, grupos, corpo
rações que no Brasil, neste instante, acham que não deve
ser instalada a Comissão de Revisão Constituional a partir
do dia 6. Têm o direito de achar isso. Têm até o direito
de fazer discursos. Têm o direito de ser contra. Têm o direito
de dar entrevistas. Só não têm um direito: o de questionar
a legitimidade da convocação para essa revisão constitucional
a partir do dia 6, que tem que ser feita pela Presidência da
Câmara dos Deputados, até para poder ser adiada.

Se S. Ex" represent.am, de fato, a opinião pública brasi
leira, a partir do dia 6 de outubro, quando ess~ C.omissão
for instalada nesta Casa, que compareçam com maIona parla
mentar não maioria de rua. não maioria de corporações, não
maioria de entidades, mas maioria de votos - e que decidam
que a data escolhida pela Presidência da Câmara dos Depu
tados não deve ser o dia 6 de outubro, mas o dia 31 de dezem
bro do ano de "São Nunca". Tudo bem, é um direito que
S. Ex'" têm. Mas a quem questiona a legitimidade de esta
Casa cumprir um mandamento constitucional e diz que os
Deputados não podem fazer a revisã.o constitucional po.rq~e

o Congresso Nacional está desmoralIzado perante a opl~lao

pública, o único caminho que resta é não permanecer mte
grando uma Casa desmoralizada e renunciar ao seu mandato.
(Palmas.)

O Sr. Vladimir Palmeira - Sr. Presidcnte, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (InocénclO Oliveira) - Tem V.
Exa. a palavra pela ordem.

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (PR - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, só para dizer que jamais disse
que o Congresso Nacional era uma Casa desmoralizada. Eu
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disse que estava desautorizada a fazer a reforma política por
que a população desautorizou.

Que isso fique registrado para que não pareça que esta
mos agredindo esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aviso aos
Srs. Parlamentares que, a qualquer momento poderá ser con
vocada sessão extraordinária para votarmos a política nacional
de salários ou para deliheramos sobre qualquer modificação
nos projetos importantes que estão sendo votados pelo Se-
nado. .

O Sr. Paulo Ramos - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. .

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

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero dizer à Deputada Sandra
Cavalcanti que, da mesma forma que há corporações que
se colocam contra a revisão constitucional, há aqueles que
se colocam a favor dela. Não usei o argumento já explicitado
pelo Deputado Vladimir Palmeira. Ohviamente, seria um des
respeito a esta Casa. erro no qual não incorreríamos.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada mais
havendo a tratar. vou encerrar a sessão.

NELSON MORRO
NEUTO DE CONTO
ORLANDO PACHECO

RIO GRANDE DO SUL

ADAO PRETTO
CARLOS AZAMBUJA
EDEN PEDROSO
EDSON MENEZES SILVA
FETTER JUNIOR
GERMANO RlGOTTO
HILARIO BRAUN
IBSEN PINHEIRO
JOAO DE DEUS ANTUNES
JOSE FORTUNATI
LUIS ROBERTO PONTE
NELSON JOBIM
NELSON PROENCA
OSVALDO BENDER
VALDOMIRO LIMA
VICTOR FACCIONI
WALDOMIROFIORAVANTE
WILSON MULLER

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

BLOCO
PMDB
BLOCO

PT
PPR
PDT
PCdoB
PPR
PMDB
PMDB
PMDB
PPR
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPR
PDT
PPR
PT
PDT

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

MATO GROSSO DO SUL

RORAIMA

LUCIANO CASTRO
/

AMAPA

PPR·

GEORGE TAKIMOTO
JOSE ELIAS
MARILU GUIMARAES
NELSON TRAD
VALTER PEREIRA

PARANA

ANTONIO BARBARA
ANTONIO UENO
CARLOS SCARPELINI
EDESIO PASSOS
EDI SILIPRANDI
FLAVIO ARNS
IVANIO GUERRA
LUIZ CARLOS HAULY
MOACIR MICHELETTO
ONAIREVES MOURA
OTTO CUNHA
REINHOLD STEPHANES
SERGIO SPADA

SANTA CATARINA

HUGO BIEHL
JARVIS GAIDZINSKI
LUCI CHOINACKI

BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
PMDB

PMDB
BLOCO
PP
PT
PDT
PSDB
BLOCO
PP
PMDB
PSD
PRN
BLOCO
PP

PPR
PPR
PT

AROLDO GOES

PARA'

CARLOS KAYATH
DOMINGOS JUVENIL
GIOVANNI QUEIROZ
HERMINIO CALVINHO
HILARIO COIMBRA
MARIO MARTINS
OSVALDO MELO
PAULO TITAN
SOCORRO GOMES

AMAZONAS

RICARDO MORAES
/\

RONDONIA

EDISON FIDELIS
MAURICIO CALIXTO
REDITARIO CASSOL

ACRE

ADELAIDE NERI

PDT

BLOCO
PMDB
PDT
PMDB
BLOCO
PMDB
PPR
PMDB
PCdoB

PT

PSD
BLOCO
PP

PMDB
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DERVAL DE PAIVA
EDMUNDO GALDINO
FREIRE JUNIOR
HAGAHUS ARAUJO
PAULO MOURAO

N

MARANHAO

FRANCISCO COELHO
JOSE BURNETT
MAURO FECURY
NAN SOUZA
RICARDO MURAD
ROSEANA SARNEY
SARNEY FILHO

~

CEARA

ANTONIO DOS SANTOS
JACKSON PEREIRA
JOSE LINHARES
LUIZ GIRA0
LUIZ PONTES
MARIA LUIZA FONTENELE
MAURO SAMPAIO
PINHEIRO LANDIM

PIAUí
~

B. SA

RIO GRANDE DO NORTE

ALUIZIO ALVES
HENRIQUE EDUARDP ALVES
LAIRE ROSADO

~

PARAIBA

LUCIA BRAGA
RIVALDO MEDEIROS

PERNAMBUCO

GILSON MACHADO
GUSTAVO KRAUSE
NILSON GIBSON
RICARDO FIUZA
SERGIO GUERRA

ALAGOAS

ANTONIO HOLANDA
AUGUSTO FARIAS
CLETO FALCAO
JOSE THOMAZ NONO
LUIZ DANTAS
MENDONCA NETO
ROBERTO TORRES
VITORIO MALTA

PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PPR

BLOCO
PRN
BLOCO
PP
BLOCO
BLOCO
BLOCO

BLOCO
PSDB
PP
PDT
PSDB
PSB
PSDB
PMDB

PP

PMDB
PMDB
PMDB

PDT
BLOCO

BLOCO
BLOCO
PMDB
BLOCO
PSB

BLOCO
BLOCO
PSD
PMDB
BLOCO
PDT
BLOCO
PPR.

CLEONANCIO FONSECA
EVERALDO DE OLIVEIRA
PEDRO VALADARES

BAHIA

AROLDO CEDRAZ
ERALDO TINOCO
JABES RIBEIRO
JOAO CARLOS BACELAR
JONIVAL LUCAS
JOSE FALCAO
JOSE LOURENCO
LUIZ VIANA NETO
MANOEL CASTRO
PEDRO IRUJO
PRISCO VIANA
RIBEIRO TAVARES
TOURINHO DANTAS

MINAS GERAIS

ALOISIO VASCONCELOS
AVELINO COSTA
EDMAR MOREIRA
FERNANDO DINIZ .
GETULIO NEIVA
JOSE ALDO
JOSE BELATO
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE ULISSES DE OLIVEIRA
LAEL VARELLA
LEOPOLDO BESSONE
MARIO DE OLIVEIRA
NEIF JABUR
ODELMO LEAO
PAULO HESLANDER
RAUL BELEM
VITTORIO MEDIOLI

~

ESPIRITO SANTO

ARMANDO.VIOLA
LEZIO SATHLER

RIO DE JANEIRO

ALVARO VALLE
AMARAL NETTO
AROLDE DE OLIVEIRA
ARTUR DA TAVOLA
BENEDITA DA SILVA
CARLOS SANTANA
CIDINHA CAMPOS
EDESIO FRIAS
EDUARDO MASCARENHAS
FABIO RAUNHEITTI
FERES NADER
FRANCISCO SILVA
JOSE CARLOS COUTINHO

PRN
BLOCO
PP

PRN
BLOCO
PSDB
BLOCO
PPR
BLOCO
PPR
BLOCO
BLOCO
PMDB
PPR
PL
BLOCO

PMDB
PPR
PRN
PMDB
PL
BLOCO
PMDB
BLOCO
BLOCO
BLOCO
PP
PP
PMDB
PRN
BLOCO
PRN
PSDB

PMDB
PSDB

PL
PPR
BLOCO
PSDB
PT
PT
PDT
PDT
PSDB
BLOCO
BLOCO
PP
PDT



Julho de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) . Sexta-feira 9 14787

üRDEMDüDIA

"Trabalho de Comissões"

(Encerra·se a Sessão às]] horas e]8 minutos.)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro
a Sessão, designando para hoje, quinta·feira, dia 8, às 14
horas, a seguinte

JOSE EGYDIO
JOSE VICENTE BRIZOLA
LAPROVITA VIEIRA
LUIZ SALOMAO
MARCIA CIBILIS VIANA
NELSON BORNIER
REGINA GORDILHO
ROBERTO CAMPOS
ROBERTO JEFFERSON
RUBEM MEDINA
VIVALDO BARBOSA
WANDA REIS-

tJ
SAO PAULO

ARMANDO PINHEIRO
ARY KARA
AYRES DA CUNHA
BETOMANSUR
CARDOSO ALVES
CARLOS NELSON
CHAFIC FARHAT
CUNHA BUENO
DELFIM NETTO
FABIO FELDMANN
FLORESTAN FERNANDES
GASTONE RIGHI
IRMA PASSONI
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE ANIBAL
JOSE CICOTE
JOSE DIRCEU
JOSE GENOINO
JOSE MARIA EYMAEL
KOYU IHA
MALULY NETTO
MANOEL MOREIRA
MAURICI MARIANO
MENDES BOTELHO
PAULO LIMA
PAULO NOVAES
TOGA ANGERAMI
VALDEMAR COSTA NETO
WALTER NORY

MATO GROSSO

AUGUSTINHO FREITAS
JOAO TEIXEIRA
JOSE AUGUSTO CURVO

DISTRITO FEDERAL

PAULO OCTAVIO

PPR
PDT
:l?MD~
PDT
PDT
PL
PRONA
PPR
BLOCO
BLOCO
.~DT
BLOCO-

PPR
PMDB
PL
PDT.
BLOCO
PMDB
PPR
PPR
PPR
PSDB
PT
BLOCO
PT
PMDB
PSDB
PT
P'l'
PT
PP
PSDB
BLOCO
PMDB
PMDB
BLOCO
BLOCO
PMDB'
PSDB
PL
PMDB

BLOCO
PL
P.MDB

PRN

,
GOlAS

DELIO BRAZ
HALEY MARGON
LUIZ SOYER
MARIA VALADAO
MAURO MIRANDA
RONALDO CAIADO

MATO GROSSO DO SUL

WALDIR GUERRA

"PARANA

CARLOS ROBERTO MASSA
DELCINO TAVARES
DENI SCHWARTZ
JONI VARISCO
JOSE FELINTO
LUCIANO PIZZATTO
MATHEUS IENSEN
PEDRO TONELLI
PINGA FOGO DE OLIVEIRA
RENATO JOHNSSON
WILSON MOREIRA

SANTA CATARINA

CESAR SOUZA
DERCIO DOP
LUIZ HENRIQUE
VALDIR COLATTO

RIO GRANDE DO SUL

ALDO PIN'ro
ARNO MAGARINOS
FERNANDO CARRION
IVO MAINARDI
JORGE UEQUED
MENDES RIBEIRO
PAULO PAIM
PRATINI DE MORAES

BLOCO.
PMDB
PMDB
PPR
PMDB
BLOCO

BLOCO

PP
PP
PSDB
PMDB
PP
BLOCO
BLOCO
PT
PP
PP
PSDB

BLOCO
PDT
PMDB
PMDB

PDT
PPR
pplf
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PPR
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Ata da 110a Sessão, em 8 de julho de 1993
Presidência dos Srs.: Adylson Motta, ]0 Vice-Presidente; Wilson Campos, ]0 Secretário;

Waldir Pires, Elísio Curvo, § 2 do artigo]8 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO

(14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Há número
regimental.

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

iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. ALCIDES MODESTO, 4" Suplente de Secretário,
servindo como 2" Secretário procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada,

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se à leitu
ra do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Paulo Duarte.

O SR. PAULO DUARTE (PPR - SC. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, constitui
um verdadeiro absurdo a notícia veiculada ontem na imprensa
de que inúmeras estatais não obedeceram à ordem presidencial
de enviar as respectivas folhas de salários à Secretaria de
Administração Federal.

Ê um caso sem igual de insubordinação e prepotência.
Estão acima da Lei e não obedecem nem ao Presidente. Não
enviam as folhas por dois motivos: o inchaço e os altos salários.

Quem trabalha numa estatal hoje é um previlegiado. Re
cebe salários mais altos que a média de mercado, tem direito
a assistência médica diferenciada e aposentadoria integral cus
teada pelos fundos de previdência de suas respectivas em
presas.

Recebem aquilo a que todo trabalhador brasileiro deveria
ter direito, mas acontece que o trabalhador comum, não em
prega<;Jo estatal, é quem paga a conta.

Paga com um sacrifício enorme, com seu salário arrocha
do, com uma inflação que corrói diariamente, com uma quanti
dade enorme de descontos e também através de tarifas eleva
das, que têm em seu custo embutidos os altos salários, o
inchaço das estatais e as mordomias que ali vicejam.

Em função disso, da necessidadê de tirar essa carga do
trabalhador brasileiro, é que o programa de privatização tem
que ter uma continuidade urgente.

As estatais são o câncer da economia. Nenhuma delas,
sem os recursos do Tesouro, sobreviveria, com a carga elevada
de suas despesas de pessoal. Refletem a politicagem e a irres
ponsabilidade que, durante muito tempo, norteou a adminis
tração pública no Brasil.

Proteger o trabalhador, conseguir mais recursos para saú
de, educação e saneamento básico é privatizar urgentemente.

Punir aqueles que desobedeceram a uma determinação
presidencial é uma obrigação de quem quer manter a sua
autoridade.

O SR. ULDURICO PINTO (PSB - BA, Sem revisão
do orador.) - Sr, Presidente, para ouvir este pronunciamen
to, eu queria que estivesse presente o Líder do PFL, Depu
tados Luís Eduardo Magalhães, pois há alguns pontos que
interessam a S. Ex'! De qualquer forma, deixo aqui o chama
mento.

Em primeiro lugar, gostaria de ler um ofício que tenho
em mãos:

BrasIlia, 7 de julho de 1993
11m" Sr.
Eng. César Matta Pires
DO, Presidente da OAS Ltda. e TV Bahia
BrasIlia - DF

Senhor Presidente,
A maneira como V. S' vem reagindo às questões,

divulgadas pelos meios de comunicações, e das quais
nós temos apenas pedido apuração, de forma a envolver
minha famIlia em assuntos que nada têm haver com
elã é atitude injusta e nos faz esclarecer alguns dados:

Senão vejamos:
- Quando apresentamos um requerimento de CPI

pedindo apuração de fatos que envolviam a Empresa
OAS, da qual V. S' é presidente, em momento algum
seus familiares foram nominados ou mesmo houve de
nossa parte qualquer insinuação a ela.

- A CPI sobre o Incra, à qual estamos coletando
assinaturas e que tem como pano de fundo a apuração
de superfaturamento em concorrências, por este órgão
efetuadas nos Governos Sarney e Collor não diz respei
to, especificamente, à OAS. Entretanto, não discuti
mos a possibilidade de caso ela esteja envolvida, vir
a ser chamada para prestar depoimento. Como V. s~

sabe, este procedimento dependerá dos membros da
CPI e do encaminhamento dos trabalhos, e seus familia
res poderão responder ou não responder pela empresa.

- O Deputad<:,! Estadual Paulo Magalhães e o
Deputado Federal Angelo Magalhães, sobrinho e ir
mão do atual governador da Bahia, Dr. Antonio Carlos
Magalhães, adquiriram a Empresa Pesqueira de Porto
Seguro, com sede naquele município, do notório bichei
ro Castor de Andrade. Fizeram com o Baneb um nebu
loso acordo para contrair uma dívida de cerca de U$2
milhões, que foi objeto de sindicância: do Banco Cen-
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traI. Se houve pressões para que o empréstimo fosse
concedido, V. S" sequer é citado neste caso.

- Ao pedirmos que a empresa Sta. Helena fosse
averiguada quanto às suas negociações e tráfico de in
fluência, nada mais fizemos que exercer nosso mandatl)
parlamentar, que nos confere o dever de zelar pelos
bens públicos. Se V. S' sentiu-se ofendido com a solici
tação muito nos estranha, pois não vimos, pelo menos
aparentemente, qualquer ligação da mesma com sua
família.

- As denúncias formuladas pelo Deputado Esta
dual Ubaldino Júnior, as quais V. S" pode ter conheci
mento pelos jornais não tinham a intenção de acirrar
disputas das famílias Pinto/Magalhães, pelo contrário
são questões de interesse nacional, das quais a popu
lação precisa tomar conhecimento, a fim de que os
envolvidos venham a público esclarecê-las.

Diante do exposto e pelo fato de V. S' estar usando
um meio de comunicação de sua propriedade para atin
gir minha família de forma grosseira e injusta com ques
tões que não estão ligadas ao meu mandato parlamen
tar, faz-nos requerer um direito de resposta, por igual
tempo e no mesmo horário, a fim de não deixarmos
que somente a sua versão sobre os fatos venham preva
lecer, numa demonstração clara de abuso de poder
econômico, o que vem ocorrendo em diversas oportu
nidades.

. Aguardando a data para que possamos nos pro-
nunciar, subscrevemo-nos.

Atenciosamente, Uldurico Pinto, Deputado Fede
ral PSB/BA

Este ofício é endereçado ao Sr. César Matta Pires, Presi
dente da OAS Ltda. e principal sócio da TV Bahia, com
sede em Salvador.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, há alguns anos
uma pessoa considerada um palhaço, um filhote de um assas
sino, dizia que, no Governo João Durval, para se conseguir
uma obra, era necessário cantar a música "Meu Limoeiro".
Sr. Presidente, não acredito que isso tenha acontecido. Mas
agora, para se conseguir uma obra na Bahia, precisa-se cantar
"Minha Laranjeira". Laranjeira é o testa-de-ferro conhecido
como terceiro sócio da OAS e representa diretamente os inte
resses pessoais do Governador da Bahia.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, os Srs. Paulo Maga
lhães e Ângelo Magalhães compraram a Empresa Pesqueira
Porto Seguro, do Sr. Castor de Andrad~, com uma verba
que pode ter influído na eleição do Sr. Angelo Magalhães.
O Sr. Castor de Andrade é um notório bicheiro, que está
preso no Rio de Janeiro, acusado de tráfico de drogas. Essa
pesqueira, Sr. Presidente, não pescou ninguém. Ela pescou
apenas verbas do Baneb. E o Banco Central comprovou que
houve irregularidade na obtenção dessas verbas, acusando
os diretores envolvidos na época e o Sr. Antônio Carlos Maga
lhães de ter feito tráfico de influência.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, quero que faça
parte do meu pronunciamento a alteração do contrato social
da Construtora OAS. Devo ressaltar que o Sr. César de Araú
jo Matta Pires, genro do Governador, é um dos donos da
TV Bahia e tem como sócio um Deputado Federal, nosso
colega. Por ele ser sócio, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ninguém pode interferir, ninguém pode mudar nada nem fazer
acusações. Acontece que o Delegado da Polícia Federal que

apura-as irregularidades e os crimes cometidos por Paulo César
Farias aponta a abertura de uma conta de vários n1ilhões
de dólares pela TV Bahia, cujo sócio é um Deputado Federal,
o Sr. Luís Eduardo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Sr. Presidente, queria concluir meu discurso. Se não há

muitos oradores em plenário, V. Ex' poderia me dar mais
um pouco de tempo para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nobre Depu
tado, o tempo de V. Ex' está esgotado de dois minutos, mas
a Presidência lhe concede mais dois minutos para que conclua
o seu pronunciamento.

O SR. ULDURICO PINTO - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, há poucos dias, entramos com requerimento nesta Casa,
para a apuração das irregularidades da Urbis, empresa da
Bahia presidida pelo Sr. Antônio Osório Menezes, que está
envolvido em várias irregularidades. Por coincidência, ele foi
o Presidente do Conselho de Fiscalização da Empresa Santa
Helena. de propriedade do Governador da Bahia.

Faço essa denúncia desta tribuna para que a Nação possa
dela ter conhecimento e a Casa tomar as providências.

Sr. Presidente, peço a V. Ex" sejam anexados ao meu
pronunciamento os documentos da Empresa Santa Helena
S.A. da Empresa Pesqueira Porto Seguro SA, da Construtora
OAS e da TV Bahia. em meu poder.

Queremos também dizer, já que falamos sobre vários
assuntos, que em Porto Seguro há dois casos para os quais
quero ser arrolado como testemunha. Um é sobre o Incra.
A empresa OAS figura em um dos maiores trambiques do
País, envolvendo irregularidade nesse instituto. Tenho docu
mentos e posso provar. Gostaria que a Casa tomasse as provi
dências. Quero que a Casa encaminhe ao Ministro do Bem
Estar Social a acusação de que a obra feita pela OAS, em
Porto Seguro, foi superfaturada em 2.600%.

Sr. Presidente, a imprensa vem acusando o envolvimento
de Parlamentares com a OAS. Este Deputado que está falando
pode bater no peito e dizer que não tem ligação com a referida
empresa. Registramos. porém, que vários Parlamentares reti
raram a assinatura para a instalação da CPI da OAS. Sob
esse aspecto, quero dizer à Casa e ao País que a OAS Constru
tora hoje é a empresa que mais deve à Caixa Econômica
Federal, apesar de ter apenas 10 anos de existência, o que
é um absurdo.

Concluindo, Sr. Presidente, vou fazer uma defesa do Go
vernador da Bahia, já que fiz várias acusações. Essa história
de que ele pode mandar matar o PC Farias não tem sentido.
Lá no Estado nós sabemos que ele não mata, ele manda.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N" 2.413/93

Autor: Deputado Uldurico Pinto
Dirigido ao: Ministro do Bem-Estar Social
Assunto: Solicita informações referentes a suspeitas de

irregularidades que pesam sobre o Presidente da Habitação
e Urbanização da Bahia - Urbis.

11 - Relatório

O Senhor Deputado Uldurico Pinto dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente reque-
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rimento ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Bem-Estar Social, indagando a respeito de suspeitas que pe
sam sobre o Presidente da Habitação e Urbanização da Bahia
- Urbis, órgão este'que recebe repasse de verbas do Governo
Federal e, atinente à matéria, requerendo esclarecimentos
para os seguintes itens:

"a) dívida total da UrbislBA, com este Ministério;
b) valor das prestações atrasadas da Urbis, com

a Caixa Econômica Federal;
c) nome das empresas, composição acionária das

mesmas, data dos convênios e valores atualizados, com
as quais a Urbis contratou serviço, utilizando verbas
federais;

d) nome das entidades que receberam repasse de
recursos da Urbis, como Prefeituras, Polícia Militar,
bem como data e valor dos recursos repassados;

e) nome das empresas que ganharam concorrência
nas prefeituras;

f) montante de recursos, atualizados, repassados
por este Ministério, direta ou indiretamente, através
da Caixa Econômica Federal, no últimos 10 anos;

g) quantas unidades residenciais e não residenciais
foram construídas e estão sendo construídas pela Urbis
a partir de 1991;

h) onde estão localizadas;
i) quais os valores já aplicados e quais os valores

a serem aplicados nas construções, a partir de 1991;
j) Quais as origens dos valores aplicados e a serem

aplicados nas obras;
k) Quantas unidades já foram construídas e nego

ciadas pela Urbis;
I) Quantas unidades existem a serem negociadas;
m) Quanto arrecada mensalmente a Urbis, com

as prestações e pagamentos de quitações das unidades
vendidas, ainda que antes de 1991;

n) Todas as demais informações referentes às
construções realizadas pela Urbis;

o) Quantas unidades foram construídas pela Urbis
no Estado da Bahia;

p) Qual a situação referente a esta empresa e a
outra similar em relação a montagem e renegociação
da dívida do Estado da Bahia e, esta rolagem, em
que situação se encontra."

É o relatório.
II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 29 , da Constituição Fede
ral e arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto
pelo encaminhamento das informações requeridas pelo nobre
Autor.

Sala de Reuniões, de junho de 1993. - Deputado
Adylson Motta, Primeiro Vice-Presidente.
Exm9 Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Inocêncio de Oliveira

Requeiro, nos termos regimentais, que seja.enviado ofício
ao Senhor Ministro do Bem-Estar Social, Dr. Jutahy Maga
lhães Júnior a fim de sanar suspeitasque pesam sobre o Presi
dente da Habitação e Urbanização da Bahia - Urbis, Sr.
Antonio Osório, órgão este que recebe repasse de verbas
do Governo Federal as quais, segundo nos constam, não têm
sido devidamente aplicadas de acordo com a função da enti
dade.

Assim, desejamos saber, especificamente, o que abaixo
discriminamos:

a) dívida total da Urbis/BA, com este Ministério;
b) valor das prestações atrasadas da Urbis, com

a Caixa Econômica Federal;
c) nome das empresas, composição acionária das

mesmas, data dos convênios e valores atualizados, com
as quais a Urbis contratou serviço, utilizando verbas
federais;

d) nome das entidades que receberam repasses
de recursos da Urbis como Prefeituras, Polícia Militar,
bem como data e valor dos recursos repassados;

e) nome das empresas que ganharam concorrência
nas prefeituras;

f) montante de recursos, atualizados, repassados
por este Ministério direta ou indiretamente através da
Caixa Econômica Federal, nos últimos 10 anos;

g) quantas unidades residenciais e não residenciais
foram construídas e estão sendo construídas pela Urbis
a partir de 1991;

h) onde estão localizadas;
i) quais os valores já aplicados e quais os valores

a serem aplicados nas construções, a partir de 1991;
j) quais as origens dos valores aplicados nas obras;
k) quantas unidades já foram construídas e nego

ciadas pela Urbis;
l) quantas unidades existem a serem negociadas;
m) quanto arrecada mensalmente a Urbis, com

as prestações e pagamento de quitações das unidades
vendidas, ainda que antes de 1991;

n) todas as demais informações referentes às cons
truções realizadas pela Urbis;

o) quantas unidades foram construídas pela Urbis
no estado da Bahia;

p) qual a situação referente a esta empresa e a
outra similar em relação a montagem e renegociação
da dívida do Estado da Bahia e esta rolagem em que
situação se encontra.

Justificação

A empresa Urbis tem sido usada politicamente nos últi·
mos anos por políticos que não usam critérios tran.§parentes
e a sua cotumaz inadimplência não revela a importância de
um órgão responsável por uma política séria de desenvol
vimento urbano. A comunidade vem tomando conhecimento
que os recursos recebidos pela Urbis são desviados para a
reforma do batalhão da polícia militar e outros serviços que
não estão nos objetivos prioritários da empresa.

Rá suspeitas de que empresas que ganharam "concor
rências" para construção com verbas repassadas pela Urbis,
através das prefeituras ou mesmo diretamente, foram "benefi
ciadas" pelo dirigente daquele órgão.

O silêncio por parte da direção da Urbis em relação às
denúncias que pesam sobre a empresa e o não haver respon
dido os pedidos de informações solicitados pelo Deputado
Ubaldino Júnior (PSBIBA), espeficicamente sobre os dados
referentes a repasses suspeitos de fraudes em licitações "enco
mendadas" pelo Presidente daquele órgão, Dr. Antônio.Osó
rio, parece querer cobrir com um manto as verdades que
a sociedade quer apurar.

Sala das Sessões, - Deputado Federal PSB/Bahia Dldu
rico Pinto.
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VA, LUIS EtVARD') M~~OI'é"~L MAGl-LHÃES ,. FE=
LIX DE ALMEIDA MENDON(A" ~ WILSON MARON,NA
FORMA ABA~XO:

Pelo presento 1ns'trwnen-';Q, CESA!t DE ARAUJO MATA PIRl:.~,CPF 056.377.245
04, portador da cédula de identidade n96ll.4S2, Cxp~d1da pela S6cre-

"-

t&ria de S~gurança PÜblica do Estado da Bahia" CARLOS BORGES LUZ;CPF
C60.l~0.S4S-S3,port4dor da cédula de identidade n~S09.422, expedida
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Oabia, JAIR SANTOS

. SILVA, CPF 002.882.24S-34,portador da cédula de identidade n9351236,
expedida pela SecretcU'ia de Segurança Pública do Estado da Bc1hia, LUIS
EDUARDO MARON DE MAGALHXES, CPF O~4.597.385-l5, portador da cédula
de identid~d. n972l.57l, expedida pela Secretaria ue Segurança públi-
CA do E.tAdo dA Bahia, FELIX DE ALMEIDA MENDONÇA, CPF 000732D25 -68,
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portador da cédula de identidade n9200.6~3t expedida pela Secreta~i~

de SegUl'anc;a Pública do Estado da Bahia e WILSON MARON, cn 00299~055

91, portador da cédula ~e identidade n9200.120, expediaa pela Secre
taria de Segurança Pública do Estado da Bahia, brasileiros nato&.ca
lfadOS, .exceto o segundo que é 801teiro, o primeiro, o terceiro e o
quinto enge~~eir~. ci/i., o quarto bacharel .em direito, e o segundo
e o sexto empresários, residentes e domiciliados nesta Capital. res
pectivamente, ã Rua Wa1demar FcLlcio n9759 - Apto. 502, Brotas, Av.
~inc••a Isabel n929 - Apto. 1.602, Barra Avenida. Rua Rubem'
Be~ta n913, Pituba, tua Ari.~idea Novia n9l27 - Apto.60l, Federa 
C;io, Av. Cardeal da Silva n926 - Lot~ 08, FederaçÃo, Rua Aristides
Novis n910S - 81. B - Apto. 1;201, r~l:1.raçio;· exeI'cendo,' o quarto e
o quinta i mandato de, respectivamente, Deputado Estadual e Deputado '
Federal, -têm, na melhor forma de direito, justo e contratado consti
tuir uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, que se re
gerÃ pelas cláusulas e condições seguintes:

cLAuSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social TEL!
VISXO BAHIA LTDA, tendo sede e foI'o na Comarca

de salva~or, Capital do Estado da Bahia, ã rua Cezar Zama 122,Barra.

cLAUSULA SEGUNDA - O objeto da sociedade é a exploração de serviço
de radiodifusio televisiva, a partir da cidade em

que tem sede, com alcançe devidamente ~lamen~ado pela vigente le
gialaçÃo ~e~com~~c;õel.

cLAUSULA TERCEIRA - O capital so~ial é ne Cr~2íQ~\DO.OOO,oo (àuzent~. ~ . .

e vinte milhões dê· tNl~sirosi::dividido en. 22.CCO

(vinte e dois mil) cotas, no valor unitário de Cr$lO.OOO,OO (dez mil
" ..

cruze~oti). assim distribuidas:

- o sócio CESAR DE ARAUJO MATA PIRES subsc~eve, ne!
te ato, 9.900 (no.re mil • navr.cent06) cotas, no valor unitário de Cr$.
10.000,00 (dez mil cruzeiros), totalizando Cr$99.000.000,OO (noventa
• nove milhões de cruzeiros);
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neste ato,
Cr$lO.OOO,OO
e três mi-

- O sócio CARLOS BORGES LUZ subscreve, neste ato,
3.300 (três mil e trezentos) cotas, no valor unitário de Cr41O.000, 00

(dez mil cruzeiros) totaliz&ndo Cr$33.00~.000,OO (trinta e trêe mi
lhõe. de cruzeiros);

o sócio JAIR SANTOS SILVA subscreve,
3.300 (três mil e trezentos) cotas, no valor unitãr10 dé
(dez mil cruzeiros) totalizando Cr$33.000.000,00 (trinta
lhões de cruzeires ) ;

- o sócio LUIS EDUARDO HARON DE MA~S subsc,reve!
neste ato, 2.200 (dois mil e duzentos) cotas, no valor unitário de pr$
10.000,00 (dez mil cruzeiros) totalizando Cr$22.000.000,OO (vinte e
dois milhões de cruzeiro.);

- o .ócio fELIX DE ALMEIDA MENDONÇA subscreve, nes~

te ato, 2.200 (dois mil e duz.ntos) cotas, no valor unitário de Cr$.
10.000,00 (dez mil cruzeiro.) totalizan~o Cr$22.000.000,00 (vinte e
dois milhões -de cruzeir~s);

- o sócio WILSON HARON subscreve, ne~e ato, 1.100
(hum mil e cem) cota., no valor unitário de Cr$lO.OOC,OO (dez mil cru
zeiros) totali~ando Cr$ll.OOO.OOO,OO (onze milhões de cruzeiros).

P~GRAFO PRIMEIRO - Cada sócio integraliza, neste ato ,10' (dez por
cento) do total das cotas subscritas, em moeda l!

gal e corrente no pai., ficando por integralizar, de igual forma,o sal
do de 90\ (ncveqr~nt), no pra%o máximo de 360 ~trezentos e
s••••nta) dias, on d ~~tir de data deste instrumento.

. .7'/;

pARAGRAFO SEGUNDO - A condição de cotista s~~~ ~~~~~bilitad~, ú~~'ct~
exclu5ivamente. a brasileiros natos, sendo Q~

pectivas cotas inalienáveis e incaucionáveis , rlireta ou indiretamente,
•••trag.iros ou pe.soas jur!dica., dependendc qualquer alteração con
tratua: de ~révia audiência do poder concedente, tudo com co~ o prima-
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cial objdtivo de se manter entre brasileiros natos o controle, dire~o

ou indireto, mediato ou imedi "1to.

PARXSRAFO TERCEIRO - Qualquer cessÃo ou transferência de cotas estar~

.empre, .uj.i~a i prévia audiência do órgÃo pró
prio do Governo Federal, sendo nulo e insubsistente qualq~~r ato trans
lativo que se efetive sem tal formalidade.

cLAUSULA QUARTA - A responsabilidade dos sócios fica limitada ao mon 
tante do capital social.

cLAUSULA QUINTA - O prazo de duraçio da sociedade é ilimitaà~.

cLAUSULA SEXTA - A gerência da sociedade caberá, exclusivamente ao co
tista CARLOS BORGES LUZ, investido de plenos e ilimi

tados poderes para representá-la, ativa e passivamente, em juízo o~

fora dele, permitida, outrossim, a outorga de mandatos procuratórios,
com poderes devidamente especificados e prazo de validade claramente
estabelecido, submetidos, tanto a investidura no cargo de sócio geren
te quanto o exercício dOI aludidol mandatos ã apreciação._ homologa 
çio pelo órgÃo ,competente do Governo Federal, a partir do E:xame d:,~ t2
da a documentaçio exigida por toda. as dilposições legais e regulamea
tares pertinentes a telecomunicações.

PAR.~O OHICO - A título de pró-labore, será asseguráda ao sócio g!
rente uma retirada mensal dos limites previstos na

legislação do Imposto de Renda.

COOSULA strIMA - Fica expressamente proibido o uso da denominação s2
cal para a prática de atos de favor;·..assim entend!

dos a concessio d~av. s, fianças ou constituiçÃo, em 'favor de terce!
duci~ia, caucionária, hipotecária ou pignoratícia.

o exercício locia1 coincidirá com o -ano civil, levaa
tando-I., aO fim d. cada ano, o competente balanço,

ntr. o••ócio., o. lucro. e prejuízos apurados.n~/
i "otA. PO'IU dai.
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-clÁUSULA NONA - A morte ou retirada de qualquer cCltis'ta rl<~"

na dissol~ção da sociedade, ori~n't~~do-se o. .
aucessôrio nas prescrições emanadas do ?ode~ conc~~~nte.

cLAUSULA D~ClMA - Os casos ~misso8 serÃo decididos com fulcro na vigen
te legislaçÃo de telecomunicações, no Decret~ n9370~

de 10 de junho de 1919 e na Lei n96604, de lt de deze~Dro de 1976.

t, por e8ta~em de pleno acordo, firmam o ~resente ins
trumento contratual, em 5 (cinco> vias de igual teor, as quais, para I

que produzam os devidos efeitos, vão, outrossim, assinadas por duas
tes s abaixo identificadas.

~r.
l

1E~
85-15

ILSON HAR N~7
PF 002.994.055-91I Z··

'tIL...~... &.

.5-~ . \;c y.cu..~

tLIA O MOURApf 16 ~23 ;675-68

lo • 'lt------- ---------------iic::---r;-+-:rr---------
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PORTARIA n9 83/Drifl .iJ~. I
, .- '.'~ ' r10 sellente CARLOS BORGES WZ a88~nA%'a: t}·: te d ' .,

IlAllIA AtOtUO 00 10.° ua
IAl-VADOR ••AHlA

A.41I~~ • -' IUIIA RlBElIO
JlaIl"."~ A(8) PlAMA (8) ASSINALADAS ..)

'<11 ~ M O MEU .IN"~
lirA .LJ0'· o"(~~~ .,

TBLBYIdO BAHIA 'LTDA.

ALTBRAÇ1D '(X)NTRATUAL

alUI DI AIAOJo MATA PIUS, 1n"asileiro, casaclo, Enl9 Civil, porta
, -

doi" da Carteira ele Identidade n9 611.452, inscrito 11) CPF 056.377.245-
04, residente e doai.ciliaclo ã Rua Wa1c1eur Palcão, 759 Apt9 502,
Brotas, .sta Capital;

CARLos IOIGBS LUZ, brasileiro, solteiro, Coaerciante aaior porta
dor ela Carteira de Identidade n9 509.422, ~ito DO (pp 060.140.545
53, residente e cloaiciliado ã Av. PriDcesa I sabe1, 29 Apt9 '1.602,
Janta AnDi4a, .ata Capital;

Jm-SANTOS .SILVA, brasileiro, ~asado, BnS9 Civil, portador da
carteira de Identidade n9,357.236 in.crito DO cpp 002.882.84$.3~;·

re.ic1ente e doaiciliado ã Rua Rubea' Berta, 13, Ph.uha, nesta Cap-i
, -

tal;

LUIS BDUAIDO ItAIOI JE IWiALBlRS, brasileiro, êasado, Mvoaacio, po!.
taclor da Carteira de Identidade n9 721.571, inscrito DO cpp n9
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cLAuSULA 'PRIMEIRA

084.597.385-15, re.ideDt. e cIo.ieiliado ã lua Aristicles Movis, 127
apt9 601, Federa,ão, .~'ta capital;, '

PBLIX DI AUEIDA MBJmoJfCA; brui1eiro, casado En,9 Civil, porta..
cIor ,"a ~telra de Ide.ti"...· D9 200.643, iDscrito JD CPF 000.732.025
68, resideDte • cIo.ieil!ado ã Av. Cardeal da Silva, 26 Lote 08.

ePedera,ão, ••ta Capial;

DLSOJf MAIOI, brasileiro, casado, Coaerciante, porta40r da Carte!,
ra de lele.tUa" n9 200.120, inscrito DO cppn9.002.994.'OOS-9l,.,r!
side.tat"'. doaieiliado ã lua Aristides Movi., lOS - lI. B - Apt9
1 201,~ ração, nata capital. ÚJlico, .ócio. da, iiraa TELEVISJO

f'LJI';A. co•.~eáã lua Cezar .Z_a~ 12~, Barra,.sta Capital,
iu . a DO CGC/JIP D9 13.425.%69/0001.61 resolvea, de coa••COr·

, ' '

.d1rOllOv.6" a pr...nte alteração 40 .eu COntrato Social, qUe está
Da Juata eoa.reial dI.te'E.tado sob n9 Z92.00S.Z46.87..

"'3, ••ta foraa ••pinte:

-...... ._. ...
A sede SOcial.da Sociedade é alterada, passando. 3l:i=- íw,...a:••1:1âusula
Prtaiira do Contrato constitutivo ! ter a seauinte redação:

CLlUSULA PRtMElRA - A sociedade permanece lirando sob a denominação
social "TELEVIS1D BAHIA LTDA.", tendo sede • Foro na Comarca de Sal

. -
vaclor, Capital do Estado da Bahia ã Rua Aristides Novis, :'23 Federa-ção.

PAlAGRAPO ONICO - A sociedade poderá usar o no.e fantasia "TV BA-

HIA".

cLlUSULA SI!GUNDA

Continu.. válidas e ratificadas as ele.ais Cláusulas e condições do
Contrato Social da Socienele, não alteradas pela presente.
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A r••pon.abl11dacle cio••óciol I.rá liàitada ao total "cló:'Capita~.50.

cial.

:-;.,
Fira.. a. parte. e.te in.truuntõ e. 05 (cinco) vias ae~lua1 teor
e foraa, coa a. teste.unha. abaixo.

------'-,-----

TBLEVISIO BAHIA LTDA

2. ALTERACIO CONTRATUAL

C8SAI DI AlAdJo MATA PIRES, brasileiro, casado, Eng9 Civil, Port!
dor da Carteira de Identidade n9 611.452, inscrito no CGC/MF n9
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056.377.245-04, raJlildente e doaic'il,iado ã Rua Wa:iCiewa·r", Falcão"n~
7·S9·'apt9502, ·Brotas" ,nesta Capital."

CÁILOS· JOIGIS'LUZ, brà.ileiro~' solt.iro, Coa.rcianteaaior porta'
cior da Cart.ira el. Id.ntidade D9 509.422, inscrito no' CPF/MF':n9
060.140. 54S-SS, re.idente • do.ieiliaelo ã Av. Prince.a I.abel',·ZJ
apt9 1.602, larra Avenida, n••ta Capital.

JAI'& SAIITOSSILYA, brasileiro, c'uado, Eng9 Civil, portador da
Cart.ira ele Iclentidade n9 357 .236,iucrito DO (3)F1MF' fR 002.882.84$'..
34, .resiclente e doaiclliaclo i Rua ,Rub•• Berta, 13 Pituba, ne',st·a
Capital.

LUIS EDUARDO MAION 'DB MAGALH'US, 'bras'lleiro, 'cas'ado ;:'Âdvogado,,'p'o!
t'ador da Cart.ira ele lclenticlacle D9 121.511, inscrito' 'no CPF/MP 'ri9
084.Si1.3IS.15, re.id.nt. e cloaic~11aclo ã Rua Aristides Novi~'121
t ..,t9 601'~ Fecllração, ne.ta ~apit'àl.

. , ~ , . '.

DLIl DB ÀUlBlDA IIEJiDONÇA, 'bràsileiro, caiado, EDg9 . Civil , p'orta
cior da Carteira ele 'lelenticl&ae n9 200.643, lDÍcrito', no CPF/MP: n9
001.132.025.61, re.idente e cloaiciliaclO ã Av. Cardeal da Silv..··26
Lote OS, Feeleração, ne.ta Capital.

WILSOH MARON, bruillHro, càsacio; Coaerciante, portador da ',Carie!
ra 4e Iclenticla4e n9'200.120, inscrito DO CPF/MP n9' 002.994'.005-91
residente e doaicilia4o i Rua Aristide. Novis, lOS - 11 B apt9
1.201, 'eclera,io, psta Capital, ÚDico. sócios da TELEVISA(L~IA

LIDA coa .eele ã au&Aristides Movi., 123 - Federação, CGC/MF n9-13 Z Z6~01- I, cu,~ Contrato Social encontra~se arquivado na
Juta -'aial do Bltado da Bahia desde ele 19 ele, dez.abro dé1983

ro zeZ.O~.Z46.87, ~i alteraclo UM. vez c;onforae in.trua~e!

to de alteração arquivada na JUCEB sob n9 1.119-71, resolvem
comua acordo, promover a segunda aI teracão do se~l Contrato S "i-

aI, conforme as seguintes Cláusulas. 'U) .
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cLAUSULA PRIMEIRA : O Sóc"io JAIR SANTOS SILVA,,' retira-se
neste ato 'da Sociedade" ,ce,qe et,ransfe'

re as 3.300 cotas que possui, sendo 1.650 integralizados e 1.650
aintearalizar, aos sócios C!5AR DE ARAOJOMATA PlRES',e LUIZ EDU
ARDO MARON DE MAGALHÃES pelo valor nominal e na seguinte propo~

çio.

a) ao Sócio C!SAR DE ARAOJO MATA PIRES,c!
ele e transfere ,1.,100 co.~..s 'pelo, rcspes.

tivo valor no.inal sendo SSO cotas já integralizados e 550 cotas
,a 1ntearalizar, aantido o prazo de integraliza,ão previsto na
cláulula Terceira parágrafo priaeiro do Contrato IJriainal, , re~e~
bende neste ato a quantia de CRS S.SOO.OOO,OO (Cinco .ilhões e
q~i~ntos a~l cruzeiros) ea aoeda legal e corrente QO 9aiS pelo
que dá -.pla,aoral, rasa e irrevoaável quitação para nada aais
pl',itear seja a que título for, retirando-se da sociedade;

b) ao S~çio,LUIZ EDUARDO MAlON DE MAGA-
LHlES, cede e transfere 2.200 cotas, pe-19 respectivo ~alor nominal.sendo 1.100 cotas já intelraliza~os

e 1.100 a iDtearalizar, aantido o prazo de integralizaçÃQ previs
tO,Da Cláusula Terceira paráarafo priaeirodo Contrato ,priginal,
r.c.b.ndo n••te ato a quantia de CRS 11.000.000,00 ( Cpze milhões'
de cruzeiros) ea -oeda leaal e corrente do país pelo que dá am
'pla"aeral, rasa e it'revoaável quitação para, nada mais pleitear
seja a que t!tul0 lor, retirando-se da sociedade;

cLlUSULA SEGUNDA : ,Ba decorrência do disposto n. clâúsul.
anterior fica alterada a CláUSUla Ter

cei'ra' do Contrato contituitivo da Sociedade, se. al tera,ão entr!
tanto e. seus tres parâarafos, nos seguintes termos:

"cLlUSULA TERCEIRA - O capital social é
CRS •• 220.000.o00.00

(Duzentos e vinte ailhôes de cruzeiro.),
dividido e. 22.000 (Vinte e dois .i1)
cotas, no valor unitário de CRS10.000.00
(Dez ail cruzeiro.),assia distribuídos:
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Ao sócio CSSAR DE JJVJJJO MATA PIRES, cabe~
pita1 social 11.000 cotas no valor no.inal de
CrS 10.000,00 (dez ai1 cruzeiros-}. ~~~:.e no
valor total de CrS 110.00e OCO.Op !c.rtto e
dez ailhões de cruzeiros). sendo que CrS •••
55.000.000,00 (cinquenta e cinco ailhões de
cruzeiros) inteeralizados e CrSSS.OOO.OOO,OO
(cinquenta e cinco ai1hões de cruzeiros) a
intoeralizar ati 13.12.85;

Ao sócio CARLOS BORGBS LUZ, cabe no capital
social 3.300 cotas DO valor nominal de CrS ••
10.000,00 (dez ail cruzeiros) cada e no va
lor total de Cri 33.000.QOO,00 (trinta e uis
ailhões de cruzeiros>, seDão que CrS ••••
16.500.000,00 (dezelleis a1lhõel e quinhen 
tOI sil cruzeiros) inte,ralizados e Cri ••••
16.S00.000,00 ~4ezesseis ailhóes e quinhen
tos ai1 cruzeiros) a inteara1izar até 13.12.85;

Ao sócio LUIS EDUARDO MARON DE MAGAIJflES, C!
be DO capital locial 4.400 cotai no va1o~ n2
ainal de CrS 10.000,00 (dez ai1 cruzeiro~c!

ela DO valor total de Cri 44-.000.000.00 ('lua-
"renta e quatro ai1hões de cruzeiros) sendo.

CrI 22.000.000,00 (vinte e dois ailhóel . de
cruzeiros) int_,ralizados e CrS22.000.000,00

- ...
(vinte _ dois ai1hões ele cruzeiros) a inte-
aralizar até 13.12.85;

AD sócio PELIJ. DE AIJmIDA MEHDONCA, cabe: ~- no
capital social 2.200 cotas no valor . n~!UDa1
de Cri 10.000,00 (elez ai1 cruzeiros) cãda, e
DO valor total 4_ Cri :2.000.000,00 (vinte
e dois ailhõe, ele cruzeiros), sendo Cri ••••.
11.000.000,00 (oDze ailhões de cruzeiros)· i!
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tearalizaGo5 • CrS 11.000.000,00 (onze ai
lM&S 4e cruzeiros) a iatearalilar até13.12.8S;

Ao .ócio WILSOI MAIOI, cabe no capital so
~1 1.100 cotaa DO valor noalnal de Cr$ •••

TELEVISAO BAHIA LTDA.

ALTERAÇAO CONTRATUAL

asa DE AIAOJo MATA PIRES, brasileiro, casado, Eng9 Çivil, port
dor da Carteira de Identidade n9 611.452, inscrito no' CPF n
056.377.245-04, residente e doaiciliado ã Rua Waldemar Falcão, n
759, Apt9 5'02, Brotas, nesta Capital;

CARLOS BORGES LUZ, brasileiro, solteiro, Comerciante, ~i~r. por
tador da Carteira de Identidade n9 S09.422, inscrito no CPF D'

060.140.545-53, residente e doaiciliado ã Av. Princesa Isabel, D'

29, Apt9 1.602, Barra Avenida, nesta Capital;

'LUIS EDUARDO MAIONDI~, brasileiro, casado, A4v~gad~po!

tador da Carteira de Identidade n9 721.571, inscrito no CPF nÇ
084.5i7.38S.1S, residente e doaiciliado ã Rua Aristides ~, 127
Apt9 601, federação, ne.ta Capital;

PlLIX DI ALMIIDA MIIDONCA, brasileiro, casado, Enl9 Civil, porta
dor da CArteira de Identidade n9 200.643, inscrito no CPF n9
000.732.025-68, residente e 4oaiciliado ã Av. Cardeal da Silva •
n9 26, Lote 08, Federação, nesta Capital;

WILSON NARON, bralileiro, casado, Comerciante, portador da Carte!
ra de Identidade n9 200.120, inscrito no CPF n9 002.994.005-91, r!
sidente e doaiciliado ã Rua Aristides Novis, n9 105, Bl. B, Apt9
1.201. Federação, nesta Capital, únicos sócios da firma TELBVI~

'BAHIA LTDA., coa sede ã ,lua Aristides Novis, n9 123, Federação,
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nesta Capital, inscrita no oOGC/MF j)913.42S'~'269ltff)O';'-61 ~ resolvell!

de "coa. acorclo'proaover' a presente 'a1 ter"âÓ' á~"$~u'Cont'rato So-
<111 t ".' I .. ~. l t " J ~ , • . . '

cia1;", qU.l esta'arquivado na Junta Courclal deste 'Estado sob n9
292.005.246.81 ea 19.1i.1983, nestaforaa seguinte:

g.QJSUj.A PRIMBIIA
,

Ol's6ciol delibera el,var o Capital. SociaL da, sQe~'À,ade, de, CrS ••
, •• ' , !. 1· "". ',!, •

220.000. 000 ,o~ (duzentos "e vint'e ·.ilhões de cru~,e,irÇ)s,> totalmente
iDte~za40,paraCfS ••0.000.000,00 (quatrocentos e quarenta si
1hÕ., de t~ze~s) que lerá integralizado no Plazo máxi.o de

, .., .( . ~ . . .
~60 (tr.~1 • leslent,) ciial'"

Pelo~xposto na' Cláusula ~nterJ.orl:~es.tá.'~l.~':Z::'.:~'~:l'~:'::J.:: YJ~'1k
Terc.nra ll do.',ContratoSocaalpassa ,a, .ter. a' 'seglante redfJ.c$i/~

cLAuSULA TERCEIRA

O Capital Social é de CrS 440.000.000,00 (quatrocent~s e'·quarenta
ailhõe. de' cruzeiros) dfviciidos ea 4'4 .. 000"·Ht"l.iá·re'nt·a ·'é.quatro ai1)
cotas no valor nOllinal de até 1-0'.'000',' (.dl'l,ail), .totas 1'$1. 'distr!
buídas:

- Ao sócio CBSAl DE' ARAUJO NATA PIRES. cabe no, Càpit~i Sociaf
,,"'" ,

22.'000 (vinte e duas íail) cotas DO válol' nominal de CrS· 10.000,00

(dez lIil cruzeiros) no valor total de Cr$ 220.000.000,.00 (du:e!'
tos. vinte ailhões de cruzeiros);

- Ao sócio CARLOS BORGBS LUZ, cabe no Capital Social 6.60e (.eis
ail • seiscentas) cotas no v~~~r no.ina! de CrS 10.000,00 (dez
ail cruzeiros) no valor total de CrS 66.000.ÓOO,00 (sessenta e
seis ailhõe. de cruzeiros); 4

- Ao sócio LUIS EDUARDO NARON DE MAGALHAIS, cabe no Capital So
cial 8.800 (oito ail e oitocentas) cotas no valor nominal de
Cri 10.000,00 (dez ail cruzeiros) no valol' total de CrS .
88.000.000,00 (oitenta e oito ailhõe. de cruzeiros);-
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• M .óci~ ~BLIX,DB ~IDA MBHDOICA, cabe no CaVital Soci l1 4.400
(quatro, ail e quatro~eDtas) cotas DO valor noainal,de,clil0.00(),~

• • •• I • '.'. '

(dez ai1 cruzeiros) DO valOT total, de CrS 4.4.000.00Q,;Q.D (quare!l
ta e quatro ailbõe. de cruzeiro.); p

- Ao ~õcio WILSON MAIOR, cabe no Capital-Social 2.200 (duas ai1 e
-"duzenta.) cota' DO valor noainal de CrS 10.000,00 (dez mil Cru·

zeiro.) no valor total de CrS 22.000.000,OJL (vinte e dois ai·
lhões de cruzeiros). ,-

pARla.AJO OIICO - Os sócio. já inte,ralizaraa 50' (cinquenta por
cento) ou .eja CrS 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de
cruzeiro.) e o restante CrS220.000.000,OO (duzentos e vinte mi··
lhõ•• cl,crpieiTo,) .erão intelralizaclo. no prazo máxiao de 361'.

(trezento. e •••sent&) c1ias.

~l~~""'.licla. e ratlfic:&4a. ai deaaisCláusulas e'condiçõ~s
,~~i~Nt,O Soml ela Soc:iedacle, não alteradas pela presente.

CLAUSULA' QUARTA .. . .. .-- ...
A ~.spo~sabilidad. dos sócios será li.itad~~~;~o!!i ~~ Capit

• •• •• • ••• ey

Social.
" .

flraaa as partes este instruaento ea os (cinco) vias de i~ te,
e fo~, coa as teste.unhas abaixo.
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~\ra.l1elro. ca.ado. Iftl' Civil. por
tador da cartelra de 14..'1.... D' 611.412, illlcrito DO CP'/N'
•__ o .' 011.S77.2.1-0., rell""e , doaiclllado 1 lua ••l ....r
.aJelo. 71., a", 102, Intu....u "piUl;

• Atra.llelro, cI~.do. Alvoll". ,01
taur .. carcei.r... 1...'1.... ., 721.171, lucrico DO ':CP'/N'
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.... a' ....If'.a.i~II•. re'i."'•• doIicillado I Av. Iucllde. da
Qallt•• 4'1. an,a. UlIA .,ital;

-............ Vul1.1n, 101&.11'0. UiOl, Courci..". por,!
..... carl.lr... 1...' ......"10'.422. lucrieo DO CP'/MP .ob
a' 060.140.MIeIJ. ".Unh • "lell1" I Av. ".iac••a I••bel,. .

D, .". 1.601. Iam AwU", ...U capital;

• )tul1.1ro, cuido, ...' Cltil. porta.r
.. carhir Wlad..... ,. 200.641, lucrito ao~' lob o a'
100:'IZ.01 ~ miM,c. o. _lcll1a.. , Av. C.r••al .. 111va, 26.

Lo" OI.~. "ta Capital;

1lYD.JIII. 'r••ll.1ro. cal.do. CoM~~..t •• portado!. care.ir.
de l...tl....., aOO.120, lDlcrlto DO.'~'/MP a' 00Z.I"'005-'I, r.
.1".'•• daaiélllado I lua Ari.Itl... ÍOvi., 105. 110" I. .pt'
1.201.- ''''I'açlo, ••tI capital; ODico lõclo. da lU. mav:1IO I!
111. LTDA. t c. a." I .... Arlltl... IIovi., lZS. ' ......çlo....e. C!
plt.l. iucrita .. CGC/MI a' lS.421.Z6,,000l-61. coa' .to. coaatitu
tivo••rquiv.", .. Juau CoMtfcl.l elo Ilt.clo ela I~la lob o ..'
Z.Z.00S.:46 ••7 .. 1. ele cI.~ro" 11.3. I'Ilolv.. ·" coaua acorelo
,r.-ov.1' • ,I'....t••lter.,'o do ••u Coatr.co Soci~ ne.c. for.aa
••paiac.:

-Maltlr Da .oel.....: AIITOJIIO CAILOI '111010 DI~ JUNIOI.
b~••ll.l~o. ''''I'a•• Malai.tra." ....pr••••• pOl'caelor da c.r~i

ra .. l ...ti.... a' 416.412••x,.el~da pela !SP-IA, iucrit.- ao
CP'!JNI .ob o a' 04'.620.'71-6'. r••ldlnc•• cloaici1i.cIo I ". C1au
cllo 111••1 da Coat., 74 ••,t' 1.402. ca.la .... ta capte.....

cLAuIULA IIGUNDA

OÍÍclo CISAI DI AlADJO MATA PIRlI. c.d•• cr'Dsf.r. 4.400 (Qu'~
cr. a11 • quAtl'oc.atl.) Quoea. d. v.lor DGaiaal d. CI. 10.00 (D••
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cnlao,) C.... ao ••101 tot.l •• C'S 44.000.00 (Quar.t•• CI\aatro
ail cruua.) 10 "cio WII IDUAI.DO MAION DI MAGALHUI danelo-lla. •
a ..ci...... pl......ral • lrr.vo.av.l qulcaçlo.

o lIcio PlLII DI AUIIIDA IIDDOIIÇA. ced•• trauf.r. 1.100 (.... ali
• c.) q.aou. de ••10r .-lul d. C'S 10,00 (D., cna,a'o,) c.d••
.. ••lor toC.l .. G•• 11.000,00 CODa. ail Chla'OI) ao llelo AITOJiIO
CAu.oI PlIIOfO DlIWWJIUI JUJlIOI......·lla••••ocl...... ,1'Da.
I.ral • irr.......1 quitacl••

o IIclo CAILOI 101111 LUZ, c'" • tr...f.r. S.SOO (Trll .tI • tr.
nau.) QIaOtu di ••1• .-l..1 •• C,' 10,00 (DI' CI'UIa'OI) c....
M .810' toUl .. CI' SI.OOO.OO (Trlaca • cri. ai1 cnAdo.) 10

'MiO AIIOIIO CAII.OI nzuro DI NAGALHIII JUlIOI. da.'o-lla. • a
'Hi".d., ,1", , ••1 • inlYO••t.l quiUClo.

o lIcio llUOI NAIOII. r.cir.·••••C. Ito da ••CiH.... , c.4. •
'r~ftr••• z.aoo (Iuu II1J .IDI'.'.') Quoca. d. "101' DOaiul
•• C.'·IO-..O' (DlI crua....) c.... DO v.lor cOC.l d. CI' 22.000,00
(Vlac•• 4oi. ali cruu".). CoU1IIIac. i.c.'r.1i'.....0 15cio
AITOIIro CAILOI ..1I0IO DI KAGALHlU JUlIO., ""o-Ih•• I 10Cllelld••
pl.... I.r.l • ln"oll,.l quitaclo.

clAJ"U laTA

••10 opo.co ... cl'ulula. aDc.rior.. •••u alt.raclo•• "cLAuSULA
TIICIIIA" .. Coacraco Iocial ori.iDal ..... a c., • "auiDC. r"açlo:
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.:sY!!HLA tpClI IA"

O Capital Iocial • d.Ca' 440.000.00 (~troc'Dto•• qua~oàl1
cru ). .1.14i.. • 44.000 (Quar.aca • qua Cfo atl) Quota. de
.aler 1 .. Ca' 10,0' (Del CI'UJado.) cada ••••ia cU.cribui":

\

_ Ao lIcio ClIAI DI AlAGJO MATA '1.... cab. ao Capital Social 17.600
(h1 U .1 •••iletaw) Quota. d. yalor .-i..l d. Ca' 10,00(Dt,
enl ) eMa....1. toUl •• Ca' 176.000.;tO (C..co •••t.au •
• 111 ail maaU.),

_ AlI lIcio .LUII ~IDO ... IIAGAUIUI. cabl ao C.pi'al Iocial
11. aoo {fr.u ali • "a••u.)Quota•• d. valor DOIÚDal d. Ca' 10.00
(DI. cra&a6l.) cada, lO valor total d. Ca' lSZ.000,OO (Ctato • trla·
h • "I. ail cn.....)'

AlI Ihio CAILOI lOIaa LUZ. cab... capital 'Social S.SOO (Tr'_ ali.- ..
Ir".UI) Quotal ".al.r ..-lul •• CI' '10,00 (D•• cru.o.) cada.. ..
.. _yaler total .. C., 11.000.0. (Trla" • "11"_ ali cna••do.);

.Af Iklt nus DI...-JIIA~. CIH lO "pltal 'oU'l I.SOO (TI
IIll • V ......) .........101 ••lul .. Ca' 10,00 (leI cru....)
........1. lltal •• cat SI.'OO,IO .(frl.ta • tr" a1Í cnudo.);

. -
Ao "'lo Mft*JO CAILOI RDOIO DI MGAUIII' JUlfIOl, CIN ao ca,i--cal Iocl.J •••01 (1Ii" ali • ..i.cnta.) Quot.. 4-':NIlor DOei... •.

CI' 10.00 (DII c"•••••) c.... DO .llor Cotai d. CI' 66.~OOtOO (••••
••ta ••d. 'aall cnalÚO') l

~

A ' ..po...'111.... do. IIclo. I llalta4a ao coul do Capital Social.

S8l!PJi.A 011'111.

Co.tilU" VIii... • ratillca... a. •...1. cllúlul.. • '0"1;1.. ..
coaerlco Ioclal .. SOCi coa I' "'111cI;I.. eo..,.at.. ...
""..... pucarlor... atl..lcIy ,.la ,r.ll.ae••.
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Pl~ •• p.rt••••t. inltrUMlnto la 05 (Cinco) vi •• I.

llual t.or I foraa C~ ., tllt..unba. abaixo.

aalyaclor.25 di novI.bro di 181•

....<:-.~~
LHb8 JUNIO}-
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CESAR DE ARAÚJO MATA PIRES. brasileiro. casado. Eng' Civ1l, portador
da carteira de Identidade n' 611.452. lnscrlto no CPF/MF 60b o n'
056.377.245-04, residente e domiciliado à Ru& Waldemar Falcão, 759.
apt' 502, Brotas, nesta Capital;

.;;;;L_U_I,;,S...;:;;,ED;;;.U;;.;A;,;R~D;;.;O.....MA__R;,;,;O;.;;N.;...;;D;.;:E....MA.......G_A_4:!!!!, braa11 e i ro, cas&do • Advngado, por ta
dor da carteira de identidade n' 721.571, inscrito no CPF/NF aob o n l

084.597.385-15, reaidente e domiciliado à Av. Eucl1des da Cunha, n l

475. Graça. neata Capital;

AM'CWTO CAkI..OS P!IXcml DE MAGAlJ-W;s JlrWJt1, brasileiro. separado, adminis
trador de Emp~aas, portador da carteira de ldent1dade n l 456412 ,

inscrito no CPF/MF aob o n' 049.620.875-68, residente e domlciliado
à Rua Claudio Manoel da Costa, n l 74, apt' 1.402, Canela. nesta Capi
tal;

CARLOS BORGES LUZ, braslleiro, soltelro. malor. Comerciante. portador
da carteira de identidade n' 509.422, Inscrito no CPF/Mf sob o n i

060.140.545-53, residente e domiciliado à Av. Prlnccsa Isabel. n i 29,

upt' 1.602. ~arra Avenida, neata Capital;

n:LlX DE ALME1DA MENDONÇA, braallelro, casado, Eng V Clvll, portador

da cartelr& de identidade n' 200.643. Inscrito no CPF/MF sob o n~

00q.732.025-68, residente e domiciliado a Av. Cardeal da S1lva, n'
26. Lote 08. Federação, nesta Capital;(,n1cos50c10sda f1rma TELEVI
SÃO &AHIA LTDA •• com sede a Rua Aristides Novla, 123, Federação. nes
ts Capital, inscrita no CPF/MF sob n' 13.425.269/0001-61, com atos
constitutivos arquivados na Junta Comercial deste Estado Hob o n'
292.005.246.87. em 19 de dezembro. de 1983. resolvem de comum acordo
promov~r a presente alteração ao seu Contrato Soc1al, nesta forma sc
iu1nte:
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c~ÁUSULA PRIMEIRA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Julho de 1993,

Os Sócios deliberam elevar o Capital Social da Sociedade de CzS
~~Q.OOO,OO (Quatrocentos ~ qUkrenta m11 cruzbd\S) lot~mente 1ntegra
l1zado pára CzS t...32D 000,00 (Hm m1lhÃo, trel(,en~o:.r~ vinte ml1 cruzü
dos) sendo o uume:nlCJ de Czf '880.000,00 (Oltocel\t:'6'f:i J,:. oitentu mil ,cru-

• .. I.

zadoa) 1ntearal1zado neste ato em moeda correr,~ ...·;.pêio~., :e~.(.'t.,

na Conna aba1xo com renuncia expressa por parte de SÓC108, do

d1reito de subacriçÃo proporc10nal ao capital existente:

o Sócio CESAR DE ARAÚJO MATA PIRES, subscreve e 1nte

ara1iza 22.000 (Vinte e duas mil)Ouotas de valor no

minal de CzS 10,00 (Dez cruzados) no valor total de

CzS 220.000,00 ( Duzentos e vente m11 cruzados).

o Sócio LUIZ EDUARDO MARON DE MAGALHÃES subscreve e

lntearal1za 26.400 (Vinte e sels mil e quatrocentas)

Quotaa de valor nom1nal de CzS 10,00 (Dez cruzados)

no valor total de CzS 264.000,00 ( Duzentoa e aeasen

ta e quatro mil cruzadoa).

o Sócio ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES JUNIOR

subscreve e 1ntearal1za 33.000 (Tr1nta e três mil)

Quotas de valor nominal de CzS 10,00 (Dez cruzados)

no valor total de CzS 330.000,00 (Trezentos e trinta

mil cruzadoa).

O Sócio CARLOS BORGES LUZ subacreve e 1ntegraliza 3.300

(Três mil e trezenta&) Quota. de valor nom1nal de CzS

10,00 (~.z cruzadoa) no valor total de CzS 33.000,00

(Trinta e três mil cruzados).
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o SÓC10 FEL:X DE ALMEIDA MENDONÇA aut.·... "':',·ve e 1ntegra

11za 3.300 (Três mil e tr~zentas) Quotas de valor nomi

nal de CzS 10,00 (Oez cruzauos) no valor total de CzS

33.000,00 (Trlnta e três m1l cruzados).

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo expoato na Cláuaula anterior desta altcru o lP'-uCLÁUSULA TERCEl

ItA" do contrato soc\al ~11n.l pa••c. Ia ter u se ~te redaçà\): / -""

"CLÁUSULA TEReE! RA"

o Capltal Suclal é de CzS 1.320.000,00 (Hum milhão, lrezenlcw e v1nte

mil cruzados), d1vididos em 132.000 (cento e trinta e Úuas mil) Quotas

de valor nominal de CzS 10,00 (Dez cruzados) cada, ussim distribu1das:

Ao Sacio CEZAR DE ARAÚJO MATA PIRES, cabe no Capital

Soclal 39.600 (trinta e nove mil e seiscentas) Quotas

de valor nomlnal de CzS 10,00 (Dez cruzados) cada, no

valor total de CzS 396.000,00 (Trezentos e noventa e

aels mil c~zadoa);

Ao Sóc10 LUIZ EDUARDO MARON DE MAGALHÃES, cabe no capi

tal Soc1al, 39.600 (trinta e nove mil e selscentas)

Quot.. de valor nominal de CzS 10,00 (Vez cruzados) ca

da, no valor total de Cz$ 396.000,00 (Trezentos e noven

ta e aela mll cruzadoa);

Ao Sócio ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES JUNIOR, ca

be no Capit.l Soclal 39.600 (Trlnta e nove mll e sels-



14816 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Julho de 1993

centaa> Quota. de valor nominal de Cz$ 10,00 (Dez cru

zado.) cada, no valor total de CzS 396.000,00 (Trezen

to. e noventa e .el& mil cruzados);

Ao Sócl0 CARLOS BOROES LUZ, cabe no Caplt~l Social 6.600

<sels mil e sel.centas) Quotaa de valor nominal de CzS

10,00 (Dez cruzadoa) cada, no valor total de Cz$ 66.000,00

(Sessent3 ~ seia mil cruzadoa);

Ao Sócio FELIX DE ALMEIDA MENDONÇA, cabe no Capital So

cial 6.600 (aels mil e seiscentas) Quotati de valor no

minal de CzS 10,00 (Dez cruzados) cada, no valor total

de 66.000,00 (Ses.enta e a.l. mll oruzados);

CLÁUSULA TERCEIRA

A responaabilidade dos Sócios é 11m! tada ao total do Capl t.é.,d ~1

ClÀUSULA QUARTA

Continuam validaa e ratificadas as demaia cláusulas e cond1ções do

Contrato Social dM Sociedade com as modificações constantes das al

terações posteriorea, não atina1das pela presente.

firmam as partes este lnRtrumento em OS (Cinco) viaa de igual teor e

forma, com .. testemunhas abaixo.
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Testemunhas:

\

1~tt1~ES JUNIOR

-WTA UfLLNA S/A. - INCORPOAAÇOfS E CllN~UnJÇOJ:~

Asst:t.lbléia Geral de Consl:ituição

,~~ lU (dez) horas do dia 28 de Jul:'1o de 197~ (hum mil nov~centos lo: SI!

tl!n~à I! C1IlCO), ã Av. Sl'te de Setanbro. 358, nesta ddade do Salvador, Estado da
1'<.11110.1. I'I.!Ul1lr..1l1l-~t.' <.I~ seguintes pass,la,:': 1) iJ11son HAron. brAsileiro. casddo. A
'JI"Icul toro com identidade n9 200.120 da Suc:reUr1a de Segurarç. Púb1icol (Ua. )in1

crlto no CPF sou O nQ 002994055/91, domiciliado e residente; Av. Sete de Setem

bro. 2R3/A. apt9 1601, Salvador (aa.)i 2) Teresa Helena Magalhãçs Valegte. bras!

leira. ~luvai ~stud.nte. com identidade n9 987.915 da Secretaria de Se?urança Pú
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ollca (ha,; inscrita no CPF sob O nO lOU8338j5/49. domiciliada e res1d'/tte ã Rua
Euclicc.:s dd Cunha, 44, aptO 1502. Salvador (Ca.). 3) An~ela r'~l'ia Oliva ~laron. 1
tJrasilt:lI'a, ~o1teira, lIIaior, CCIII identidade nO 954.994 da Secretaria de Seguran
ça Pública (Ua.) inscr1ta no CPF sob o n9 002994055/91, dOMicili.d. e residente
d ~Y. ~etc de Sete~ro. 283/A. apt9 1601, Salvador (U. ). 4) Cesar Vai de Carva
l!l2, hruileiro, ,n.do. midico, cClil1dont1d.de 09733 do l:onl"ll1o RQ'J1onal Ou/
Ifp.dtc tniJ da lIahf;t, In'lcrito 110 CPF ,oi» 11 119 04G'J'1G72!i/tlJ, YUlI'h.il fac.lu ..... ll.lulI
te i Rua Cassemiro dI! AbrIU. 1 (P,nI1t). ~<) Iv.dor (UI,) i 5) r~lr1t Angélica 01 Ivo
~n, br.sileir•• c,sld., d. pr.ndls domistic,s. COM 1dentldld. n9 227,416 dA I

Secretaria de S~ur.nçl Públiea (SI.) lns~rita no CPF $00 o n9 OOZ994055/92, d~

miciliada e residente i Av. Sete d. Setembro. Z83/A. aptO 1601. Salvador (~a,) ;
6) Ana LÚcia Maron de Ma?alhies. br.sileira. solteira, maior, com identidade nQ-987.914 da Secretaria de Segurança Pública (6a.) inscrita no CPF sob o nO lOOeJ4
135/53, domiciliada e resldente ã Rua Euclides da Cunna, 44. apt9 1502. Salvador
l8•• ). 7) Alberto GArdilhg Filho. brlsileiro, casldo. b.charel d. a~inistração,

com ident.idade ~9 740.284 di Sec~taria de Segurança ~üblica (8•• ) inscrito nol
CPF sob o nO 006784575/49. 4om1~1l1ado e residente ã Rua ~jal~ RimOS. 193. aptO
301. Salvador (81.).8) Iv.t. Mlron Vaz de Carvllho, brasill1ra. casadl, de pre~

da~ ~sticas. com identidade n9 233.077 do Instituto Pedro 11elo (Ba.) inscrita
no CPF sob o n9 046995725/53, domiciliada ~ residente, Rua Cassemiro de Abreu,l
(Penha). Salvador (BI.). Assi. reunidos ,'egeram o Sr. ~ilson Maron pari presi
dIr os trabAlhos do dia. tendo este convidado par. Secretário Alberto Gordilho I

Ftlho. COII o filt de, elll Assilllbleia Geral. e na fof'R dos arts. 4S a 48 da Ll!i ,
1128/65, constltuirem lJlla sociedade anónilllc1 de capltal alltt;)r~zado sob a denomin~

~ao d~ SANTA HElEUA S/A. - mCORPORAçOES E COUSTRUÇOES. Constatado o cor.;~arecl-/

,:I~nto de todos os fundadores. forall lides e aprovados po,' unlnimidide. os Estat!!
,os ria nova sociedade. aqui transcritos: "ESTATUTOS SOCIAIS DA SANTA HELL..A S/A.
UICORPORAçOrS E CDrISTRUÇOES" - Tltul0 I - i.dtureza, d~nOlninaçào, objeto.~ ;.;.
Ji!g" prazo U~ duraç40 - Artigo 19 • Natureza· E constituid•• entre os proprll:
tãnos das lições indicoIdos ~ de todas aquelas que o fC'relR posteriormente. uma 59,
I.Ic.:ddY~ lJur d",UII~ dI: I.dUt tal dutor/I.ddu. IH'dS I h:lrd. n~cJlall Pt!/dS ú'·~IJUliçolt.. I,.
')111'. V/ljUlltl", u velo·, vrll5lHltV'i Estatutu',. !'rttqo i'~1 • !!!'~lIt'h'ÇI'O • ~ _'MIIIII,.-

"" ',tiL 111 I I' :,AtHII lU LUlA ':011\. - mWHI'()HJ\çOl:' L (.lIIl~TH'Jt,Ol;'. IIU" duv"r.J 1111I',1.11,

\.lUI' L'Atenso, em tod('~ os doS e dOCUlnt!ntos dt SoJcit:dclde, not4d.JlI1entt titulas de
I.r':ullo, fllturollo. utc. ArtfSlO 3') - ObJoto - A soc1edadv tI."" por obJlIto 4'UlllJlor!!.
\, ... 0 do'i nt'ljó' la!. (lI! incorpor.ção illlObi1i iril, de 4dministr4çio dt bens. do pl.n!!
jdn~nto, realtzGç~o de projetos e ex~cução d. obras di ~ng@nharia, especialmente
lIl! tllll .. trur,.aIJ civil sob Qualquor lIIO!Úlld.de. de ~QlApr. o yvnd. du molturlallo de.:
ll..'lI'.tru,,"U I' ~lmll"'ru~1 PARAGRAFO ON1CO -A ~uch:Qtu.ht lJoc.h:ri 1i~~oc;14r·~t.: 1.011I tc.:!

u:lnJ~. con9ên.rl!~ ou ncio, b. como partie:tP4r dt qUllquer outra sociedlde d

4udl~uur tTLu'v, u u~uu,i.lment. como quoti1t. OU .c1on1st., adquirindo 4çoes, Q

brilJilçeeS, titulas IIlObt1iil'iol di Plrticip.çio comercial ou nio. Artlio 49, -~
~.l,~, rltl.'. " ••de. rü"u u. 'ul.I,,"'."'.~" dU li. 1.11.1."'"" I.UIIIIII'''. ÚU
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Jd I vdúor. Eslcsdo da Bahia, s.n~o .que la i Rua Cezar Z11114, n9 7. Barrd, certo Que
<.I tJ'411.. tl'lIÚII. II~"I $Id. ocorraríporstmples dellbtlr.rio IJ. DirEtor!., ~U8 l.lI

lJ_ é cClIoetent.raí'À',é'rl.r OUext1IMJu1r f1lia15, sucursais ••gênc1u. departA
mentos ll:iIinistr'ti,voS, tscri tórios, dlpÓsitos ou rec:restntlçÕls • qUAlqulr 10

l;il1d1de. obedecidll li dispOsições 119115 .. vigor. Artigo S9 - !!:!!.2~ ~
~ -,O prlzo d. dur.ção d. socied.de i por tempo ir.det....~".do. ress.lv.nd.s 45

h;põte5~s d!= dissolução previstas em l.li e neHes E~tatutos. e teri o slUinteio
a contar do arqui~amento dos respectivos atos constitutivos no Registro do comê!
cio. Tltulo 11 - Capital l25l!l! ações - Artigo 6~ - Ocapital social autoriza
do ê de CrS lO.OOO.QnU.OO (41z ~11hõlsde cruzeiros). rerreseptado por 10.000000

(dez IlilhÕts) di a;Õls ordinirias endossáveis. do valor, cada UII de Cr$ 1,00 1I
(hua cruzeiro).~ • Na subscriçio das ações. o minimo de integralização inic1
ai s~ri o fixado pelo Conselho Monetária N~cional, e as importâncias correspon
dentes poderio s~r recebidls pel. sociedade independentemente de depÓsito bancá
rio. ~. Es docUllntos e publicaçÕls ,~ que declarar o seu capital. a ~ocied!

de deverí inclicar o IIIOntantl doe "pital social subscrito e integralizado. 11! 
A..tssio de,açÕls dentro dos,li.1tlS do capital autoriz.do. i di cOIPttencia da
Diretoril I nio illporU ••lterlç.o dos Estatutos Socii.lis. i.J! . Dentro de Ii
trinta (30) dias de cada emissio de ações relativas a~ capital autorlzado. a Di
retoria registrará ~ au.ento do capitll subscrito, mediante requerimento ao Re
gistro do Comércio.~ - A sociedade, não poderã emitir ações de gôzo ou frui
çào. ou partes beneficiárias ,~n~uanto revestir a forma de ldpttal autorizado. I1
~ - A emissão de dções a ser. subscritas e integralizadas CDI dinheiro. cré
ditos ou bens outros que nio dinheiro. seri feita por deliberação da Diretoria •
de~ols dd prevla e obrigatória, anuência do Conselho Fiscal. observadas ~~npre I

dS prescrlções legalS e estatutárias.~ - As ações nio poderio ser colocadasl
por valor inferior ao nDlinal. ,2-!! - A emissão e colocação de ações representa
tivas do capital independerio do direito de preferência aos acionistas. obedeCl
dol~ Q~ Jinntaçoes prcv1Stas no Artigo 46 da Lei ·4128, de 14 de julhO de l'JhS ~

:~. A c<ldd <Iça0 ordlOeÍrla correspondereÍ um (1) voto nd ASSClIlblêl .• '..,'1.1',

.\I't 1'J1I :\.0\ - ,\ ,.H !\!J.u.h· IIlH.h'r,' Jentro do !-4."I,lillll'I:LI' I" 1'111111"0, (iH"'r tl~~' I>':-ó~

1",°"1 '011'" l,II1f'''I' l111 que 1"lldltltllt'tJ lJ', L'·tllt1lf.o', '/I/t.lrl"', tJIH")~~•• u~~ftr\',1
. "

,.lI'':I'J~fiU\l'' \1.1 ..,r1vtl':\jIU'> l: u~ rl;!~trlço~~ J~ tul::' dÇO~S. Artl;Jo '1<? !''t.'!.y·u",r-

, /t' </.1 111 tC<jr<ll1ldçao ddS uç'ocs serâ o .;ap i ta J corrl:Sl)ondente cons lder<l<lo aumen
tJ~J P.l'·,1 ,I t ,,"I IldJdC de lucros ::.ob oi fonnJ Je d;vldpndos. ArtlQO 10Q - A SO';I~

u<idc !Joder. I.~nitlr tflulo5 múltiplos d(: dÇO~: e. provisoriamente. cautelas que I

I) l'I'IJI'I".l:lItl't1I, .\rt IQO IIQ • Os certificados oe i'ções ou titulos tniíltiplos ou, I

,11111.1, ,I", "lu!.I'I ..... qUI! U', rl'pn".ll!lItUlll, 'illr40 cs!a!aln.dO!a !lur OtJl~ (i!) Ulrcllll'1:4

Jc:.uc 4Ul.: UlII deles ::,uJI1 (J PrllS lclente ou O Financeiro. Artigo 129 - ~erâ far.ul ta

uà ao aClon;~ta a substituição dos tttulos simples de suas ações por tltulos mú).

llpllJ'\. o cS lunVer'lIl\J, d todo tllllPO, dottn nlquulltt. correndo por ~U,l conta o',
""U', ,1<J.:.oI'. "IHII'o.I\UL:4' r.rtl:Jo I'JlJ • AI trllnl, ...iincldl de de,ue~ "dr·~t:·du IId ~t:ua
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ÚIJ ,lJL ItÚ4UC. 1II\!\.lI1nte ov"rll.çao no LIvru de I(IY lstro ÚI! Açut!s Endos!u1veh .uu nl1

tunnd IcgillJll''ltl' detenll1llc1dl. PA~GRAFO ONICO - Na hipótese de tron50terênc1a de
J~UC •• IJ .u~leú~ae podurí umltlr novo certifIcado ~~ nome do odquircntu, ouudec!
1.10 o ~u~ dlS~' o Arti90 34 da Lei 4728 d. 14 de Julho de 1965. Artigo 149 - As
~çou~ r~pr'5~nt.tiYas do ca?ftll socfal podtr'o ser resgatadas SIM redução desse
C4Pl~') criando-se, para tanto. ~ ,Fundo di R1191tl. PA~FO OMICO - Oresgate,
4U~ OU\!d\!CDri às fO".'ldld.s legal..nte previstas. qu.ndo for .f.tuldo s.. r~
ç~o ÚO ~~ít41 social, trari como consequinci. o fato dt o valor das ações remi
nescentes ser igual ao quociente da divisio do capital pelas menciOl'lidas açÕ4es I
rem.ntscentes. Artigo 159 - AAsseMblíia GiraI i o Orgão soo.ra~ par. dettnai-
nar a possibilidade de amortizaçio de ações, criação de ações p·eferenci.is ob
s~rvada~ as prescrições le9ais pertfnentes. Artfgo 169 - Asoci~ade ~.ri emi
llr obrig.ço~~ .0 port.dor ou rndOIIÃV'il, com ou , .. cliu~ul. dw corr.çiu monu·
tárlQ, nos termos pennlt1dos et Lei. Artigo ;79 - As ações serio lndivisivais p!
rante a socied~de • nio poderio ser colocad~s por valor inferior ao ~inal. ~

tigo 189 - No ato da subscrição'de açÕts do capital autorizado, seri realizado o
.QTnimo d.tenain.4o pelo Cons.lho Moftltirto Nacional, e o restante s.r. 1nte~rali

ladO no prazo ;ixi-o de dois (2) anos. a contar da subscrição, mediante chamadas
da Diretoria.~ - O~ acionistas que nio intc9r'lizlrem as SUIS ações no prazo
fixado neste Artigo, ou dentro deste prazo, de acordo com as cr.~das da Direto-

.ria ficarã~. de pleno d1reito. constftui~~s em mora. podendo a sociedade uetermi
nar a venda das açõ., não integralizadas inàependentement! de interpelação judi
cldl. ~c antes nio preferir executar o aCIonista em mora pelo seu saldo devedor.
~ • A ~uantia apurada na venda, deduzidas as despesas acarretadas ã sociedade,
Inclusive juros d~ 5% (cincJ por cento) ao ano sobre o montante não pago,CJntado
4 p~rtlr áo IIKmcnto em que o acionista for constituido em mora, ficarã i dispo
~içao do interessado.~ - Se nio for poss;vel a venda prevista nestl .rtigo ,
J sociedade declarará caducas as açõ.s, fazendo suas as entradas realizadaS, ob
,crvad4s àS formalidades legais necessárias. ~ - Oadquirente ficará subrog4
do t'lll todos us dircj'LJ~ e obrigações lnerentes às açõt::: que compr~r.~t190 199·

fi 1"\11 f.1I ·.u(l·,u'ito c()rro:.,Jo'1d~ri soopre ao valor noonnal de tolWs aS.dçd'y"'emi.
t I\!d'., l'írt 1~\1 ,'0'" - A Inlc'Jr.J1izaçoo d<ls dÇOUS 4udmJo l~1\ ,IUIIIClltOS Cc 1.111'1"1 nu',
I Burle'> du ~utorizado. em bens que não dinheiro ou creditos. ser,; di ~etênC1J

ti UI returld. :.<11 vu S~ tal s bens pertl:nC;lIIrem e1n COIlJJI1I a todos os l)\~ectre:t. 11 i p~

r, · 1111 I/U" ,I (,ullllJut~ncid I).. rll fi eJUJl\Cllto du cnp It.d I ti corrc"lJumJcntu ~ulJscri"."01

" 111 '''lr •• 1'''II;~U '>1."'<' \.14 I\~SL~lllJl~ld úe AcioI11 .. l~ ... Art1~o 21Q • I)u~n~u U IJUIII\'lllu
'J" ',lpll.1I ',uu',ento c rC<1lllddo. nos limit-:s do dutoriztJQo, d Olr~torld J,luder<l
,. '\'Jur-,II' .1 ~'''.·.t'd fí';IC<.I UU Jurídicd. I1cionistJ ou não, opç.io para ~ subscrlçl1u
101ul',' d,\', .1l,OC', dolí dl!CUrrt!lItl!'l. t!.<plicitando l1ci opçao o'número de dçoes olJJcto
.It·!.. ,... IlJ"l,hl t! IJrJ~O de ~UIJ Intt:Jrali7.lç~O. PARAGRAFO ONICO - A concessao d<J I

"IJI,<.I\J LUll.l<lr~ de Li i.1J quI' •.IU torill1r ') olUtllento de op \til I c 1I1Ó ICdr.i o.. n\)\Ic.. dOll

lllul~rc~ dlJ UIJ~dJ. lcrto ~ue \.Ientro do J)rdlO P4rll o cXt!rcício ut!'>se direIto oiS
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J~Ue5 r.ompr<Jnctlda'i nao podt!rao st!r enltldas senao c1 favor dos t1tuI4r~s do 1.11

n·,llI d,' 1IIlÇdO. Arti!.l0 221} - As dclibcraçoeCj da Diretoria. qU4ndo da emissão de

,I~OC'J IIU. I inllll''" do call1till tlutcri zado. ou d~ da Asstlllu It! la G~ra I. quando do ol\J.
iIIellto do 1.4pltal clutorlzado. conte~ão, obrigitoriamente: .) o nlMnero, oi c.tp.gur!.

J uU Llol~SC das olçoes ~itiddSi b) o tipo de suuscrlçâo. se por oferta pÚblica /

vU ~~rtil.uIJr; c) JS condiçots para o exercicio do direito de opção, Quando es~~

.1H'1'!Cldo nd tonnd úe~tes Estl1tut.os, d) as condiçoes e prazo de lntegralização 1/
J~:, Jçc~s; e) o valor fixo ou minimo pelo qual as açoes podt!rao ser colucadas ou

,ub~crltds, o qual nunca será inferior ao valor nomindl; f) o prazo para coloca

çao ou subscrlçáo das ações. seja na subscrlção partlcular ou na por oferta pú

11111',1 . .Titulo 111 - Administraçao - Artlgo 239 • A sociedl1de será administrl1da I

.... 1 UII.1 IIll'l·turll1 I.UlnllU~LJ de lrti~ (3) nll.1Ilbro:.. JClO'I\s t"", (lU 11010, 11 :'dbt!r: .'1

LJ 1/.:tUf I'n:'.. ldente c dOIS DIretores. podendo "'sse númt:ro ~er <lwlWntlido ou dll1ll

Ilu;dú, mediante proposta dJ Uiretoria e del1bE:raçao da t.ssembJéia Geral. i.!! 
U:. Diretores. elf:lltos er. Assembléicl Geral. nia forma prevista nestes Estatutos. /

exercerao. CI lArgo ~10 prazo de doh (2) dnas, sendo-lhes permitida a r~eleiçao.

~ - Todos os contratos e atos de alienaçco de bens sociais, incluSlve imóvels,

dpverâo s~r assInados ~or doí~ (2) Diretores. conjuntamente. sendo um deles. ne

1l:~"ür1<1l1lent~. U Presidente. §.1! - Cada Diretol' garantiri a responsabilidade da

.VIl ge~tJo. caucionando dUlcntas (200) Jções da sociedade. ~róprias ou nio. JS

qU<11::' lldO lod~rao ser liberadas até aprovaçao das SUàS respectivas contas. ~

Os Diretores não poderão tomar posse antes de prestarem a cauçào de que cogita o

;;JI'.j'Jf<lfo anterlor. nem levantá-lã antes de deixãrem o cargo e serem aprovadas I

J~ I .•JIILJ .. "dcl'~lltcs JO período da sua gestão. §.2! • A investidura no cargo d~

.lIrt.r(JI· tdr-·.L:-d por tt:nllO lavrado no Livro de "Atas das Reuniões da Diretoría"e

J.',llIüdo íl!.:lo re<;pectivo Dir'etor. Artigo 249 - No CelSO de vagar o cargo de OHe

t.1) f. O', rc~ ldn tes lIIt.~nlJros. to:1/ reuni ão conjunta, des ignarao. ti undn 111/ idad~.o 5Ull~

t 1 tuto. que t!)(~rcerci o cargo até a primeira Assembléia G~ral. que ele gerá o / /

'1 t IIUI,J tll:f1ll1t\vümente. na forma prev;r;ta nestes Estatuto.. , ill- Nao hdVl'~

'11,,,,, ...11<1,lti" I'rl·YI~t.1 ,·,'.tc Jrt1<)o. '.. l'r,i IIIIf'dldL1lnpntt' convocoJd.J .\ l\.,.l:Ii\- ::

'.I"·lJ "",,"1. pdrl1 t!leqcr U '.UIIHitul.o. ';ollvo SI'" II,ltl.1 'hlO 11111)1'" ~'{run(,I~!I"

ll'.'·I"Juldr ":.1 ',W.. /l!ddde. '1/lJÔtesc l"l,' W: poder~ ser <l~udrQ<1dJ <I ~~~If1 (I< ..

,JrOlilllla. ~ - ilos impudimentos teulPOrar;os, li socled<Jd'': contInUA .,~ I

"".U·,II.!,1 \11'1\,. lIL1l1dl'J Dlrl!torl.!5, S8ndo que quando U im~Jed1111~nto for do lhÍ'etor I

Prt~'\IUL'lIt(·. (','1, '.l',.~ ~u:J'jtitutc1o por qU4l~uijr dos IJtrutorl~'1 I' ~l! U IlIIlIul.IllllulIl.U

Itll dl~ '1'''11,\11('1' dO', Ih~IIIII .. Ulrl!lurcs. oS substtt.Ult,dO ')t:lrd tlfetullud lJulo Ulretor/
jJ'I'~ ldente. (l'fto que. 1.111 4ucllquer hip5cese O substltuto aeu/nlllará as funçól:s. i
JIJ ...~ ,u( ledad~ poderá con!itltuir II101ndatir10 ou nlJlldüt~rios. com lJoderes l!SP~C.!.

I", ilJf,1 lJ excrciclo dJS Jtlvldddt:!s de 'Jestio nonl14llUt!nte COllllnadc15 a um. virios

.111 tUUlI', 0\ ulrctort!s. ou, ,linda. p4rcl fins lf,ptlcHicos. Incluslvu l.:Uln d d~u,u

I •.~ LU~' 11tpotesc t."ll\ 4U~ a sociedade 5eri roprcselltüda 110 1I11111dltto par dois

i.·1 111" t,',·.··., "'·"du um deles {J Presidente. fhado tamlJétn. no referido mandato,o
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.JrJ~U t.Jt' ,Ila <!'JrJçao, e os limites 10S pod.res confi':ridos ao Il1alldl1tário. Artigo

.. ·.1) - 11', III'I.UI,II"IU', e UL111415 vantagl!ns dos membros da Diretoria, Inclusive e 11
,I'·lIlLllJLlIIIII.'JllL' lJ I,JonlJnle da ')rdt1ficação .nual 'lU" lhes scri dtrlbulda. serio I
I 1ll,'OO" VI: la A~')"lIIlJ Iiia Gt:ra I. na foma previU. nes tes Estatuto~. c obedecidosl

uo, limites da legislaçao pertinente. Artigo 260 - A eleiçao dos 1IIt.'ll1bros da Dir.

tOrlJ foJr-se-~ '>l'loIpre pela forma prev1st.s nestes Estatutos. esa Assembléia Geral

')rdH~~rla, Extr,lcrdinãria ou Especial. convocódas as duas ültimas com essa moti

~""IIl. flrt1:Jo ;"" - SerlO dtrlbuiço"s e deveres da Diretoria, além cUs que lega!

.. il:nle lhe 5110 wlIetidas: a) ct6IIprir o!> Estatutos d. socied61e e as dE:l1beraçõesl

dLl'> As~~nbléldS Gerais de Acionistas; b) fixar o quadro de pessoal, decidir so

hre ,I 'rldçan e c:xtinçào de caryos ou funções. estabcll!cer venCIlllt:'ltos e gratif.!

~,I,f)L'<;, iJr'.ldlllLJr ,) 'regulanlento do Ilc::ssodl da sociedade; c) detenllinar a orient!

ç,JCJ qerd J j'JS tra"a I;'05 e negócios da soei '!deide; d) dê liberar !:obre operações de

crédito, tiJoto no Oras11 como no Exterior, hipÓtese em que a Sociedade serã re

Ilr~~f!nt"'dd ~Jr dOI'i (2) Direlorcs. sendo 1111 de1fS. necessariamente, o Prl!~ide"te;

e) cJhtl'i'~lIllr I.: dplicar os lucros, de acordo COIIl as deliberações da Assemolê,a I
G~r",I. ouvindo o Conselho Fiscal; f) determinar a abertura de Cwntas bincãrias I
t..'1n n{)lIC da socit:dade, para serem mOV1mentadas conjuntamente por dois (2) Direto

rt:!:,. · ..pdo \Ia deles. nacessarilllente o Presidente. ou por Procurador ou Procura

d/rc. constituidos na fo,... deste~ Estatutos; g) eiaborar o Relatório Anual da I

:.úcledade e o Balanço Ge:-al. a serem submetidos ã apreciação da AssclIIbieia Geral.

Lom discri~inaçio completa do que foi feito e do que se pretende realilar no I

cllcrclcio scqulntc, bem assim o ~lano para distribuição dos lucros verificad~s i

h) Lelar pelo Ilerf~ito funcionamento dei sociedade; i) criar e extinguir. onde e
'ludndo julgar convenlente, filiais. sucursais, agencias, escritórios e depÓsitos;

j) iJ/'opor d J i qu iddÇão da sociedade. sua transfonaação ou fusão COIII outra. ~ !.!t
fl:'rcnc1ulI\ da AssClllolêia Geral i 1) sugerir JIterações estatutárias. aumento ou dilll.!

nu lÇdO do cal> lld I i .) rl:!so I ver todos os ~asos OIII15s\)s que nào forem da competen-I

':Id dLl ;\~sc~;:;)léld Geral; n) deliberar por dois (2) dos seus membros a dlienaçào I
J~ :.J..:ns "lÓVI:!IS ou Imóveis dI! sociedade, belll cano as assinaturds de contratos Quel
I:';"":'." ':., JI:"iJün~dtJIlld"'de pdtr'lllonial dJ sociedade. certo que se considerará
I, IllJI:'·.....llJ U,I UI/l'tu!'l.! .I .... ~II\.!lu/·<! JI.! UUI', (":) Ull'l'lul'!!',. JI.!',Ju ~I' Ulllo! UIII.,.

.l'JJ ,I cJo firc', IIjt!nt(~ da 50cieudde, dll 4ualQuI!r documento. Artigo 2lJfJ - As rr~ol~

'~Ot·~ dd Dirt!torloJ ~crdO tOl1leldllS por IIhllurlll ~i",pll.'~ dos Vrcscntes. S\:J1lkt o dl·ll

U"'! dl,dIJ vdJ Idd se VOldOd elO menos vur uois (2) dos ',cus mUlIl)ros, cabendo .lU i'rt··,
. Id"lItl.'. lc1l1lb~'1I u volu átt qualidade. flrtlQo llJQ - QUdlQuer Il1embro da Dlrelarl ... /
lJul.Ill'.l 1'L'llrL'~el\lolr o! ,h:'I.,Dblét\i Gcrl11 ULI :l01..1CO,IOC <;(Jlltr4 I1l0 dd dOlllllll~troJ:;":l) /

que considere 111."lJI1I ou nocivlJ 40S Interesses dI! socledade. PARAGRAF'D OrHCO· /

AQuele que ftzer a representaçao poderá conVOCdr. no prlzo de 48 (quarenta c u'
to) horas, wna Ass~lbliia Gerll Extraordinir1~ del sociedlde. para o fim d~ .l~re

<;14-14. A.. ttyo J09 • A Diretoria rl!unlr·~o·õ Slmpru quo Q convocar qu.lquur Ulr!
lar ou o Conselho Fiscal. Artigo 319 - Perderá o cargo de Diretor quu, sem caus.
Ju:.tlficLláa, I1ceita pálos a~is Oiretores, faltar d dwdS (2) reunioas ordin~r1-
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dS ~onsecutivas. ou a tris (3) reuniões ordinárias alternadas. no periodo de um
ano SOC141. Artigo 329 - As atribuições espectficas dos Diretores. S8I prejurzo
das contidas no art1go 27i s.rio as seyutntes: I - Do 01r@tor ~r~sidente • I)pre
,1,Jlr n Anfll~lélds GeriU e li rtuntoes da D1reto,.,a • daI" uecuçio Js SUd~ d;
11bcraçoes; b) coordenar os trabalhos e funções dos demais Diretore~ e o b~ fu~

CI/)/Id/lltmtu cJcI ~ocH:dad.; c) alinttl,., rl:admltlr, contratar, conc~'lr I ic~nça, aug,
nJr fdltas, aplicar penalidades. remover e dispensar empr~ados de qual~uer cat~

gor1a, de acordo com deliberaçio da Diretoria. d) assinar ~~ documantos que en
volvam responsabilidades financeiras da sociedade. bem como os atos e contratosl
d~ dlicnaçÃo de bens sociats, Inclusive imóveis; ~) contratar obras e serv1ços }
de acoroo com os programas elaborados ou aproYado~ pel~ Diretoria. f) convocar}
as Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias; g) apresentar, juntamente I

com a D1retoria, ã Assembléia Geral, o Relatório Anual da Diretoria e o Balanço

~ral, COlll o respect1':o Parecer do Conselho Fiscal; h) representar a sociedaae !
tiVi e passivamentl. 81 Julzo ou fora dele, ou em suas relaçõls com terceiros,p~

dendo. par. ta) fi~, constituir, na forma destes Estatutos. procuradores. ou de
signar e autorizar prepostos; i) aSS1nar, com outro Diretor, os certificados ou
titulos múltiplos de ações. e as cautelas que os r~present8l. 11 - Dos Diretores
•• ) praticar ~01os os atos prevístos nestes Estatutos, da competência do Pres1
dente no impedimento deHe, e os deles Diretores indiscriminaGimenteib) dar ex~

cuç~o às decisões da Diretoria; c) superintender as atividades sociais da ~pre

',fi; d) I!f~tu4r resqu11u de mercado; I) planeJaI' e ,ubmeter I Dir.toria esquClnas
dL' 1.0IJ1l1rciaI1zaçao: f) zelar pela rentabilidade dc!s uperaçcies s"c1415; g) propor
d Diretoria acinhsao de peSSOAl especial1z<1do no respectivo o;etor. h) <ls~1n4r, }
com outro Diretor, os certificados ou titulos múltiplos de ações, e as cautel<lsl
que os reprl!sllnterni 1) orientar. fisc"lizar e executar todo", os ,>erVlços peru-}
nl:ntes dOS setores técnico e ecoOÕlRi' ·financeiro da socit!dade: J) ter ,I sçu ,'11

cargo todo o pessoal técnico e adminístrativo da sociedade. zelando pelos servI

';..J:' qUI) lhe ~<l0 afeto:..; k) praticar, etIl conJunto COlI1 O Dirp.Lor Presldl.mte, t.;cu~

'. ,L,;, oIl"1:'/I:.tO<' nestes Estatutos. 111 - Conselho Fiscal - Ar~lqo ']3') • '\ . ,(;'

d.lde tl'rã um Conselho Fiscal constituido por trê~ (3) IlIl'InlJrOS efetivos ê.três(3) ,
,',

·lulJlI~llil1'i. dl:lonhtn ou nao. vl'itol lnuallYll/ntu 1ll'111 1\·."I~lIblúía ~er.l Ql'dln~rl<l.

PARAüRA~O ONICO - Em caso de vaga, renúncia ou impedimento por ~i~ de dpis {2}
11t.'!)CS. ~l!r.i o membro do Conselho Fisr.al substituido pelo suplente ma'l\' idoso, 11l~

Uldrltt' cunvocaçào do Diretor Presldente. ArtlQO 34Q - A-; atr10ulçõCS do Con~clho

1 I~c.ll 'i.lO dS fixada!> 1.'111 LeI. Artigo 359 • A rl;\tlUncr<1ç<lu dos mellbros do ConselhO
rl')ldl será fixada, anualn,~nte, pela Assembléia Geral que os eleqer. rltulo IV 

A~st:lnbléicl Gt!ral - A:tlgo 369 - AAss81Dliia Geral Ordinária reYnir-se-â até o
I', 30 (tr1nta)dl outubro d. clda ano ... dil. nora e local previamente anuncia-·

:'Wld Ih,prensa, COClI oito (8) dtas d. antecedencia. Artigo 379 - AAssembléia/
Ct:f'd I COIlIpeLl rã reso1ver todos os assuntos do interesse da socleoade. confol'1ll /
<.I::' dlsposlçoes da Lei rias S'lciedadtS Anônimas e especialmente: .) toclIIr as con·
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tas dd DiretorIa, gx~1nir e discutir o Balanço. o Parvctr do Constlho Ftsc~l •

soure eles deltberando. b) eleglr os ~ros da Diretoria pela fanil prevista 11
ne~tes Estatuto~ e dO'Conselho Fisc~1 • respectivos suplentes, fixando. SUl t'V

IllUlleraçao e yrattftc.çào: c) 'ixa" os divid.nd«:s • serelll dhtrtbuidos 'os .cio-

IIlstas; li) todos os dBNis assuntos. inclusive os decorrentes de Lei ou destes

t.ldtutOS. Artigo 3~Q - As As~ewblêlas Gerais, convocadas e instaladas de acordo

COla clS dlSPOSlçoes da Lel das Socieaades Anônimas, serão presldidéaS pelo Diretor

,Jrl''.ldente dd socledade. PAR.(GRAFO ONICO - A r"es" que presldirã os trabalhos dcl

';,.l.lI:u!éid Gl:rdl :'-:r~ C()lIlPUStd pelo Diretor Presld~nte tl um Secretário por tllc

i'lulll1do. ArLlgo 399 - A AS$':1nbl~la ~eral fuará o percentudl sobre os lucros li.
.U 11\1)', "ilUdi'.. <Jpresl:ntcldos pêlo l3ald1ço .luC se destlndrá .; gratlfic<lçJo da Oirl:

tUI"',.I, Incluslve detenll1nando a forma,da sua distrlbuiçáo entre os seus membro!...

rítulo V - lxercíclO 50clal, reserva e distrIbuição de lucros - Artigo 409 - .)

r:A~rcíL lO ~uCldJ tcrd o seu Inrel0 no did 19 (~rlmelro) de julho e o seu tên111UU

110 I1ld )0 (trInta) de junho de cada dllO c1vi 1. Artigo~ - No fim de cadó cxtr

.ciClo ',oc1al prOCf!der-se-á ao levantamento do lnventárlo e do tiellanço Geral, C001

uC$trVãncli das prescrições legais, inclusive COR as ~AOrtizdções e depreciaçõe~

d~'dis. e d~ lucro l;quido verificado serão d.duzidas: a) cl percentagea de 5,
(CIncO por cento) par3 a con~tituição do Fundo de Reserva Legal, até alcançar Ii

':U (vlIIl.e por cento) do cdPltJI 50C1c11; b) '" QUdntld nec<:sscirld ao pllgallllmto <.lu

J1Vldl'ndo pnorlt5rlo clS açoes prefel'enciais; c) d QUc1ntia neces5.ína ao pagalllc,!

I! ,t,llhl) 11\JHJl' IUJO j ... Jçoe~ ordinjr14~. c do p~rccntual ~orv~ntura atr;bUldn/

"l:Ju .',.t.J'ILdeld Geral como \lratificação 4 Diretoria; d) percentageu a ser fixada

pclJ ~s~cmbl~ia Geroll, para ~onstituição de Gualquer reserva voluntária conside

",Idtl út 11 ;j soc1edade; e) a percentagem que for detenninada para a constituiçãol

J() tunrju d!! Resgate de Açoes. ArtiQo 429 - Os lucros restantes teraosua dpllCa

,'_ fi \..111... 1".d<J AS~L~nbléiil Gera I, por proposta da Diretor1c1 e ouvido o Conselhol

I. ''.!.!..!.~ • I} \JJlJclln'mlU de divIlJef\t1os \! d 11,.,trll:ulçllO de novn açoe~ I

I""",.l\l,·", <.lê ,lUnll'nto de CtlIJlt.J! sereio feitos dentro du bO (sesscntc1) di ... s :';UI.:

o'•• IIUlrl.111 J d ... ta Ud publlcd.;ao da .lta Que os determinou, l.:crto que o~ UiVlriL'Il-

".~ I :'.I~"",<.lu • ..i,r'ltr'u LhJ IJrdlO de cincu (5) Ilnos Il l.ullt ..... do Jnu'!clo UO ',I..J

I'd'llllllc•. tO, prL'scrL'vt:rao L'ln favor dei socleódOt.!. 11.t~ - lli·.tJUS1'i0l~S Gcrtts

~~"'-!.:t!. .j,lI,I - li '.Ul.ll'd.dl! ~I"',I IlqUlllllOd e di' 'oUIVldel 11IJ~ (.,I',U', IJrl!vhlu5 nu l.t I

." ,,,,, ,1,11 11'",.", d,1 '\"""11'/1'1,1111'1'1.1 I Allllllnllllcl/'I,', 'IIIIV'","11l 1"'1'., Wlt~1: rll1l.

j~~Ajll(AI'1 11I1Il.lJ - \J .. rllt:rll' IJ""" dl:~lv .... uu 1.1" I 'lUIUlIl,.elu. t: JI:.~ulu"iJU ",c••) u~

tcnnlnJdu IJt:ld AS~l1nblé; .. [jcrc11 ExtrtJordlr,4flJ, (jUI! elcyer'; O CiJn!>elho Fhco11 t

II llqUIÚtllltl.', ~l'lIt1ú l.:'>lll, ,>,'lIlIro, um clcionista ordinãrlo, obedecidas as dispOS1

,IIL", 11.''''''1',. ~!:.!.!..:J!!...Y") - tio. I.I1;U~ 0I11155U5 ou dUVldu~u:. 11'" llllurlJru~dç4u Llo~ IJr~

"fll, .., I ,1.lIIIIIl', .. ,)·tlU .h-, 'dluus Ilf!J. Ull'otorl,l, :i '·""'r"'lIiu!!!, Ju A!o!oL"lIbhilll l.v

,li <Jll~ AlllJIII'>tlh, uLJ"l:rvdt1l~ 11'> dlSpoSlçutlS \Ja le1 vICjlmte. Art1<jO 469 - filldo

u IlIl1li;i ... Lo dOS manbros da Olrctofla, estes permanecel'in nos seus cargos ati a pOl

.c uus .uustltutos, "Apnvrldu!t 4Ul! toram o:; prl!~enlt!!t E~lJlUlo$, proc..deu-sl! 4
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,ulJ~crlç.:l() Úd QU.lntía de CrS 1.000.000,00 (h.... mllhio de cruzeiros). COlA intcgr!

11:.I~.hJ 111H I ..J1 d,' I') (qulnzll por cento) no valor d~ Cr$ 150.000,00 distribuid.

'"" I' .... /ulld.ltJ",..· ... fio.! ',c'JUilltu Ilrowrç.ao: tlQ Ih, ord"",. N'1I111' .11) c;llh'.rr1tor.A.;üu'$

JUllS(;r1td~ I.! Vdlor Cr$. 1) '<41 bUli ~'.. ron. 790.000, Cr$ 190.0(1\1.00. 2) Te"~. lIul!

,... ,loJ'loJlhoJlI'> Vollcntll. 30.000. Cr~ 30.000.00; 3) AnlJ~l<I Mdrla Oliva Maron.JO.OOO.

CrS 30.Uoo,00; 4) Ces.r v.z dw C.rv.lho. 30.000. Cr$ 30.000.00. 5) Maria Ang~li

Cd Olivd Maron, 30.000, Cr$ 30.000.00; 6) Ana Lúciü Maron :lc1galhies. 30.000. II
l;rS 1IJ,1I00,OO; 7) I\lberto Gordilho filho. 30.000. Cr$ 30.000,00; 8) e [vete Ma

rem Vdi dI! Cul'Vd lho, 30.000, Cr$ 30.000,00. A sc')ulr proccderdm·s~ as eleições I
da Dlretorla ~ do Conselho Fiscal, com o seguinte resultado: 1 • Diretoria. Para

Diretor Presidente o Sr. ~Ji1son foIaron ~cima qual ificado e Diretor Kleber Pacheco'

Oc Ollve 1 ra, bras~leiro, casado, bacharel em direito, com carteira de ldéntidaoe

nQ 91241 (Ba.), CPF nQ 000925685. re'iidente ã r,ua Marechal Floriano. 51, apt9 11
1701. ~dlvddur (Ua.), ficando um cargo de Diretor vago a ser preenchido opOrtun!

Il'ntl', D~'ldlu-se estipular tm CrS 15.000,00 (qu1nzc lI"t crult:lr01t) IllUn1toilh ~ 1I
Je~Od d ser rateada. ã titulo de remuneração. entre os Diretores eleltos a par·1

tir do mês em que a sociedade entrar em operaçils. li·· Conselho Fiscal. Fora~ I
c1ellos: a) EfetiVos. COIIl honoririos anua15 de CrS 100,00 cada: ~ntonio Osorio Iv
:!~lfese~ Bati5U. blch.,.,, em afilnnistrA,;5u. com CPF n9 020446505, dom;C11 i4do ~

1%t'd~nt8 • Av. Men úi ~;. ~~. Salvador (8a.); Fernando Maia Fontes: engenheirol

C1V1I, coa CPF n9 000619115/81, domiciliado e residente ã Rua Baden Power, 12

S41lvador (Ba.); ~lv.ro Jaid1e de Almeida Ramos\ economista~ com CPF n90032853751

00, domiciliado e residente ã Rua Raul·Orumond, 1, aptQ 302, Salvador (Ba.); to·

do~ tirdS I Jelros e c41sados. t») Suplentes: ~odri90 Albuquerque sã r1eneze(. publlci.

~Srlo, com CPF nQ 00380202~/49. domlti1iado e residente ã Rua H~berto úe Campos,

·IH • .;ptl) 302. Salvador (Ba.);. João de Melo Cruz~ bacharel em direito. CCIll CIIF n9

\lO 14274351J4, dom1C 1I141do I! residente i Rua Ojalma Ramos, 193. ãpt9 101. Sa 1vador

(,;0:1.); e Robl.!rto Boaventura Jonas, comerciante. com CPF n9 001933485/00, dOlnici·1

1.,1<11, " reSIdente ~ :'tlameda Benevento, 474, (Pituba), Za1vador (Ba.)i todo5 brasl

, ••• 'J primeIro d.!squitado e os dois ültimos casados. A s€:gUlr, o Sr. Preslde.!!

~ ... ",I.tjrdtuJ.~ntJo·5e CCIll Ol: demais fl'ndadores pela criação da nova sociedade, de

I. I""'OU tALI'~r· '.\1 \1" til du' tnH lvtllllffntu LV"" tllu IÚd /10" mo Ide!; cJ4 Lu 1- 412~/"'~ ,d"vc,!

do ti Diretoria inc~ir·s. de proceder o depÕslto bancirl0 relativo i enCr~ 11
;01(1.1 corNspondente I 15% do capital subscrtto, bcal COl1lO. de IU'OlIOv,~" ....15

SãO e coloClção das ações r.'~nt.s dentro do limite do capital autorizado. na I
fonllol menclonldi nos' Estatutos. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidentu n1dll·

duu ~u~pender a scssao pelo tempo nwcuss~r1o J 1...vr4tura di pr~sente ATA, o que

filo R~ ...bcrt. a seSSdO esta dta foi lida c achada conforme e vai .ssindda ~r II
1I111A Secrc:t4rlo. Pilo Prulid.ntu da Musa 11 por todo~ o, ~ub"ritor", prt:lI&:lItI:S. I
s... lv.dor (U•• ). 26 d. JulhO de 1975.
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PRIMEIRA SECRETARIA

Ofício PS/RI n" 2.230/92
Brasília. 8 de dezembro de 1992

À Sua Excelência o Senhor
Dr. Munlio de AveIlar Hingel
Ministro de Estado da Educação e Desportos

Senhor Ministro.
Nos termos no art. 50. § 2". da Constituição Federal.

encaminho a Vossa Excelência cópia do Requerimento de
Informação n" 1.815. de 1992, de autoria do Deputado ULDU
RICO PINTO. sobre contratações ou operações realizadas
entre o órgão e as empresas que especifica.

Cordialmente. - Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro
Secret;írio.

PORTARIA Nu 16,
DE 24 DE JANEIRO DE 1989

O Diretor Regional do Departamento Nacional de Tele
comunicações em Salvador. no uso de suas atribuições e tendo
em vista o que consta do Processo n" 29107.000055/84.

Resolve:
I - Autorizar. nos termos do artigo 101 do Regulamento

dos Serviços de Radiodifusão. a Televisão Bahia Ltda.• com
sede na cidade de Salvador. Estado da Bahia. a aumentar
o seu capital social de Cz$440.000.00 (quatrocentos e quarenta
mil cruzados) para Cz$1.320.000.00 (hum milhão. trezentos
e vinte mil cruzados). ficando o seu quadro social. em conse
qMncia. assim constituído:
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a?,H!ITAS

CZIWl IZ AIW1X) tWrA PIJa

LUIZ IDWOJ Ml\JOI EE~

MI'teIaD CAl'CW PIWIJl'O IZ~ .UGOa

CAIlaS 80IQS LUZ

rELIX IZ AIJIIWa IGIIDI;'A

TOTAL -

•
J9.600
39.600

39.600
6.600
6.600

132.000

V~CZ!

396.000,00

396.000,00
::96.000,00
66.000,00
66.000,00

1.320.000,00

II - Determinar, nos termos do art. 102 do mesmo regu
lamento, que a efetivação do ato ora autorizado deverá ser
comprovada pela entidade junto a esta Diretoria Regional,
dependendo dessa medida o exame e a decisão de seus futuros
pedidos. - Luiz Moreira da Silva.

Requeremos, nos termos regimentais a constituição de
Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de investigar denún
cias de corrupção envolvendo a Construtora OAS ltda e as
empresas do ramo da construção civil suas subsidiárias e con
sorciadas.

Justificação

Rapidamente, vai se formando no País consciência sobre
os malefícios que a corrupção administrativa produz em todo
o sistema de poder, e o Congresso Nacional, que representa
essas mesma sociedade, não pode omitir-se na apuração de
denúncias que diariamente, aparecem em todos os órgãos
da imprensa.

Sem dúvida que uma das empresas contra a qual, nos
últimos meses, observa-se verdadeira "saraivada" de denún
cias de corrupção do mais alto grau é a Construtora OAS
Ltda., acusada em inúmeros Estados, de envolvimento em
falcatruas '~ontra a Administração Pública.

Vários pronunciamentos tem sido feito da tribuna da Câ
mara no sentido de pedir providências para o que tem sido
denunciado pela imprensa. O Deputado Eduardo Jorge em
discurso do dia fi de junho revela que o Tribunal de Contas
da União glosou a importância de 423 milhões de cruzeiros,
recebidos no dia 12 de março de 1990 pelo Governo do Rio
Grande do Norte, a qual não foi repassada à Secretaria de
Saúde, sendo tal verba utilizada no pagamento em emprei
teiras, entre elas a OAS Ltda., tudo segundo denúncias de
vários jornais de Natal.

Essas denúncias são partes de irregularidades que inte
gram um relatório do Tribunal de Contas da União sobre
alcance de dinheiro público no Rio Grande do Norte, o qual
deverá ser objeto de análise pela CPI que pretendemos instà
lada.

Também a Deputada Dirce Tutu Quadros se ocupou do
assunto conforme publicação no Diá.rio do Congresso Nacional
de quinta-feira, 12 de maio de 1988 (página 1695), na qual
relata visita que fez, em companhia do Deputado Luiz Gushi
ken, a Natal, Rio Grande do Norte, com a finalidade de
apurar os contornos escandalosos de contrato de empreitada
celebrado entre aquela municipalidade e a já famosa emprei
teira baiana OAS Ltda., acrescentando:

"Provo agora, com documentos, evitando sofis
mar, como o faz em relatório extemporâneo, voluntário
e mal-acahado. o ex-secretário do Sr. Antonio Carlos
Magalhães, as afirmações que fiz com relação aos as
pectos obscuros e consideráveis das relações entre a
Prefeitura de Natal e a notória OAS."

Da mesma forma, o Deputado José Carlos Sabóia, na
sessão do dia 3 de junho deste ano, comunicou que estava
encaminhando, juntamente com a Associação dos Servidores
do Incra, à Procuradoria Geral da República, "denúncia sobre
irregularidades na licitação relativa à construção de rodovias
dentro do Projeto "Tucumã", no Estado do Pará, no valor
de 4 bilhões, 196 milhôes 518 mil, 996 cruzeiros e 20 centavos,
com prazo de 22 meses, beneficiando a Construtora OAS.

Na sessão do dia 28 de fevereiro deste ano da Assembléia
Legislativa do Estado da Bahia, há uma declaração atribuída
pelo Deputado Colbert Martins ao Líder do Governo, na
Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, a qual, textual
mente. diz o seguinte:

"A OAS paga comissão ao Sr. Nilo Coelho e entre
ga na Rua Dom João VI, na sede da Nordeste Linhas
Aéreas, e se quiser darei os nomes de quem faz isso."

Na mesma sessão, o Deputado Colbert Martins denuncia
que a OAS, a Shell e o Governo do Estado criaram um grupo
para explorar o gás da Bahia, formando a "Bahia Gás", e
afirmando que a OAS, por ser um grupo corrupto, não poderia
ter ligações empresariais com o Governo baiano, "por ser
uma empresa que tem características de pagamento de comis
são" .

Mais recentemente. o Ministro da Justiça, Dr. Célio Borja
encaminhou à Secretaria Nacional de Direito Econàmico/SN
DE, uma denúncia da construtora CR Almeida contra a OAS
por prática abusiva de mercado. Segundo a denúncia, a OAS,
do empresário César Matta Pires, montou um esquema para
manipular os editais de licitação, vencendo a maioria das con
corrências do governo federal.

Inúmeras outras denúncias de corrupção envolvendo a
Construtora oAs, vem sendo, sistematicamente apresenta
das. Razão por que consideramos que somente uma'Comissão
Parlamentar de Inquérito, com o seu poder de polícia e com
a força representativa parlamentar que possui, poderá oportu
namente, investigar toda a extensão dos demandos adminis
trativos que, de acordo com essas mesmas denúncias vêm
sendo praticadas por aquela empresa baiana.

Sala das Sessões, 1992. - U1durico Pinto.
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o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao Sr. Simão Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (Bloco Parlamentar - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI" e Srs. Depu
tados, como morador da Baixada Fluminense e um dos repre
sentantes daquela região no Congresso, estou obrigado a aler
tar a sociedade brasileira para as gravíssimas conseqüências
da interrupção das obras da Linha Vermelha.

Não podemos esquecer que o Rio de Janeiro é o segundo
pólo econômico do País. Os benefícios trazidos pela nova
via de tráfego serão imensos, muitas vezes maiores que os
custos da obra. Só de combustíveis serão economizados' 80
milhões de dólares por ano.

A suspensão do repasse das verbas previstas no Orça
mento da União para a construção da Linha Vermelha é um
crime contra o Rio de Janeiro e contra a dignidade da socie
dade brasileira.

A Linha Vermelha é uma obra que interessa a toda a
sociedade. Não pode ser barrada por pequenos desent~ndi
mentos. Quem for contra ela estará sendo contra o BrasIl.

O editorial do Jornal do Brasil do último dia 7 de julho,
intitulado "As Razões do Rio", alinha, de maneira clara e
sintética, os principais argumentos em defesa da Linha Verme
lha. Por isso faço sua transcrição nos Anais da Câmara.

"É preciso dizer e repetir que a Linha Vermelha,
cuja conclusão necessita de apenas US$50 milhões, é
a mais importante obra viária que já se fez no Rio
desde a abertura da Avenida Presidente Vargas e da
Avenida Brasil. Não se trata apenas de desafogar as
saídas da cidade: A Linha Vermelha vai integrar de
forma definitiva toda a região metropolitana do Rio.
É obra de alto significado econômico.

Graças a ela, os municípios da Baixada ficarão
a 20 minutos do centro e serão encurtadas as distâncias
que separam a capital das cidades serranas. Cerca de
oito milhões de pessoas se beneficiarão com a obra.
A Linha diminuirá duas horas de perda diária no tráfe
go para meio milhão de fluminenses, resultando daí
uma economia de combustível para o País em torno
de US$ 80 milhões por ano.

A obra interessa a todo o País, e não só ao Rio.
O segundo maior pólo econômico do Brasil, diz Hum
berto Mota, presidente da Associação Comercial do
Rio de Janeiro, estará em melhores condições para
escoar sua produção e receber os produtos exportados

pelos portos, do Rio e de Sepetiba e ainda pelo Aero
porto Internacional.

Há mais.·d fluxo turístico, com menos desgaste
da frota de yeíçulos e melhor racionalização de consu
mo de combustível, também será beneficiado e isso
se traduzirá emganhos para a economia como um todo.
Essas e outras razões figurma num documento firmado
por empresários, comerciantes, trabalhadores e repre
sentantes dqsgovernos municipal e estadual, que, em
face do interesse maior, tanto do segundo maior arreca
dador de impostos federais quanto da União, deixam
suas eventuais divergências de lado.

Convémnão esquecer que o primeiro trecho da
obra foi inaugurado em abril, antes do prazo acertado,
economizando milhões de dólares. E que 70% dos 14,2
Km da segunda etapa, iniciada em novembro último,
já foram concluídos. Tudo indicava que, tocada nesse
ritmo acelerado e profissional, a obra poderia ser inau
gurada em agosto.

É de todo lamentável, contudo, verificar que a
súbita suspensão do repasse das verbas aprovadas pelo
Orçamento daDnião para a Linha Vermelha ocasionou
a desmobilização de mais de 3.000 operários nos últi

'mos três meses. Dez dias atrás, o presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores na Indústria de Construção Ci
vil, José Boaventura, procurou o presidente da Asso
ciação Cultural para comunicar-lhe a demissão de 1.600
operários em apenas uma semana.

Tudo isso representa uma punição totalmente in
justa para uma cidade que vem sendo castigada sistema
ticamente desde que deixou de ser capital. Aos despoja
mentos sucessivos vem agora se somar mais esta iniqüi
dade. A traição desse velho compromisso, com dupla
proteção legal (a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
ilprovada em 1992, e a Resoluão n9 32 do Senado,
do m~smo ano), é ainda um desperdício absurdo.

E preciso reiterar que a Linha Vermelha não per
tence a esse ou àquele político ou administrador, mas
à população do Rio e ao Brasil. É completamente des
propositado admitir que o Presidente Itamar Franco
possa cometer um gesto contra os brasileiros da segun
da maior cidade do País, inspirado em cálculos subalter
nos. Itamar Franco é um brasileiro digno e generoso,
comprometido com o emprego e avesso ao desperdício.
Mas a má-fé dos burocratas de Brasília nem sempre
se coaduna com as razões do estadista.
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Esperemos que, no fina\' prevaleçam as palavras
do carioca Fernando Henrique Cardoso, pronunciadas
por: ocasião de uma recente visita ao canteiro de obras
da Linha Vermelha: "como ministro da Economia,
acho que a construção da Linha Vermelha é impor
tante. Existe uma redução global em vários setores,
mas jamais falei em cortes ou em liberação de verbas
para a Linha Vermelha.

Nem tudo está perdido, portanto. '"

Era o que tinha a dizer.

o SR. WERNER WANDERER (Bloco Parlamentar 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, demais mem
bros da Mesa desta Casa. Sr" e Srs. ,Parlamentares. vimos
hoje a esta tribuna para alertar a sociedade brasileira sobre
uma denúncia irresponsável feita contra a Sadia, uma das
mais conceituadas empresas do nosso País. No momento em
que a sociedade aplaude a ação da Justiça contra sonegadores
do fisco, decretando as prisões de alguns deles, uma iniciativa
que é vista como novidade em nosso País, quando o correto
seria ser rotina, já que a Polícia e a Justiça apenas cumprem
o seu papel perante a lei, vimos aqui lamentar e protestar
contra as denúncias levianas e a exploração sensacionalista
por setores da imprensa de casos que deveriam ser melhor
investigados, como este que vamos relatar, uma tentativa de
denegrir a imagem de uma empresa geradora de empregos
e de divisas para o nosso País, eumpridora de suas obrigações
legais, que é a Sadia.

No dia 5 deste mês o jornal O Globo, do Rio de Janeiro,
publicou uma denúncia do Delegado da Polícia Federal de
São José do Rio Preto, Ademir Alves, dando conta de que
a Sadia estaria envolvida num suposto esquema de sonegação
fiscal, se utilizando de notas fiscais falsas, da Suframa. A
matéria do jornal teve grande repercussão, para tristeza e
indignação dos dirigentes da Sadia. E vejam, Srs. Parlamen
tares, o quando é perigosa uma denúncia na imprensa sem
ser devidamente checada. Na seqüência, depois de ter causado
prejuízos morais à empresa, o Delegado Ademir Alves se
retrata, através de nota oficial enviada à Sadia. Nota na qual
diz não ter provas do que dissera à imprensa. Aplaudimos,
Srs. Deputados, o cerco da Receita Federal contra os sonega
dores, mas alertamos a todos de que é preciso mais responsa
bilidade na divulgação de nomes dos supostos envolvidos,
para que não sejam cometidas injustiças como esta que teve
a Sadia como alvo.

A resposta da Sadia foi imediata, e temos a oportunidade
de relatá-la:
"Sadia Nega Envolvimento com Sonegação na Zona Franca.

Frente às notícias publicadas por alguns veículos
de comunicação, baseada em denúncia do delegado
Ademir Alves, da Polícia Federal em São José do Rio
Preto, envolvendo a empresa em supostas quadrilhas
para sonegação fiscal, a Sadia:

- Nega veementemente o fato e desconhece qual
quer indício de sua existência;

- Não recebeu qualquer notificação das autori
dades constituídas que comuniquem ou comprovem o
fato denunciado e estranha a atitude do denunciante;

- Reitera que efetua a comercialização de produ
tos para a Zona Franca de Manaus, conforme a legisla
ção vigente. através da qual as vendas são isentas e
a condição para uso desse benefício é a comprovação
da entrada das mercadorias em Manaus;

- Garante, segundo a mesma legislação, que to
das as suas vendas para Manaus tiveram as mercadorias
entradas naquela capital e na região demarcada e tem
a documentação comprobatória à disposição das autori
dades e da imprensa:

- Não pode se responsabilizar pelo uso indevido
de notas fiscais por terceiros, após a entrega garantida
das mercadorias na Zona Franca:

- Assegura a lisura de suas obrigações tributárias
. e está igualmente interessada na coibição da sonegação

fiscal por princípio e por cidadania;
- Gerou, em 1992, o montante de US$ 249,17

milhões em impostos cencargos, de onde US$ 144,05
cbrresponde-ram a ICMS. '"

Diante do exposto, fazemos um apelo para que episódios
como este não se repitam. Reiteramos nossa posição favorável
ao combate à sonegação fiscal, não como uma nuvem passa
geira, mas como uma obrigação permanente da Justiça e da
Polícia do País. Manifestamos ainda, a nossa solidariedade
à Sadia, fazendo votos de que empresas como esta se instalem
e prosperem em nosso País. .

,Sr. Presidente, nasci na cidade de Concórdia. no Estado
de Santa Catarina,onde a Sadia iniciou suas atividades. Hoje
ela é conhecida no Brasil como uma das grandes empresas
do País, responsável e séria. A Sadia exporta para todo o
mundo.

O citado delegado foi irresponsável. Caro Presidente,
muitas vezes denunciam homens sérios e empresas sérias do
País. Quando isso acontece, temos de defendê-los, esse é
o nosso papel. Temos certeza de que este fato não se repetirá.

O SR. ERNESTO GRADELLA (SP. Sem revisão do ora
dor.) - SI. Presidente, pedimos a V. Ex" seja incluída nos
Anais desta Casa a "Carta da Cidade'", assinada pelos Movi
mentos Populares Unificados Cidade de São Paulo.

Ontem, entidades representativas de movimentos popu
lares e de partidos políticos manifestaram-se contra a política
adotada pelo Prefeito Paulo MaluL Destacamos o ato ocor
rido. Embora não estivéssemos aqui para acompanhar todas
as intervenções, soubemos depois que foi dito que o que havía
mos falado não correspondia à realidade. Para que possamos
restabelecer a verdade dos fatos. deixamos esta carta nos
Anais da Câmara. para que os deputados, incluindo-se os
malufistas, possam tomar conhecimento do que está ocor
rendo na cidade de São Paulo.

A questão é muito clara. Durante a campanha eleitoral,
o então candidato a Prefeito Paulo Maluf afirmou que garan
tiria serviços públicos de qualidade. Agora. o Prefeito Paulo
Maluf pretende investir 6 trilhões de cruzeiros no túnel sob
o rio Pinheiros e enviou à Câmara Municipal projeto de revisão
orçamentária que corta significativamente recursos das áreas
sociais, ao mesmo tempo em que libera verbas para a desapro
priação de casas, visando ao prolongamento da Avenida Faria
Lima. E mais: nos últimos seis meses temos constatado que,
além do sucateamento dos serviços citados, há um projeto
evidente no sentido de sua privatização.

Então, na verdade. essas entidades estão dizendo clara
mente o que ocorre hoje na cidade: a destinação de verbas
sociais para outros setores, para encher os bolsos dos emprei
teiros da capital paulista.

SI. Presidente e Srs. Deputados, queremos também co
mentar que o Senador Beni Veras, Relator ao Projeto de
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Lei n9 3.610, que trata do reajuste j1lensalde salários, apre
sentou um substitutivo garantindo reajuste mensal, mas ape
nas de 60% da inflação do mês e limitado àquele~HI.abalha

dores que ganham até 6 salários mínimos. Na verdade, o
que estamos verificando nessa negociação do Senado com
o Governo é uma alteração substancial daquele posiciona
mento to~ado na Câmara. dos Deputados.

Com essa proposta apresentada pelo Senador Beni Veras,
os trabalhadores perderão, ao longo de um quadrimestre,
quando ocorrerá a recuperação salarial, 35,40% .d.o poder
aquisitivo dos seus salários. Isso é uma pequena melhora em
relação à atual políticasalarial, pela qual, ao fim do quadri
mestre, ~ trabalhador perderá 37,15.

Portanto, a modificação apresentada pelo Senador Beni
Veras é mínima. O resultado equivale quase completamente
ao da atual política salarial. Não haverá nenhuma mudança
para a élasse trabalhadora: Então, é um golpe o Governo
dizer que está aceitando o reajuste mensal, quando, na verda
de, rria.n'téma mesma política de arrocho salarial.

SabenlOs que não há éonsenso entre os SenadQres cÇ)m
relação à'proposta do Governo. O Senadór Eduardo SuplíCy,
durante a reunião ocorrida agora de manhã naCómissãO de
Assuntos E~onômicos,.solicitou o prazo de uma hora 'para
apresentar um substitutivo a essa proposta. Não se pode .açei~
tar nenhuma outra proposta que não seja o reajuste mensal
de 100% da inflação. Qmilqúer corte nesse percentúal vai
significar' àrrocho salarial. .

A posição do PSTU é contra qualquer tipo de manobra
com o Governo, que tem interesse em manter essa política
de arrocho salarial, ao mesmo tempo em que' não ataca as,
verdadeiras causas da inflação neste Pâís, o que o Governo
gasta na rolagem da dívida interna e ó que não arrecada ao
deixar que a sonegação grasse à vontade, DO País.

Quere'mos manifestar-nos co.ntrariamente a esse acordo
e dizer que, sua votação é uma traição aos interesses da classe
trabalhadora.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

CARTA DA CIDADE

Os Movimentos Populares, as Entidades Representativas
e Partidos Políticos se .unem para defender e aprofundar as
conquistas sociais da cidade de São Paulo. Somos uma cidade
de mais de 9 milhões de pessoas, muitas vindas de várias
partes do país e do mundo. Todos precisamos de um poder
público que atenda prioritariamente às necessidades de sua
maioria.

Durante a campanha eleitoral o Sr. afirmou que garantiria
serviços públicos de qualidade como Saúde, Educação, Habi
tação, Transportes e Cultura, entre outros, e afirmou, tam
bém, que através de obras nestas áreas, como a manutenção
dos equipamentos públicos, garantiria empregos na cidade.

Entretanto, Sr. Maluf, isso não está acontecendo...
O Sr. pretende investir 6 trilhões de cruzeiros no túnel

do Rio Pinheiros. O Sr. enviou à Câmara Municipal um pro
jeto de Revisáo orçamentária que corta significativamente
recursos das áreas sociais ao mesmo tempo em que libera
verbas para a desapropriação ~e casas visando ao prolonga
mento da Faria Lima.

Além disso, Sr. Maluf, nos últimos 6 meses temos consta
tad~ que, além do sucateamento dos serviços citados, há um
projeto evidente no sentido de sua privatização.

. O Sr. transformou os serviços públicos acessíveis a toda
p?pulaç~o, em instrumento de lucro de empresas privadas.

AÇMTC ~. hoje o exemplo' J?ais çlaro dessa política.
Com o processo deprivatização apen~~ em seu jnício já temos
um aumento ex~rfl9rdináriopas ,t~;jfas,. redução dr"ástica da
frota de' ônibus ce deIflissão em massa. Caso a privatização
não seja imedia~al11e.n.te intertárilpidâ'o's trabalhadores terão
de desembolsar quantias abusivas e térão de andar esprimidos
em função da redução do número de ônibus, isso se não tive
rem que andar a pé...

Para implantar a privatização, o Sr. tem se valido de
pro~edimentos autorit~rios e uma política de intimidações que
sé processa ao artepiç:l da lei.

. . Suas ações têIh' visado destruir e' aniquilar o direito de
participação e o pbdét de decisão dos·vár'ios organismos repre
sentativos da população e das várias entidades do ftincioI:la
lismo é da sociédadse. A representaç'ão, a participação e o
poder de interferência nas decisões, são direitos fundamentais
para o aprimoramento e aprofundamento da democracia na
cidade e no país"além de serem - e são, sim indicadores
de' que' se goverrià com competê~cü; 'e transparêncià visando
não afàlência dos serviços públicos, mas' sua ótima qualidade..

Par todas essas-razões, os MovÍillenfós pópulares. Unifi"
cádqs eentidades'repte'sentativas neste Ato; reivindicam uma
audiência em caraier de urgência, com V.' Ex", e todo selL
Secretariado, com á finalidade de discutir.e assegurar na execu~

ção do Orçamen~ó âe 93, a priorização das Áreas sociais,
bem como a valorização do funcionalismo, para impedir, entre
outras coisas, que .médicos, professores, assistentes etc., conti
n~émse·demitindb.'pi::la falta de condições de trabalho.
. , 'São Paulo, 7 ae'julho de 1993. -·Movimentos'Populares

Unificados.
, I. ~ .- ~ '.. _

O SR. ADILSON MALUF (PMDB - Sr.. Sem revisão
do orador.) - Sr.: I;'~e'sidente, Sr,se SIso Deputados, quero
dizer ao Deputad.q·que· me antecedeu que quem rebateu as
suas críticas ao Prefeito de São Paulo, Sr. Paulo Maluf, fui
eu. Sou Maluf, mas' nã'o sou malufista. Meu nome é Adilson
Maluf, S. Ex' o sabe.

. Eu o "critiquei"~qui - e S. Ex' já havia se retirado 
leJ?b~,!ndo-me de Aue, no dia de ontem, usando a palavra
np. <;Jrande Expedie.nte ..o Deputado Ronal90 PeriII1lame,ntou
que a classe políti.ca brasileira seja execrada p~la imprensa
nacional. Todos nós temos conhecimento de que, na semana
passada, os grand~s jornais do Brasil divulgaram pesquisa
na qual 90% dos Parlamentares brasileiros eram repelidos
pela população de 119ss0 País. Eu, então. dizia que aspenún
cias que S. Ex~ fez hoje pela manhã não tinham qualquer
fundamento. E tudo está gravado e registrado pela Taqui
grafia. S. Ex" afirmciu que o Sr. Prefeito de São Paulo desvia
verbas .da educaçã.o e da saúde para obras viárias, seja lá
o que for. Não tenho procuração do Sr. Paulo Maluf para
defendê-lo. Não pertenço ao seu partido, mas ao PMDB.
Nunca votei em Paulo Maluf, mas S. Ex" é um político como
nós. Então, na hora. em que esta Casa quer se apresentar
à Nação como uma instituição responsável. trabalhando, no
período de recesso,. até altas horas - ontem trabalhamos
até às 21h30min, hoje ninguém sabe até que horas trabalha
remos, e provavelm~nte tenhamos de estar aqui na semana
que vem - não podemos deixar que críticas sem qualquer
fundamento sejam trazidas a este Plenário.

Fui prefeito durante dez anos. Sei do controle que um
Prefeito sofre para, segundo a exigência constitucional, inves
tir pelo menos 25% do orçamento em educacão.
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o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Con'cedóa
palavra ao Sr. Roberto Valadão. .. ~ .

O SR. ROBERTO VALADÃO (PMDB - ES. Sem revi
são do o'tador.) - Sr. Presidente, SI'" e Srs. Deputados, desejo
prosseguir o registro que iniciei na sessão do último dia 6
sobre á morte do sindicalista e 'ex"Deputado Federal Demistó
clides Batista.

Os jornais de todo o País noticiaram o infauste 'aconteci
mento. O Jornal do Brasil, sob o título "Pistoleiros matam
Batistinha dentro de casa", faz uma completa reportagem
sobre esse doloroso acontecimento. No meu Estado,.o Espírito
Santo, o jornal de maior circulação, A Gazeta, noticia ,o fatO
com esse título: ,"Ex-Deputado, Líder sindical, é·assassinado
no Rio".

O ex~Deputado Demistóclides Batista era sindicalista,
advogado, professor e também escritor. Deixou uma enorme
família de oito filhas e seis netos'. ' .

O Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, do período
de 1930 a 1983, contém uma biografia mais que completa
do nobre ex-Deputado Demistóclides Batista, a qual registro
nos Anais desta Casa na sessão de hoje:'

"Demistóclides Batista nasceu em Caéhoeiro do
'Iüipemirim (ES) no dia 18 dê outubro 'de 1925 filho
de José Batista e de Carmem Faria Batista, '

, " Formado "e,m Direito, em 1955 perte'nceu à Liga
da Emancipação Nacio'nal (LEN); sociedade civil fun
dada em 1954 com o objetivo de defender as 'Iiberdades
democráticas e de lutar pelo desenvolvimento econô
mico independente do Brasil. ". '

Sindicalista muito atuante durante o Governo de
João Goulart (1961-1964), membro do Comando Ge
ral dos Trabalhadores (CGT) e'presidente do Sindicato
dos Ferroviários da Estrada de Ferro Leopoldina, ele
geu-se Deputado Federal pelo F-io de Janeiro no pleito.
de outubró de 1962, na legenda da Chapa de Renovação
Federal, in~egrada pelo Movimento Trabalhista Reno
vador (MTR), o Partido Socialista Brasileiro (PSB)

'e o Partido Social Trabalhista (PST). Obteve mais de
38.000 votos, tornando-se o terceiro candidato mais
votado do Estado. Empossado em fevereiro de 1963,
não cumpriu, contudo, todo seu mandato, pois em 10
de abril de 1964 foi cassado e teve seus direitos políticos
suspensos por dez anos por 'força do Ato Institucional
n" 1, decretado na véspera em conseqüência do movi
mento político-militar de 31 de março de 1964 que
depôs o Presidente Goulart. Em outubro de 1966 foi
indiciado no Inquérito Policial Militar do Partido Co
munista Brasileiro, tendo sido pedida sua prisão pre
ventiva. Depois de conseguir desvencilhar-se dos pro
cessos que lhe foram movidos como incurso na Lei
de Segurança Nacional. passou a exercer a advocacia
no Rio dc Janeiro."

Sr. Presidente. o Jornal do Brasil de ontem noticiou o
sepultamento do ex-Deputado Federal Demistóclides Batista,
o Batistinha, com este título: "Política pode ter matado Batisti-

.. Posso aceitar crítica~ à política adotada por qualquer Pre-, tentes hoje naquela Capital, fruto tanto da política do Gover
feito ?u Gover~a~orou pcl',) Pre~idente da República. Entre- . nadar Ffeury como da política do Sr.'Paulo Maluf. ,
tanto. lamentei o fato de S. Ex" estar fazendo denúncias déma- Cqm base nesses dados, podemos dizer claramente"que
gógicas;, i~verídicas, a propósito de prátic~s vedadas àqueles a eduqlç~o está sendo prejudicada no Governo do Sr. Paulo
que maI;lte)ll as contas de um Município, de um Estado ou Maluf. ' . ' ,.
do País., ~amentei profundamente a denúncia de S.' Ex" de
que são ~esviados recursQ~'qa educação e da saúde para ol)ras, '
o que nao pode ser verdacleiro, sob pena de o Tribunal de
C:0ntas cha~Hlr à atenção o Prefeito Municipal. Devemos,
sim. denunCiar. mas dentro de um padrão ético e moral que
eleve cada vez mais o nome da classe política brasileira' à .
qual pertencemos. ' , , ' ",

. :rra~~r a esta Cas~ 'folheias de mo~i'mentos e partid~)s
pohtlcos as vezess escritos anonimamente. ou sem a devida
~·esponsabili~ade. é coisa que não devemos fazer. Foi por
ISSO. pur? e simplesmente , que me levantei. Tentarei, sempre
que possIVeL. dentro da fItinha coerência e 'd"a'minha fotmação
moraL recebida no berço, lutar nesta Casa pelas causas justas.

Sr. Presidente. não sou defensor do Sr. Paulo Maluf
nunc~ v.otei em, S. Ex" e não pertenço ao seu partido. Pertenç~
ao pa:tIdo dopava. 7~asileiro. Quero que as coisas sejam
b~m dlt.l,Is. de forma que a imprensa e o povo Brasileiro pos~am
dlscermt o correto do errado. Cabe a nós, políticos brasileiros,
mostrar nesta Casa o que é correto neste País.

O Sr., Ernesto Gradelhi - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem, pois fui citado nominalmente.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nos termos
do art. 74. inciso VIl. 'do Regimento, a Presidência concede
a V. Ex" a palávrà. '

o SR. ERNESTOGRADELLA (SP. Sem revisão do ora- .
dor.) - Sr. Presidente, quero dizer ao Deputado Adilson
Maluf que nesta Casa tenho o objetivo de refletir a luta que
os trabalhadores' fazem lá fora. Os interesses a serem aqui
defendidos são os da população. As manifestações feitas pela
população na cidade de São Paulo contra o Prefeito Paulo
Maluf mostram o estado de revolta que toma conta daquela
comunidade ante as medidas tomadas por S. Ex" ,

O nobre Deputado deve ter ciência de que foi enviado
à Câmara Municipal de São Paulo projeto de revisão dos
recursos orçamentários que privilegiava. com recursos das
áreas sociais o setor das grandes obras. favorecendo emprei
teiras. Enquanto isso, os professores da rede municipal passam
por um processo de arrocho nunca antes vist'). Comparati
vamente, os trabalhadores na área da educação municipal
sempre ganharam muito mais do que os funcionários do Esta
do. mas hoje têm os seus salários reduzidos à mesma faixa,
ou até menor. ,

Nesse corte de recursos seriam atingidos obras de inte
resse da educação. Parece que o Deputado quer destacar que
determinados valores do orçamento, pela obrigatoriedade da
lei. têm de ser dedicados à educação e por isso não sofreram
cortes. Mas, fazendo uma análise concreta da situação, pode
remos ver que, além da saúde, do transporte público, de outros
setores atingidos, a educação está sendo prejudicada por essa
medida do SI'. Paulo Maluf. Essa discussão deve ser feita
às claras, e sinto-me à vontade trazendo à Casa panfletos
d? Movimento Popular, como este que agora exibo e que
diZ claramente que Maluf mentiu. fazendo reivindicações rela
tivas a moradia. educação, saúde, transportes e assistência
social ou mostrando o aumento do preço da tarifa do metrô
de São Paulo. Enfim, mostrando as muitas dificuldades exis-
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nha". Mais abaixo, diz: "Até as locomotivàs se despediram
com apitos". .

Feito o registro, quero protestar contra o descaso éóm
que as nossas autoridades têm tratado a apuração desses cri
mes no Brasil. Há uma infinidade de crimes impunes nessa
avalanche fantástica que assola a consciência nacional. Um
crime desse porte, que agride a consciência nacional, a cons
ciência livre da nossa gente, cometido contra um ex-sindi
calista, um político de escol, um homem que amou a liberdade,
pregou-a e defendeu-a durante toda a sua vida, não pode
ficar impune.

É impórtante lembrar aqui que neste País existem 300
mil pobres e pretos no xadrez por terem cometido, talvez,
pequenos crimes, mas que não há na prisão nenhum assassino
da verdadeira gente brasileira, da gente que ama este País,
que ama a liberdade, o nosso desenvolvimento humano, o
progresso da nossa gente.

É doloroso pensar que para esses assassinos não há xa
drez, não há justiça nem políicia. É doloroso pensar, que isso
ocorre neste País. Temeroso é constatar, pelas matérias jorna"
lísticas, que tais crimes sempre têm uma ajudazinha da Polícia,
daqueles que participam, de uma forma ou de outra, do poder.
E por causa dessa impunidade pelo Brasil afora vamos perden
do os verdadeiros lutadores da liberdade do nosso povo.

Vejo também, Sr. Presidente, na matéria relativa ao se
pultamento do Batistinha, que ele não foi apenas sindicalista,
jornalista e advogado. Foi também um amante das artes e
deixou três livros escritos, sob significativos títulos. Um tem
o título Greve não é Palavrão, no segundo, Dias de Angústia,
ele relata todo o seu período de angústia no exílio; e outro,
sobre o que mais amou na vida, a sua e a minha cidade natal,
tem o título Meu Cachoeiro,naturálmente em homenagem
a Cachoeiro de Itapemirim.

Quero deixar esse registrosobre o falecimento e o sepulta
mento do ex-Deputado Demistóclides Batista, o líder sindical
Batistinha, ao tempo em que manifesto meu protesto contra
essa onda de crimes políticos que avassalam a consciência
livre do povo brasileiro e vão ficando impunes para a eterni
dade em nosso País.

o SR. RENILDO CALHEIROS (PC do B - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
a elite brasileira sempre teve a capacidade de esconder do
nosso povo os reais mo!ivos da crise. Sempre conseguiu abor
tar os principais movimentos sociais desenvolvidos neste País.
Sempre conseguiu encontrar um bode expiatório. E com a
forte participação e colaboração da mídia brasileira sempre
conseguiu impedir que o povo enxergasse o que realmente
precisamos mudar em nossa sociedade. .

Todos se recordam do período em que o atual Deputado
Delfim Netto comandava a economia deste País. Em certo
momento, S. Ex' chegou a atribuir ao aumento do preço do
chuchu a impossibilidade de controlar a inflação em nosso
País.

Agora, a elite coloca toda a responsabilidade da crise
brasileira nos ombros da nossa Constituição. Tem afirmado
aos quatro cantos, em todas as televisões, nos principais jornais
do País, que o Brasil é ingovernável enquanto não for feita
uma ampla reforma partidária e uma revisão da Constituição
brasileira.

Esquecem eles, Sr. Presidente, que quase duzentos dispo
sitivos da Constituição até hoje não foram regulamentados.
A Constituição brasileira é, a rigor, uma Carta que não entrou

, em vigor ainda, em toda a sua plenitude. porque muitos dos
seus dispositivos necessitam de reguhunentação pelo Congres-
so Nacional. '

Eles sustentam que'o art. 3" do Ato dáS Disposições Tran
sitórias inarca a data de outubro' de 1993 para o inIcio da
revisão da Constituição. E alguhs defendem até uma revisão
geral da Constituição brasileira, admitindo, inclusive, que até
f!lesmo as cláusulas pétreas possam ser revistas nesse processo.
E, Sr. Presidente, ilm profundo desconhecimento do que está
escrito no art. 3" do Ato das Disposições Transitórias.

Vou ler o que diz essa passagem da nossa Constituição.
No art. 2" está escrito exatamente? seguinte: .

. "Art. 2~' No dia 7 de setembro de 19'93 o el~Úo
n:ido definirá, através de plebiscito, a forma (república
ou monarquia constitucional) ç o sistema de governo
(parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vi
gorar no País."

No art. 3", Sr. Presidente, está escrito o seguinte:

"Art. 3'" A revisão constitucional será realizada
após cinco anos', contados da' pro'mulgação da Constic

tuição, pelo voto da maioria absol~ta dos membros
do Congresso N,acional, em sessã~ unicameral."

A que revisão, Sr. Presidente, refere-se o art. 3"? Eviden
temente, a revisão indicada pelo plebiscitó realizado, Porque'
está dito no art. 2" que o povo brasileiro irá às urnas para
decidir sobre a forma e sobre o sistema de governo. E é
elementar que, se o ,povo tivesse decidido pelo parlamen
tarismo, a Constituição teria de ser modificada, porque ne.la
prevalece o presidencialismo. Se o povo tivesse feito opção
pelo parlamentarismo, é evidente que essa modificação preci
sava ser incorporada ao Texto Constitucional. O mesmo racio
cínio se aplica à hipótese de o povo ter feito ,opção pela monar
quia constitucional. Como está estabelecido na Constituição
que o Brasil é uma República, a monarquia teria de ser agasa
lhada no texto da Constituição.

É claro que seria preciso fazer uma reforma para adequar
ao resultado do plebiscito nossa Carta Constitucional. E, evi
dentemente, o quorum para tal procedimento seria de maioria
absoluta, para facilitar. e agilizar, a incorporação à nossa Carta
Magna da decisão tomada pelo povo.

Esta, Sr. Presidente, era a primeira questão que quería
mos abordar.

Segunda questão. Em momento algum a Constituição
brasileira marca a data de outubro de 1993 para a revisão
constitucional. O que diz o texto é que a revisão constitucional,
esta a que me referi, associada ao citado art. 2-" será realiuda
após cinco anos, contados da promulgação da Constituição.
Depois de cinco anos, Sr. Presidente. Ela pode ser feita em
1994, em 1995, em 1998, em 2002, nao está prevista a data
de 5 ou 6 de outubro para seu início. E com o resultado
do plebiscito, que é do conhecimento de todos - o povo
brasileiro optou pela manutenção do presidencialismo e da
República -, no meu entendimento, e no de juristas concei
tuados deste País, o objetivo da revisão desaparece, conforme
está estabelecido no art. 3" do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias.

A sociedade Lrasileira entende dessa maneira. É, por
exemplo, a posição expressa pela Ordem dos Advogados do
Brasil, através do Presidente do Conselho Federal, Dr. José
Roberto Batoechio. Não é uma posição isolada, mas é também
o entendimento da União Nacional dos Estudantes, da Confe-
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deração Nacional dos Trabalhadores da Agricultura - CON
TAG, da CNBB e de um conjunto de entidades que começam
a se posicionar nesse sentido, como a CUT, a CGT, e assim
por diante.

Apesar de toda a manobra da elite do nosso País, com
o objetivo de impedir que o povo e os trabalhadores enxer
guem onde realmente está a crise, onde na verdade começam
as dificuldades da nossa economia, a sociedade brasileira co
meça a perceher, com toda a nitidez, que o real objetivo
da elite ao defender uma ampla revisão na Constituição brasi
leira outro não é senão atacar frontalmente a ordem econô
mica do País, visando passar para às mãos de grupos privados,
e até mesmo do capital estrangeiro, setores estratégicos da
nossa economia nos quais eles não conseguiram pôr as mãos
até hoje, além de retirar da Constituição brasileira conquistas
sociais ohtidas a duras penas no proct'sso constituinte que
se encerrou em 1988.

E é por isso que, não apenas em meu nome pessoaL
mas no de toda a bancada do Partido Comunista do BrasiL
PC do B, trago nossa solidariedade à Ordem dos Advogados
do Brasil e a todas as entidades representativas de segmentos
importantes do nosso povo que estão se posicionando contra
a revIsão constitucionaL por entender que ela. conforme está
estabelecida no Ato das Disposições Transitórias, perdeu a
sua razão de ser, perdeu o seu ohjecivo e faz parte. hoje.
de uma peça de manohra da elite brasileira.

o SR. WALDIR PIRES (PSDB - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o dever
maior do Estado brasileiro, hoje, antes mesmo de cogitar
da reformulação de suas estruturas mais profundas, dos seus
equívocos, da contradição da ordem social e econômica, de
suas enormes injustiças, é voltar-se para assegurar. nesse qua
dro de caos da sociedade brasileira, a vida e o bem-estar
mínimo, elementar, às pessoas e às fan1l1ias.

A questão do Nordeste brasileiro não é regional. Temos
insistido aqui, e tenho a impressáo de que este posicionamento
já dura d~cênios, em que o problema do Nordeste náo é
regional. E uma questão nacional e democrática que está vin
culada ao compromisso mais essencial do Estado democrático:
o compromisso com a vida, com as pessoas e com as fan1l1ias.

Sr. Presidente, o Nordeste, hoje, está vivendo provavel
mente a seca mais grave deste século. O sofrimento e as priva
ções das pessoas humildes, dos trabalhadores rurais. dos agri
cultores são enormes. Não é admissíveL não é tolerável que
se mantenha um posicionamento negligente e frio em relação
ao que se está ali passando. É necessário, é indispensável
que o Governo Federal, os Governos Estaduais e os Governos
Municipais - a estrutura do Estado brasileiro - voltem-se
para a solução de emergência, sem abandonar os deveres
fundamentais com a modificação estrutural do problema.

Temos a convicção de que no Brasil m10 se deveria ter
mais dificuldades decorrentes da seca, de que se deveria ter
consciência de que a seca é um fenômeno social muito mais
grave do que o fenômeno geográfico, do que o fenômeno
climático. A seca resulta da incapacidade de nossa organização
social, econômica e política para impedir os efeitos que ela
determina na sociedade brasileira.

Por isso, ontem, os trabalhadores rurais, os agricultores
e as lideranças mais expressivas de praticamente todos os
Estados do Nordeste estiveram retletindo, junto com o Go
verno Federal, sobre a necessidade de q~e as medidas de
emergência continuem, de que elas não se interrompam, de

que os recursos existam para impedir o genocídio de trabalha
dores e de famílias modestas e humildes do Nordeste brasi
leiro. E que isso se faça, Sr. Presidente, de maneira correta,
honesta, pelo meeanismo da participação popular mais profun
da, com a comunidade definindo obras e setores de trabalho,
acompanhando a aplicaçáo dos recursos c que o Governo
Federal não abra mão do seu dever de que se organizem
comissôes locais, comissões municipais não apenas integradas
de autoridades públicas investidas de mandato. muitas das
quais não são honrosas, nem honradas, mas com a participação
direta da comunidade, com a presença dos trabalhadores e
de instituiçóes que fiscalizem a aplicação dos recursos públicos,
com a presença de maioria e minoria políticas de cada Muni
cípio - de governo e de oposição - de cada comunidade
com as igrejas. os sindicatos, as entidades patronais, os profes
sores, de modo que venhamos a ter uma aplicação dessses
recursos de forma séria. eficiente e honrada.

É nesse sentido, Sr. Presidente, que a Nação espera que
o Sr. Presidente da República prorrogue o programa de emer
gência, para que tenhamos o atendimento dessas famI1ias e
dessas pessoas; para que o Brasil não seja palco de uma grande
mortandade pela inação e pela ineficiência do Estado brasi
leiro. Isso pode ocorrer no Estado autoritário; no Estado
democnitico, não. Porque no Estado democrático a vida e
a existência das pessoas são absolutamente essenciais e o grau
da afirmaçáo do respeito às liberdades é maior - liberdade
de morrer, sem morrer de fome; liberdade de ter medo, mas
não ter medo de continuar a existir.

o SR. ITSUO TARAYAMA (Bloco Parlamentar - MT.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados. com muita tristeza e preocupação devo afirmar
que estamos regredindo à Idade da Pedra ou a uma época
pior ainda, quando se trata da questão habitacional, pois não
há mais cavernas para nos abrigarmos.

Há dois anos não vemos a liberação de um centavo para
a construção de moradias populares, e agora com esse corte
no orçamento do Ministério da Ação Social só podemos espe
rar o pior.

A intlação atingiu diretamente a construção civil em todo
o território nacional, gerando milhares de desempregos.

O déficit habitacional chega a números alarmantes e au
menta a cada dia o número de favelados nas periferias das
grandes cidades, em decorrência do crescimento populacional
uniforme e gradativo em contraste com a redução de ofertas,
provocada pela ciranda financeira que desestimula qualquer
iniciativa de investimentos por parte da iniciativa privada.

Nenhum empresário ou investidor se arriscaria a construir
casas para vender, e muito menos para alugar, sem a perspec
tiva de um retl1rno que superasse ou pelo menos procurasse
corrigir o seu investimento ao nível das aplicações bancárias.
Enquanto perdurar essa anomalia, a população de média e
baixa renda ficará sem a sua habitação.

Podemos. literalmente. decretar a falência do Sistema
Financeiro de Habitação. que se encontra impossibilitado de
cumprir o seu papel social e até mesmo de estimular a especu
lação imobili<tria.

Por outro lado, para agravar o problema, recebo diaria
mente a súplica de diversos mutuários que reivindicam na
Justiça a equivalência salarial nas prestações da casa própria,
as quais estão aumentando assustadoramente, bem acima das
possibilidades de quem paga. colocando famJ1ias em situação
de desespero e fazendo aumentar a cada dia o número de
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inadimplentes. Em contrapartida. há prestações completa
mente defasadas que em muitos casos chegam a ser menor
que o valor da passagem de ônibus que o mutuário paga
para se deslocar até uma agência bancária ou até mesmo menor
que o custo da operação. Nesse caso. seria melhor que a
agência bancária deixasse de receber tais prestações.

Como sempre, os custos operacionais são repassados para
o contribuinte. Creio que seria mais sensato para os cofres
da União a quitação total desses imóveis ou a adaptação do
valor dos mesmos e das respectivas prestações à realidade
brasileira. deixando de lado os modelos de tabelas estrangeiros
que são previstas para uma economia estável.

Necessário se faz. urgentemente, reverter esse quadro
caótico. conseqüência da galopante inflação. somada à falta
de recursos, gerando a recessão.

Não podemos compreender algumas anomalias. adminis
trativas justamente quando faltam recursos do FGTS para
o Programa Habitacional, quando o Governo resolve liberar
as contas inativas (sepultadas), agravando ainda mais a situa
ção das instituições financeiras. empresas e o próprio Gover
no. que. se não quiser usar da parcialidade. deve sentir-se
na obrigação de restituir e ressuscitar também os empréstimos
compulsórios pagos pelo funcionalismo público e pelas Forças
Armadas na compra de combustíveis e de veículos novos.

Sou completamente favorável às ações justas e honestas
do Governo. mas no momento crítico que estamos vivendo
precisamos. antes de tudo, priorizar as questões emergenciais.
que, no caso em questão. podemos comparar a doses homeo
páticas ou à receita de um analgésico para se curar um câncer.
que todos sabemos tratar-se de um desperdício de tempo e
dinheiro.

Podemos perfeitamente aplicar para este caso as sábias
palavras do Mestre Jesus que se encontram registradas em
Mateus 23/24: "Condutores Cegos! que coais um mosquito
e engulis um camelo": o que se entende por preocupar-se
com pequenos problemas. deixando passar os grandes proble
mas nacionais.

Portanto, Sr. Presidente, sugiro a privatização do nosso
sistema habitacional. As Cooperativas Habitacionais Evangé
licas são um exemplo. pois. através do Fobraice, quer alocar
recursos no exterior para a construção de 70 mil unidades
habitacionais. aguardando apenás a boa vontade do Banco
do Brasil para a concretização dessa transação. Apelo a S.
Ex" o Presidente Itamar Franco para que dê prioridade a
esse grave problema social.

Durallte o discurso do Sr. ltsuo Takavama, o Sr.
Adylson Motta. 1'·' Vice-Presidente. deixa ~ cadeira da
presidência, 1/ue é ocupada pelo Sr. Waldir Pires, li
2" do art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) -Concedo a palavra
ao Sr. Cyro Garcia.

O SR. CYRO GARCIA (PT - RJ. Sem revisão do ora-'
dor.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. hoje. pela manhã,
durante o Pequeno Expediente. transmiti minha preocupação
com os rumos que estava tomando a negociação da política
salarial no Senado Federal. E fazia uma comparação com
outro fato que se está dando na realidade. quando. mais uma
vez, colocam-se em xeque as instituições, as autoridades e
os políticos deste País. ou seja, toda a confusão armada em
torno da prisão de PC Farias. Apesar da presença do Ministro
Maurício Corrêa na Comissão de Justiça, o que ali ouvimos

foi o Judiciário responsabilizando a Polícia Federal e a Polícia
Federal responsabili~andoo Judiciário pelo notório desmante
lamento a que foi submetida a Polícia Federal nos últimos
Governos, notadamente no Governo Collor. Mas a verdade
é que, desde a época do Governo Sarney, não se resolveu
absolutamente nada, apesar da troca de acusações. e este
facínora estiÍ a solta. e não só ele. O Judiciário. a Polícia
Federal e as outras autoridades governamentais já deveriam
ter prendido o Sr. PC Farias e a quadrilha que estava instalada
no Palácio do Planalto. encabeçada pelo ex-Presidente Fer
nando Collor de Mello.

A outra comédia, Sr. Presidente. é justamente a questão
do salário. Até então era especulação. mas agora tenho aqui
em mãos o Relatório do Senador Beni Veras, que faz as
seguintes afirmaç<'ies:

..... correção mensal de salários pelo pico da infla
ção. com aumentos reais. é causa de aceleração do
nível geral de preços (... )

Desse modo, tentativas de recuperar perdas infla
cionárias do poder aquisitivo através do significativo
aumento nominal dos salários podem se traduzir. sim
plesmente. em ilusão para a classe trabalhadora. que
vê seus rendimentos corroídos pela aceleração do au
mento de preços. ( ... ) HiÍ os que ganham no mercado
financeiro. como os bancos e os detentores de poupança
monetária. Há os que perdem. como os assalariados
e os que vivem de pequenas rendas."

Por último. para iniciar nosso comentário, diz ainda S.
Ex':

"0 momento é propício para apresentarmos à Na
ção nossa postura de políticos sintonizados com os gran
des objetivos nacionais. desvinculados de interesses pa
roquiais menores. que atendem aos interesses de pe
quenos grupos de pressão. mas são contnirios aos gran
des objetivos que norteiam nosso desejo de construir
um País melhor e mais justo."

Sr. Presidente. Srs. Deputados. tudo isso é para justificar
a proposta de reajuste mensal com 50% do índice da inflação
para quem ganha até seis salários mínimos.

Os pequenos grupos de pressão a que ele se refere são
os assalariados do País. que. independentemente da propalada
"boa vontade" - entre aspas - do Governo de resolver
a questão da inflação, são os que mais perdem com ela, pois
até então todas as medidas concretas no sentido de derrubar
a inflação geraram mais sacrifício para os trabalhadores. Essa
postura do Senador Beni Veras. de políticos sérios, compro
metidos com a Nação. ocupados em construir um País livre,
sempre significa. a exemplo do que aconteceu aqui com o
IPMF. votar leis que trazem mais sacrifício para a classe traba
lhadora. como a instituição de mais esse imposto.

Agora. o Senado Federal tenta torpedear a política sala
rial aprovada na Câmara dos Deputados. que prevê reajuste
mensal dos salários de acordo com o índice integral da inflação
para quem ganha até 20 salários mínimos. Apesar de essa
proposta minimizar a perda do poder aquisitivo do trabalha
dor. ela também gera uma perda de 20% nos salários. Apelo
aos integrantes desta Casa. uma vez que esse projeto retornará
à Câmara dos Deputados. para que não permitam que isso
aconteça. mantendo o projeto tal como foi aprovado, por
unanimidade. na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público. e pela esmagadora maioria dos Deputados
que aqui compareceram naquele dia. Assim. o Congresso esta-
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O SR, ÁTILA LINS (Bloco Parlamentar - AM, Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"-" e Srs., Depu-.
tados, retorno. mais uma·vez, do interior do Amazonas, onde'
estive por quatro di~s Hsitando <,>S Municípios de Guajará
e Ipixuna. no Alto Rio Juruá. p,ara contatos com os Prefeitos

. ,e lideranças locais, procurando encontrar caminhos que me
lhorem a situação aflitiva em que se encontra a população
daquela região. ,

Em Guajará, apesar de termos participado da solenidade
de inauguração do sistema de Discagem Direta ~ Distância
(DDD) ao lado do Prefeito Samuel Farias de Oliveira, de
termos falado diretaménte com o Ministro das Comunicações
e com o Presidente da TELEBRÁS, para tentar resolver um
velho problema do Município e tirá-lo do isolamento. consta
tamos as dificuldades que enfrenta sua população no que diz
respeito ao atendimento â saúde. já bastante comprometido;
ao sistema educacional. bastante carente; ao saneamento bási
co, caótico, o que permite o aparecimento de toda sorte de
doenças pela ausência de água tratada. Nota-se o esforço do
Prefeito para a superação dos problemas do Município, mas
é preciso o apoio do Governo Federal, para viabilizar certos
programas para os quais ao Orçamento foram apresentadas
emendas já aprovadas.

Em Ipixuna. por sua vez, apesar das mesmas dificuldades
do Município de Guajará, o Prefeito David Farias enfrenta
um prohlema que depende única e exclusivamente do Governo
no Estado do Amazonas: a regularização do fornecimento

rá resgatando pequena parcela do enorme débito que tem
com a,classe trabalhadora ,deste País. Não é de hoje que
essa classe não vê aprovadas aqui questões do seu interesse.
no sentido de resgatar a saúde, a educação e as necessidades
elementares de qualquer trabalhador. Ao contrário. daqui
só sai o chamado sacrifício. sacrifício. mais sacrifício. Só que
esse sacrifício é para a esmagadora maioria da população para
que alguns poucos se aproveitem da situação, como os ban-
queiros, os latifundiários. as elites em geral. , ,

Depois. vem a campanha demagógica de se querer acabar
com a fome. Como acabar com a fome e com a inflação.
se não são atacadas as suas causas. se não se resolvem os
problemas da reforma agrária para que o alimento vá para,
a mesa do consumidor a preço justo? Como vamos acabar
com a inflação. se os trabalhadores que ganham um pouco
melhor e que se sentem culpados e responsáveis pelos menores
abandonados. que dormem embaixo das marquises, ce,dem .
a eles seus vales-tíquetes.? Ainda não vi no Comitê contra
a Fome um dia do lucro dos banqueiros do Itaú. do Nacional
ou do Bradesco. Não vi ainda na campanha do Comitê contra
a Fome um dia de lucro dos exportadores de cítricos ou de
soja deste País. . , , , , . ,

Sr. Presidente. vamos acabar com a demagogia e a hipoe- ,
risia! Srs. Parlamentares. sendo coerentes com a primeira vota
ção e resgatando o reajuste mensal de acordo com a inflação
como forma de minimizar as perdas salariais dos trabalhadores
deste País! . ,

Era o que tinha a dizer. .

O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados.
estudos feitos pelo Professor João Agostinho Teles. da Univer- ,
sidade Federal de Roraima, economista com' mestrado na Fun
dação Getúlio Vargas, mostra a grande dificuldade financeira
que o Estado de Roraima enfrentará para pagar a sua máquina
administrativa, hoje por conta da União Federal.

Segundo esse estudo. um exercício freqüentemente prati
cado pelos economistas consiste na elaboração de cenários.
ou seja, imaginar no presente situações em algum lugar do
futuro.

É fundamental. nesse jogo de raciocínio e premonição
estimada, o conhecimento dos fatores condicionantes da reali
dade, o uso de um arcabouço teórico e a utilização das variá
veis adequadas.

Para melhor caricaturar esse processo de "atualizar o
futuro", vamos exercitar na construção de cenários alterna
tivos para a economia roraimense. Tomemos. como ponto
de partida. a exigência da Constituição Federal que estabelece
a obrigatoriedade do Estado em assumir o ônus da folha de
pagamento do funcionalismo a partir de 1998. isto é, daqui
a cinco anos.

A questão que se coloca será a armação de cenários,
tendo como marco de referência "a igualdade entre receita
tributária e despesa com pessoal" nas finanças públicas do
Estado, mantido o atual quadro de emprego.

Considerando que a estrutura tributária estadual está con
centrada no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Servi
ços (ICMS). o problema redunda na obtenção de uma "relação
fiscal unitária" entre a arrecadação do ICMS e a despesa
com pessoal.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria da Fa
zenda do Estado, as contas públicas no mês de abril registra
ram os seguintes números: a) folha de pagamento no montante
de 198 bilhões de cruzeiros, ou 5.2 milhões de dólares; e

b) arrecadação do ICMS da ordem de 45 bilhões de cruzeiros
ou 1,2 'milhão de dólares. principal tributo arrecadado pelo
Estado. . .

. Tais :valores quando anualizados, importam 68 milhÕes
de dólares e 14 mjl~õ~s çlé do!áres. respectivamente, sigT)ifi

. cando dizer que. 'atu,a!q1ente. a relaç~ó fiscal entre a arreca

.' dação.do ICMS e a despesa do Governo ,do .Estado com pessoal
é deO.2r',.L .

A solução está. entao. na determinação da base econô
mica compatível com a arrecadação do valor da folha anual
de pagamento de pessoal.
, .Çomo o ICMS incide sobre o valor adicionado. ou seja,
sobre o prod,uto gerado pela economia. utilizaremos a relação
entre aq!1ele tributo e esse agregado como proxy para a deier
minaçãoindireta do Estado da base produtiva necessári<j,'

Assim. estabelecendo uma associação entre os valores
do ICMS 'e do PIB. co~ base mis informações de 1990. a

. nível das unidades da federação. estima-se que para arrecádar
o valor da folha de pagamento com ICMS (68 milhões de
dólares) a economia deverá gerar em 1998 um PIE no valor
de 1.690 milhões de dólares.

Iss~ si~nifica que a economi~ ,d~ ,Roraima precisaria exe
cutar um salto de 293% no produto ge~ado internamente ou
equiva)t;rÍtemente na sua capacidade .produtiva. . .

Em outras palavras. vale dizer que a economia deverá
crescer anualment~.à~eiqcidade de 31,5% nos próximos cinco
anos. .

A taxa média anual de crescimento real verificado na
década passada foi de 8.9%.

Mesmo que se fabrique um "milagre econômico rorai
mense" a esperança de sucesso é remota (para não.dizer im
possível). o que nos leva a preyer uma situação financeira
vexatória a partir de 1998, a menos que o assunto seja tratado
convenientemente na re"isão.da Constituição Federal. visando
a dilatar esse prazo para além do ano 2003. • '
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de energia elétrica, setor que se encontra em estado de calami
dade, já que há interrupções constantes no sistema, além do
raciona\TIento imposto à cidade há mais de seis meses. Dirijo
apelo' ao Governador Gilberto Mestr'iIlho no sentido de deter
minar 'à' Çàmpanhia Ehétgética do Amazonas' que envie, ur-'
genteinehte, antes que a~ 'á,fluas do do" Juruá baixem' e com
isso impossibilite a navegabiÍidadé do ria, um novo inotor
de SOOKV,A, a fim de resolver de forma definitiva o problema
de energia elétrica no Município de Ipixuna.

Por outro lado, encareço ao Banco do Brasil medidas
no sentido de dotar os dois Municípios de Juruá de agências
ou postos de atendimento do banco, pois não dispondo de
nenhum éstabelecimento bancário fica muito'difícil pensar-se
em prospe.rid~de nessa região," àlém da implantação urgente
do sis~eJl}a DDD no Município de"Tpixuna, que se encontra
isolado 40 mundo, díante da precariédade do seu sistema
telefônico.' , .• ,,' ,

Vólto dàs Municípios de Guajará e'Ipixuna convencido
de que somente com muita ação e muito trabalho junto ao
Governo Federal e ao Governo do Amazonas poderemos re
solver os .a.ngustiantes pro~lema~,que afligem aquele povo,
especialmente no que tarige ,ao abastecim,ento d'água, bastarite
precário, o' que eriseja <:> s,u,rgimento de vez em quando' de
casos de h,epfltite B, que ceifa vidas humanas, pois, segundo
estudiosqsl são ocasionados porp"roblemas da água.

Ficamos na expectativa de que os Ministérios da Saúde,
através da Fundação Nacional da Saúde, do Bem-Estar Social,
Educação, Integração Regional e outros órgãos possam'liberar
os recursos so.licitados para minimizar o sofrimento daqueles
que vivem ell) locais distantes e que esperam pela ação do
Poder púplico., " ,

Era'o'que'tinha a dizer.

O SR: JOÃO PAULO '(P'Y'- MG, Sem revisão do ora: '
dor.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs~ Deputados, é preciso que
se estabeleça' o primado da lei. O País, em termos de autori
dade, se encontra à deriva. As autoridades constituídas igno
ram os ilícitos penais praticados, fazem vista grossa às maiores
ilegalidades já cometidas neste País, notadamente pelos ban- '
queiros. A lei, Sr, Presidente, vale para os meliantes, os margi
nais, aqueles que praticam pequenos ilícitos nas ruas, mas
as grandes falcatruas deste' País são perpetradas sob a vista
complacente aas autoridades brasileiras.'OSr. Presidente da
República precisa fugir do cerco daqueles que o impedem
até de falar e, de fato, assumir O comando deste País, man
dando que s~ aplique a lei contra a classe dominante brasileira
que pratica ilícitos inomináveis.

O Governo deveria mandar fazer uma intervenção no
Banco Central, instituição que durante toda a sua existência
sequer baixou uma medida' que beneficiasse o nosso País.
O Banco Central lavra todas as suas normas no interesse
dos banqueiros privados. E agora, por determinação do Sr.
Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, investe
contra o Estádo. Os bancos privados furtam o dinheiro do
Estado, expropriam os cofres públicos através da ciranda fi
nanceira e das transações feitas com o dinheiro público. Os
bancos privados expropriam a produção e os salários. Afora
isso, Sr. Presidente, criam as chamadas factories, fazem nego
ciações interbancárias e transações absolutamente ilegais com
empresas privadas e com pessoas físicas, burlando a fiscali
zação fazendária, deixando de pagar os tributos devidos e
praticando a m'ais flagrante de todas as ilegaldiades: a abertura
de contas fantasmas, comprovadas com milhares de cheques

que se encontram na Polícia Federal: Nenhuma medida até,
hoje, Toda a Nação brasileira já sabe das contas fantasmas".
Recentemente, PC Farias denunciou a existência de uma conta
com válor superior a '100 milhões de dólares no Banco Mer
cantil de' Crédito. Nenhuma medida foi- tomada contra isso,
Sr. Presidente. Nada. Nenhuma, palavra doSr. Presidente
.da República, de ninguém. Os banqueiros mandam e desman"
dam nesta Nação. O que se quer, Sr. Presidente ~ inclusive"
ontem apresentei um requerimento de indicação 13. respeito"
-, é que se faça cumprir a lei. O Governo já deveria tér
determinado a suspensão ou a cassação das cartas-patentes,
dos bancos, ter aberto inquérito policial para apurar o compor-,
tamento ilícito dos diretores desses bancos, mas nada feZ' até

, hoje. '
Espero que a Mesa encaminhe o -requerimento de infor

mação por mim aprésentado, para que o Presidente da Repú
blica tome conhecimento dessa situação, -a fim de que cesse
esta ilegalidade, o Coverno ocupe o vazio de autoridade exis
tente e faça cumprit'a lei, que estabeleça o primad

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A Mesé
rigorosamente seus' deveres, encaminhando' às al
compete~tes o requerimento de V. Ex'

O SR. PAULO DELGADO (PT -' MG. Sém l ... muv uv

orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, é marc..
da situação nacional a desigualdade. Políticas públicas,en
alguns casos, visam a agravar a desigualdade e, em outro:
casos, desconhecer a necessidade de enfrelitamento' diret~

com as formas perversas de sua manutenção, que irilpedl
'que a maioria do nosso'povo tenha influência social e respeita
bilidade como cidadão:

O escândalo da desigualdade desta quinzena é o escândal(
da desigualdade perante a lei, uma marca contínua da socie
dade brasileira, mas que em determinados momentos torna-se
mais grave do que em outros. É quando o Poder Executivo·
do País não tem condições de fazer com que a lei-seja igual
para todos, porque estabelece com aqueles que rompem o
contrato social algum tipo de negociação, mesmo que isso
não seja confirmado pelas autoridades. Hoje. o Ministro da.'
Justiça procurou desco'nfirmar que tenha estabelecido algum
grau de contato ou de acordo com Paulo César Farias. A
sociedade brasileira, sabe que recentemente, em Brasília, em
presários estabelecidos nesta Capital, sonegadores, fizeram
acordo para se entregar à polícia.

Não é possível que tenhamos em nosso País tal grau de
desfaçatez à luz do dia e que pode produzir na sociedade
um comportamento - e não pode ser diferente -, uma cultu
ra da violência, uma cultura do desrespeito ao contrato legal
e à norma vigente.

Nas áreas onde a população tem permanente necessidade
de acesso - educação, saúde, transportes, aluguel, serviços
bancários - não há nenhuma regra de comportamento que
possa determinar quem são os que têm mais dificuldades,
os que têm mais necessidade, os que necessitam mais da lei
e de receber apoio do' Poder Público.

A Lei do Inquilinato, que fixa o IPTU. imposto sobre
o patrimônio, determina que seu pagamento seja feito por
quem aluga o imóvel e não por seu proprietário. Tramitam
na Casa projetos que tentam modificar essa situação. mas
a distância entre o que se prega e o que se realiza é sempre
muito grande.
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Nada há. por parte do Governo, a não ser boas intenções
com' relação à política salarial, pelo que temos visto. Falta
uma política concreta de combate ao diário processo de'inde
xação da economia brasileira, mas há na discussáo da política
salarial uma série de dificuldades que nos põem visiveh'nente
diante de dois pesos e duas medidas. por mais que esse Go
verno seja de qualidade diferente da do Governo anterior.

Não é possível que os serviços de atendimento à saúde
estejam tão distantes dos que dele mais necessitam, do mínimo
de saúde de que uma população precisa para sobreviver e
não ter doenças rotineiras, cotidianas em uma sociedade onde
não há, qualquer grau de respeito às normas sanitárias míni
mas: Precisamos de uma política de saúde que privilegie o'
hospital e a saúde públicos. Não temos mais como adiar a
necessidade de a Constituição brasileira fixar claramente o'
princípio da saúde pública, da educação e dos transportes
públicos como elementos mais importantes do que o simples
direito de propriedade ou como um direito essencial à vida
que não pode ser comparado a outros direitos menores, como,
por exemplo, o direito de adquirir um bem, embora direito
legítimo. Em uma sociedade onde a massa considerável do
povo não tem acesso ao mínimo para sobreviver, o direito
de propriedade não pode ser igualado a nenhum outro direito
ess'ehcial à vida.

Sr. Presidente, isso é que pode justificar a conduta do
nosso Governo. Precisamos fundamentalmente de um Go
verno que enfrente. a desigualdade e impeça que se amplie
a distância entre os que têm e os que llão têm acesso aos
bens e aos serviços produzidos em nossa sociedade.

Era o que tinhaa dizer, Sr. Presidente.

o SR. RUBEN BENTO (Bloco Parlamentar - RR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
tem sido, através de muitos anos, o braço do Governo Federal

,.voltado para o crescimento econômico dos estados amazô
nicos.

Não desconhecemm os resultados positivos dessa intlilên
cia. Todavia, necessário se faz fortalecer a SUDAM, pois
a Amazônia não mais se comporta dentro de padrões estan
ques de crescimento, experimentando no momento um surto
desenvolvimentista que passa, inclusive, pela ocupação territo
rial através de processos migratórios e do aumento da taxa
de natalidade entre os nativos.

O Ministério da Integração Regional, neste momento
de nossa história, tem papel preponderante no equihbrio dos
interesses regionais e na eliminação de processos já detlagra
dos, que visam a estabelecer unidades federadas autônomas
a partir do alinhamento regional existente no Brasil.

Não é momento de se pensar na '"República dos Pampas",
nem nos '"Estados Unidos do Acre", pois o Brasil no seu
todo pode firmar-se como potência para o terceiro milênio,
o que não acontecerá se nos dispusermos a ser, cada um
no seu pedaço, republiquetas inexpressivas e esvasiadas.

Fazer a integração regional é o dever do Poder Central,
e isso acontecerá na medida em que as Superintendências
de Desenvolvimento forem tratadas no nível de importância
que possuem e que vem sendo desprezado pelo Poder Exe
cutivo.

Assim, Sr. Presidente, quando sustento a necessidade
do fortalecimento da SUDAM, penso igualmente na SUDE
SUL, na SUDECO e na SUDENE.

Não haverá desenvolvimento nacional se o regional for
desprezado pelas autoridades competentes. Assim, a Consti
tuição vigente. é sábia, e inteligente na medida em que dá
maior destaque ao desenvolvimento regional, cuidando, inclu
sive, dos incentivps regionais., conforme disp(Íe seu art. 43.

No contexto-da Administraç<io Pública Federal, çreio,
Sr. Presidente, que o·Ministério da Integração Regional tem
que chamar a' si a responsabilidade e o dever de equalizar
planos e projetos que aproximem as regiôes de padrões equili
brados de crescimento, visando a eliminar as distorções e
as distâncias, sendo que estas, não raro, alimentam interesses
escullOS ou sustentam planos divisionistas que não interessam
à unidade nacional.

Daí o apelo que qu.ero fazer no sentido de, sendo·fortale
cida~ as Superintendências de Dçsenvolvimento Regional, à
SUDAM sejam oferecidos novos projetos, contextualizados
à realidade regional e fora dos parâmetros meramente políti
cos ou que visem a atenderem a interesses pessoais localizados.

Creio, Sr. Presidente, que a SUDAM e suas congêneres
nas demais regities precisam ser despidas de características
políticas e politiqueiras, perdendo também suas amarras de
apadrinhamento que somente beneficiam pessoas e grupos,
sem que traduz'am resultados realmente práticos para as res
pectivas regiões.

Oque a SUDAM precisa é de novos projetos e de maiores
investimentos, e isso .peço em nome do povo amazônico e
do Estado de Roraima.

Era oque tinha a dizer.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco Parlamentar
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, queremos 1nlleÍ"·a este plenário Uma questão
de suma importáncia, relativa à aposentadoria especial dos
professores, e que consiste no não-reconhecimento, por parte
do Instituto Nacional do Seguro SociaL do exercício da função
de magistério pelos professores que laboram no ensino pré-es
colar, para os fins da concessão do aludido benefício.

Temos com referência expediente recebido pela Prefei
tura Munieipal de Araras, no Estado de São Paulo, que enca
minha um abaixo-assinado das professoras da pré-escola da
quela cidade, clamando por justiça, em virtude de tratamento
discriminatório que vêm recehendo por parte do INSS.

Ocorre que a representaç<io local daquele Instituto vem
indeferindo os requerimentos de aposentadoria de professores
que atuam em classes de pré-escola, sob a alegação da existên
cia de um decreto que mio enquadra a referida fase escolar
como atividade específica de magistério.

Não se pode compreender que o INSS tenha tal entendi
mento, porque a rcleváncia do trabalho do professor inde
pende do grau de ensino em que exerce a sua atividade.

O magistério é uma tarefa fundamental para a sociedade,
carregando o professor o peso da responsabilidade pela forma
ç<io das crianças e jovens que farão o País do amanh<i.

A educaçào é um processo que se inicia em tenra idade,
na pré-escola. Nessa fase de seu aprendizado, a criança neces
sita de cuidados especiais e do acompanhamento de profes
sores com treinamento específico, que tenham condiçôes de
lidar com personalidades em formação.

Além do mais, essa etapa escolar é considerada pelos
especialistas como decisiva para o desenvolvimento psicomo
tor do indivíduo e uma equilibrada socializaç<io.

É notório que os professores exercem as suas atribuições,
ge um modo geraL em condiçües desfavoráveis, com carência
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de recursos materiais e pedagógicos e recebendo aviltante
remuneração. Todavia, permanecem lutando para o cumpri
mento de sua inestimável missão e tentando viabilizar a educa
ção em nosso País.

Tanto é assim que este Congresso, em gesto de reconhe
cimento para com o magistério, inseriu uma alteração no texto
constitucional então vigente, por via da Emenda n" 18, de
1981. permitindo a redução, em cinco anos, do tempo de
serviço exigido para a aposentadoria do professor e da profes
sora e fixando-o em 30 e 25 anos, respectivamente.

Não fez distinção. a referida emenda, entre o educador
de pré-escola, de l~ e 2" graus. de graduação ou de pós-gra
duação, para o merecimento do benefício.

Da mesma forma. a Carta Magna de 1988 espelha a cons
ciência do valor do mestre, ratificando a aposentadoria espe
cial, em seu art. 202. inciso 111. sem qualquer ressalva.

Outrossim, a Lei n" 8.213, de 1991 (Benefícios da Previ
dência Social). em consonância com o preceituado pela Lei
Maior, inscreveu em seu art. 56 a norma concessória da apo- '
sentadoria com o tempo de serviço dIferenciado para o profes
sor, reservando ao seu regulamento a especificação das exigên
cias para a obtenção do benefício.

Sobreveio, então. o Decreto n'! 611, de 1992, que firma
o entendimento, no art. 59. do que seja efetivo exercício
em funções de magistério, como sendo "a atividade exercida
pelo professor em estabelecimento de ensino de I~ e 2" graus,
ou de ensino superior, bem como em cursos de formação
profissional, autorizados ou reconhecidos pelos órgãos compe
tentes do Poder Executivo federal, estadual. do Distrito Fede
ral e municipal".

Em vista disso, constata-se um equívoco reinante no
INSS, ou em repartições suas, no qual impera a idéia de
que o professor da pré-escola não exerce as funções típicas
de magistério.

Quer nos parecer que esse Instituto tem se apegado com
rigor à fria letra do art. 59 do Regulamento dos Benefícios
da Previdência Social.

Entendemos que se pratica uma inaceitável discriminação
para com os professores dos cursos pré-escolares. contrariando
a Constituição Federal, que estabelece. no art. 208. "o dever
do Estado com a educação", e no seu inciso IV, "o atendi
mento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos
deidade".

Diante do exposto e com vistas à correção da discrepância
apontada, valemo-nos da oportunidade para anunciar que es
tamos apresentando um projeto de lei sobre a matéria e pedir
aos il~stres pares o indispensável acolhimento.

E importante corrigirmos essa irregularidade na educação
do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A Mesa dará
encaminhamento à proposição de V. Ex". de acordo com o
Regimento Interno da Casa.

Durante o discurso do Sr. Nelson Marquezelli, o
Sr. Waldir Pires, .li 2~ do art. 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Wilson Campos, I" Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a palavra
o Sr. Munhoz da Rocha.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, está
para ser implantada na região metropolitana de Curitiba, uma

estação aduaneira que irá propiciar uma grande movimentação
de cargas pesadas, seja para exportação, seja provenientes
de importação.

A obra será feita mediante licitação. Ocorre que o editaI"
para tal fim prevê a existência de uma infra-estrutura rodo
viária e só opcionalmente a ferrovia seria exigida. Portanto,
mais uma vez. O setor ferroviário ficaria em segundo plano.
Inclusive, no que diz respeito à implantação de balanças, ape
nas a rodoviária vem sendo exigida nesse edital. que foi reGen~ .
temente revogado e deverá ser reeditado.

Por esta razão parece-me oportuno um apelo no sentido.
de que se corrija essa anomalia. Julgo imprescindível que
haja uma modificação em sua redação para constar a obrigato
riedade de que o local onde será implantada a estação adua- '
neira possua uma malha ferroviária. E cito algumas razões:
uma delas seria dar opção aos administradores de escolhercm
o transporte ferroviário, reconhecidamente mais barato e mais
seguro, o que iria permitir a retirada dos caminhões das rodo
vias, aliviando a manutenção das estradas e reduzindo conside
ravelmente os acidentes 'rodoviários, que ceifam a vida, de
tantas famílias brasileiras. Além disso, o transporte ferroviário
consome menos combustível e polui menos.

Cabe aqui lembrar que os principais pontos de exportação
e importação do Paraná estão ligados à ferrovia. a exemplo
do porto de Paranaguá. Finalmente, a localização dessa esta
ção se dará dentro da zona urbana de Curitiba, onde há uma
elevada intensidade de tráfego. Já podemos imaginar o tumul
to que acarretaria o acréscimo de caminhões ao seu redor.
Portanto, parece-me inconcebível a omissão do transporte
ferroviário no citado edital.

Por esta razão, ao mesmo tempo em que faço um apelo
especial nesse sentido, deixo registrada a minha confiança
de que o Presidente da Comissão de Licitação da Receita
Federal, em Brasília, e em particular o Superintendente da
Receita Federal do Paraná irão acolher este pleito que não
é só meu, mas de toda a administração da Rede Ferroviária
Federal. o qual -' tenho certeza - encontra um eco muito
firme nesta Casa.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, ontem, deste microfone no plená
rio desta Casa, fiz um protesto contra a propaganda do cigarro
Marlboro que, na minha opinião, desrespeitava a legislação
vigente. Referi-me ao aparecimento de uma vinheta no pro
grama de televisão com o nome do cigarro, a mesma fotografia
do maço e até no próprio filme. A nossa comunicação de
ontem foi um protesto contra essa propaganda, na nossa opi
nião, fraudulenta. E hoje, com satisfação, recebi um fax da
multinacional Philip Morris dizendo o seguinte:

Ao
Exm~ Sr. Deputado Elias Murad

Tomando conhecimento de seu pronunciamento
no Plenário da Câmara dos Deputados, em 7-7-93, so
bre a vinheta Marlboro inserida na exibição do filme
Domingo Maior - TV Globo, cumpre-nos esclarecer
que não nos moveu qualquer tentativa de burla à legis
lação vigente; talvez tenha sido ela decorrente de uma
incorreta interpretação da Portaria n" 1.050/90 (art.
14. incisos a e b).

Todavia em face de seu pronunciamento e o respeito
que V. Ex' nos merece, estamos suspendendo referida
veiculação, para adaptá-la ao entendimento julgado corre
to porV. Ex'
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Assina o Diretor de Assuntos Corporativos e Jurídicos da
empresa.

Sr. Presidente. pela primeira vez na minha vida quero con
gratular-me com uma fábrica de cigarros. a Philip Morris. pela
maneira rápida e eficiente como.me respondeu e pela obediência
às leis brasileiras.

O que se diz nesta Casa muitas vezes tem ressonância.

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente. há alguns dias comuniquei à Casa
fato absolutamente inédito na Justiça brasileira; um Procu
rador do Estado do Rio de Janeiro instaurou uma investigação
civil contra as autoridades da Saúde Pública daquele Estâdo
por omissão, diante da grave crise sanitária que ali está ocor
rendo. O Estado do Rio de Janeiro. infelizmente. é um dos,
mais atrasados na aplicação do Sistema Único de Saúde.

Quero comunicar à Casa que alguns Deputados. dentre
eles a Deputada Lúcia Souto, do PPS do Rio de Janeiro,
entraram com um pedido de decretação de estado de calami
dade pública naquele Estado, diante da omissão das autori
dades estaduais e municipais, que não estão assumindo, de
forma concreta e objetiva, as responsabilidades pela prestação
dos serviços de saúde no Estado do Rio de Janeiro. Depois
de uma ação da Procuradoria do Estado - não é da União
- decretando uma investigação civil contra as autoridades
da Saúde Pública, agora há um pedido de decretação de estado
de calamidade pública, seguindo, aliás, o que o Presidente
da República fez para a Nação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Faço um apelo
aos oradores inscritos no Pequeno Expediente, a começar
pelo Deputado Sérgio Miranda, para que reduzam o tempo
de suas falas, porque os dois oradores do Grande Expediente
já estão presentes. A Mesa vai conceder a palavra aos Depu
tados Gérson Peres, Aécio de Borba. João Thomé e Nilmário
Miranda. Peço a S. Ex" que utilizem o tempo máximo de
dois minutos.

Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PC do B - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
quero hoje ao ocupar esta tribuna, fazer uma avaliação crítica
sobre notícias que estão circulando na imprensa nacional dan
do conta da intenção governamental de incluir imediatamente
a Companhia Vale do Rio Doce no processo de privatização.

Não bastassem todos os questionamentos presentes nesse
processo, nem todas as denúncias j<l feitas, o Governo, igno
rando o posicionamento da CPI da Desestatização, que se
posiciona pela interrupção do programa até que se esclareçam
as dúvidas, fala agora em acelerar e intensificar o processo.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, depois de todo
o patrimônio que já se repassou para o setor privado ao preço
de moedas podres. notamos que o Governo foi forçado a
uma alteração drástica no seu discurso. Antes se falava em
combater o déficit público com os recursos arrecadados. Dian
te dos resultados apresentados, onde nada mais do que 1,2%
do montante se trata de moeda corrente. o Governo, forçado,
fala agora que o objetivo é apenas suspender o aporte finan
ceiro às estatais. E aprofunda tanto esse argumento que passa
o patrimônio público de graça. O Sr. André Franco Montoro
Filho, que dirige o processo, chegou a afirmar em entrevista
ao jornal O Estado de S. Paulo, em 28 de junho, que o Governo
vai arrecadar ainda este ano mais 1 bilhão com as vendas,
e desses somente 100 milhões em moeda corrente.

Em relatório do Tribunal de Contas da União, o Ministro
Fernando Gonçalves responsabiliza esse senhor por ter causa
do um prejuízo de US$ 14 milhões à COSIPA, enquanto
era presidente do B~DES, em 1989. Não estranhamos que
naquela operação de leSão dos cofres públicos esteja preserlte
e envolvido o Sr. Vladimir Rioli, que também faz parte ôa
Comissão de Privatização. Esses senhores conseguem agora
agir no atacado e causar assim um prejuízo incalculável ao
patrimônio público. '

É justamente nesse processo eivado de problemas que
querem agora entregar a Vale do Rio Doce.

Às bases para a sua privatização foram lançadas em 1990,
quando as modificações efetuadas na Companhia garantirám
na um perfil privado. Isto é o que afirma o relatório elaborado
pela "Latinvest Securities Limited", uma instituição financeira
londrina 'especializada em investimentos na América Latina,
onde a Vale aparece como um excelente investimento para
as companhias siderúrgicas multinacibnais. O relatório indica
grandes perspectivas de aumento de lucratividade da Vale
para 1994. Em 1992, a CVRD já obteve um lucro líquido
de US$300 milhões.

A Vale detém hoje 18% do mercado internacional do
minério de ferro. Este é, sem dúvida, um grande atrátÍvo
para as siderurgias, que passariam a corittolar uma fonte ines-
gotável de suprimento. . '

É imperativo estancarmos essa sangria. Responsabiliza
mos este Governo pelo grande prejuízo que estão causando
ao patrimônio público. Os setores mais entreguistas da nossa
sociedade querem abrir ao capital estrangeiro a possibilidade
de explorar os recursos minerais do Brasil. Poderão, assim,
doar toda a CVRD ao cápital internacional e não apenas
parte, como se planeja fazer de imediato. . .

Quero elogiar um jornalista do Diário do Comércio e
um Vereador de ltabira, por expressarem a verdade e o posi
cionamento dos setores democráticos da nossa sociedade. In
corporo ao meu pronunciamento o editorial "Quem ganha,
quem perde" do jornal Diário do Comércio, de Belo Hori
zonte, de ontem, que apresenta para reflexão questões relati
vas à privatização da CVRD; e também a moção apresentada
sobre o mesmo tema ao IX Congresso Mineiro de Vereadores,
pelo Parlamentar Fernando Muniz da Veiga, de Itabirà.

A sociedade brasileira, que julgou e condenou o Governo
Collor pela sua ação nefasta e corrupta, irá também se posicio
nar sobre a atuação desse programa e de suas conseqüências.
Esses senhores e os setores que tão bem representam não
ficarão impunes. O povo saberá dar o troco.

(MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR:)

QUEM GANHA, QUEM PERDE

A privatizaçãO da Companhia Vale do Rio Doce, que
começa a ser discutida mais abertamente nos círculos oficiais
brasileiros, já desperta cobiça no exterior. Em Londres, uma
instituição financeira local, especializada na avaliação de riscos
de investimentos na América Latina, acaba de divulgar estudo
em que recomenda, enfaticamente .. a compra, por investidores
estrangeiros, de ações da estatal brasileira. E conclui que,
privatizada, a Vale será um tentador negócio, principalmente
para empresas siderúrgicas da Alemanha e do Japão, que,
entre outras vantagens, teriam acesso a quantidades "quase
ilimitadas" de matérias-primas.

Não é este, contudo, o único fator que faz da empresa,
na avaliação dos especialistas londrinos, um tentador negócio
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para investidores estrangeiros. O estudo assinala também que
as mudanças efetuadas na Vale a partir de 1990 deram-lhe
um perfi. "de grupo privado", livre de problemas financeiros,
li~re de grandes créditos - ou débitos .- junto ao governo
federal. E mais: embora o lucro líquido da empresa deva
cair' \19 COrrente exer,CÍcio, resultado da ·baixa nas cotações
ele. seus principais produtos - minério de ferro, alumínio
e polpa -, é possível prever a rápida recuperação dos preços
dessas matérias-primas no mercado internacional e, conse
qüentemente, a'lmento substancial na lucratividade, já a partir
de 1994. O potencial de crescimento da Vale está relacionado
também com a :ircunstância de ela atuar principalmente no
mercado externo, passando ao largo dos problemas econô
micos brasileiro~, assinala o estudo.

Todos os argumentos arrolacjos pelos consilltores - a
La\ÍJ,1ve'st Securities Limited -, para os quais a Vale do Rio
Docç ,seria "uma escolha óbvia", podem ser interpretados
também como contundente advertência às autoridades brasi
leiras, às quais caberá ou não deflagrar o processo. Eles admi
tem, aliás, que a venda da estatal pode esbarrar em problem<:s
políticos, principalmente diante da hipótese de desnacion~

lização, além de desmandar alterações na lei que regulamenta
a atividade mineral no País.

O que está demonstrado, na realidade, é que a estatal,
além de ter atingido padrões de eficiência respeitáveis, encon
tra-se saneada e com perspectivas altamente promissoras. Sen
do assim, e sendo patente que a empresa é, essencialmente,
um bom negócio para investidores estrangeiros, aos quais está
sendo recomendada, explicitamente, a compra de suas ações,
cabe indagar, e com base na mesma argumentação, se a sua
vendarião seria, do ponto de vista dos interesses nacionais,
um màu negócio. .

,Ejs ~ questão fundamental a ser colocada nesse momento.
Para,análise e reflexão, em especial, daqueles que acreditam
que .0 programa de privatização deve ser levado adiante a
qualquer custo e não como um instrumento - nessa medida
válido e necessário - de desobstrução do setor público.

MOÇÃO AO IX CONGRESSO MINEIRO

DE VEREADORES EM DEFESA.DA CVRD

Senhoras e Senhores,
Nos últimos meses um fato me preocupa constantemfmte.

Trata-se da intenção do governo Itamar Franco, em acelerar
o processo de privatização no Brasil e de notícias dando conta
de inclusão da Cia. Vale do Rio Doce na lista das estatais
privatizáveis.

As conversas sobre a privatização da Vale começaram
a surgir ainda na gestão do ex-Ministro Eliseu Resende.' O
argumento principal usado por Eliseu Resende, é de que a
CVRD, tem dado pouco retorno de capital ao governo em
troca dos aportes feitos pela União para manter seu controle
acionário.

O ex-ministro evidentemente deve ter esquecido ou não
quis levar em consideração a agressiva política de investi
mentos da CVRD.

Seria exigir demais de uma empresa que construiu o com
plexo de Carajás ter ainda de dar significativos retornos de
capital ao governo.

Embora Eliseu não seja mais o Ministro da Fazenda,
seu sucessor, Fernando Henrique Cardoso, por diversas vezes
afirmou não ter nada contra a privatização da CVRD.

Diante destes fatos, entendo ser imprescindível uma pro
funda reflexão e discussão sobre as conseqüências de um ato
de tal magnitude.

A Cia. Vale do Rio Doce é hoje mais do que uma empre
sa. Na realidade trata-se de um grande sistema composto de
várias unidades de negócios que vão desde a exploração de
minério de ferro até transporte de grãos, passando pela produ
ção de celulose, bauxita, manganês, ouro etc.

São 51 anos de muito trabalho e dedicação de seus traba
lhadores, que transformaram a CVRD na maior mineradora
do mundo e jogaram por terra a equivocada visão de que
para uma empresa ser bem administrada é necessária a não
particição do Estado.

Na verdade, o êxito do sistema CVRD tem como funda
mental o fato de ter sido sempre administrada em busca do
aumento de sua competitividade. Isto levou a empresa a deter
IRq. do mercado internacional do minério de ferro.

A CVRD é, até o momento, a única estatal que assinou
com o governo federal um contrato de gestão que lhe deu
maior autonomia operacional, administrativa e financeira, cor
relacionada ao cumprimento comprovado de metas de desem
penho e produtividade. É necessário ressaltar que o contrato
de gestão foi assinado no ano passado e todas as metas foram
fielmente cumpridas, o que resultou em sua renovação este
ano.

Mesmo num quadro desfavorável, com queda no preço
e na quantidade exportada de minério de ferro, devido à
retração da demanda internacional a CVRD, em 92, teve
um faturamento de mais de 32 trilhões de cruzeiros e obteve
um lucro líquido de 300 milhões de dólares. Isto é, sem dúvida,
uma conseqüência natural do processo de diversificação em
outras áreas de negócio que o sistema CVRD tem sempre
buscado.

Por outro lado, este é o principal motivo de minhas preo
cupações, não se pode esquecer a contribuição que a CVRD
tem dado ao desenvolvimento econômico e social do País.
Podemos até dizer que a Vale poderia contribuir mais em
algumas localidades como, por exemplo, Itabira, onde o miné
rio de ferro encontra-se em fase de exaustão e o município
ainda não encontrou alternativas para superar este ciclo.

No entanto, a CVRD pode ser vista como uma "grande
agência de desenvolvimento" conforme afirmou recentemente
o ministro das Minas e Energia, Paulino Cícero. De fato,
a CVRD participa de forma majoritária ou minoritária de
uma série de empreendimentos em vários cantos deste País,
gerando empregos e oportunidade de negócios. Além do mais,
8% de seu lucro líquido é destinado ao desenvolvimento da
zona do Rio Doce. São dezenas de municípios que se utilizam
destes recursos. Se realmente a Vale for vendida será que
novos donos terão esta preocupação e o compromisso com
o desenvolvimento econômico e social nas áreas onde a empre
sa atua?

Não há, portanto, senhoras e senhores, nenhuma razão' .
consistente para que a Vale seja colocada na alça de mira
da privatização, a não ser para beneficiar uma minoria que
inescrupulosamente se aproveita dos negócios do Estado. O
fim do século XX trouxe o questionamento do Estado onipo
tente, senhor de tudo e de todos. Esta questão busca, antes
de tudo, definir o tamanho ideal do estado para garantir o
que é essencial: melhor qualidade de vida para todos. No
entanto, no Brasil, alguns espertalhões preferem distorcer o
objetivo central da discussão afirmando que o País só será
viável com uma feroz política de privatizaçôes quando, logica-
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mente, esperam apoderar-se com grandes facilidades do patri
mônio público, às vezes incalculável, como o da CVRD.

Nesse perigoso jogo de privatizar a qualquer custo, alguns
grupos econômicos voltam as costas para os interesses do
País. O Brasil é uma das maiores potências minerais do Plane
ta, e a Vale é a mais importante empresa mundial do setor.
Isto colo;;a a Vale e o País numa posição estratégica no cenário
internacional, uma vez que nações mais industrializadas e de
senvolvidas tecnologicamente caminham rapidamente para o
fim de suas reservas.

E mais temerário é a intenção de leiloar a CVRD tendo
como pano de fundo o atual programa de privatizações que
em nada tem ajudado na modernização da economia e chega
a decepcionar até mesmo ferrenhos defensores da privati
zação, como aconteceu recentemente com a obscura venda
da CSN.

Gostaria de finalizar meu depoimento solicitando o indis
pensável e fundamental apoio à nossa luta em defesa da
CVRD. Como homens públicos temos () dever cívico de defen
der os interesses do País contra a ganância e escusos intcresses
de uma minoria. - Fernando Muniz da Neiva, Vereador
Itabira-- MG.

o SR. GERSON PERES (PPR - PA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr-' e Srs. Deputados, primeiro
faço um apelo ao Sr. Ministro da Fazenda, que se encontra
nesta Casa hoje tratando do problema dos cortes no Orça
mento. Espero que S. Ex'! não estabeleça um critério linear
de 50% de corte em todas as verbas, mas, sim, um teto máximo
de 50% e um mínimo a partir do qual não haveria cortes.
Por exemplo: de uma dotação de 55 bilhões dc cruzeiros,
uma yerba de 5 bilhões não poderia ser cortada. Efetuando-se
o corte numa verba de 1 bilhão, 237 milhões e 500 mil cruzei
ros, ficaremos com 619 milhões de cruzeiros, a serem recebidos
em outubro, quando não se irá fazer mais nada com esse
dinheiro. Isso é ridículo. Era este o meu apelo ao Ministro
da Fazenda.

Sr. Presidente, segundo, estou encaminhando a V. Ex'
o primeiro número do jornal Miriense, da região de Igarapé
Miri, fruto do trabalho de vários homens daquela região, lidc
rados por um jornalista da terra.

Gostaria que V. Ex') recebessc estes documentos para
que constem dos Anais desta Casa.

Era o que tinha a dizer. cumprindo o apelo dc V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - V. Ex" será
atendido.

OSR. AÉCIO DE BORBA (PPR-CE)-Sr. Presidente,
Sr'" e Srs. Deputados, há muito tempo os desportistas brasi
leiros vêm lutando por uma modificação na sua legislação,
que era antiquada, autoritária e não condizia com o desenvol
vimento do desporto.

Esta Casa, através de ingentes esforços, e uma Comissão
Especial que tive a honra de presidi-la, estudaram todas as
propostas sobre legislação do desporto existentes na Câmara,
inclusive a Lei Zico, remetida pelo Governo.

A Câmara votou substitutivo que englobou o que de me- '
Ihor havia em cada um. O Senado alterou-o em sua revisão
e esta Casa finalmente o aprovou.

Ontem, o Presidente da República sancionou a Lei do
Desporto, que recebeu no n'" 8.672, com as novas diretrizes
e bases para a prática desportiva no Brasil, que atcnde às
maiores aspirações de todos os segmentos desportivos, e criou

condições a par com a autonomia concedida, para que tenha
mos um desenvolvimento ímpar de todos os seus setores.

Não obstante, Sr. Presidente, tenho algo a reclamar do
Governo Federal que, por intermédio de sua liderança nesta
Casa, negociou e acompanhou a tramitação da matéria. De
pois de termos conseguido o consenso de toda Comissão Espe
cial e a quase unanimidade no plenário das duas Casas para
o texto aprovado, foram vetados cinco artigos. Em verdade,
três dos vetos não atingem a filosofia nem os benefícios quc
se procurou conceder ao desporto brasileiro. Mas dois deles
são altamente lesivos. Esta Casa, com a consciência do que
fez, não pode deixar de derrubar esses vetos que prejudicam
substancialmente o projeto aprovado.

Criaram-se incentivos fiscais para o desporto. O Presi
dente Collor os invalidou. Seu restabelecimento no projeto
foi negociado inclusive, com o Deputado Gustavo Krause,
à época Ministro da Fazenda, o que compromete o Governo
com o estabelecimento. S. Ex" concordou plenamente com
doações de empresas e pessoas físicas em limites já permitidos
à cultura, cm benefício do desporto brasileiro. O incentivo
à cultura não foi anulado, sequer proposto. No entanto, para
o desporto a Presidência da República vetou a despeito de
todos esses fatos.

O segundo veto refere-se à renda de testes da loteria
esportiva, que era destinada' à Confederação Brasileira de
Futebol para custear a preparação e participação do Brasil
nos anos das eliminatórias e da disputa da Copa do Mundo,
assim como, anualmente, para realização do campeonato na
cional. Isso já vinha sendo feito há mais de 8 anos. Tenho
certeza de que, ao derrubar o veto, esta Casa estará zelando
por' aquilo que elaborou com tanto carinho.

Sem a renda a Confederação estará impossibilitada de
realizar os certames e fazer com que o Brasil possa participar
também do campeonato mundial de futebol, único evento
que pára o País inteiro, integrando-o num episódio colctivo
que congrega todos num objetivo comum.

Devemo-nos preparar para evitar que tudo aquilo que,
após exaustiva discussão, foi aprovado pela unanimidade do
Congresso seja destruído por um veto desmoralizante e se
torne altamente prejudicial ao que tudo de bom se esperava
em favor do desporto brasileiro.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, hoje pela manhã, o simpático
e nobre Deputado Elias Murad saudou a presença em BrasJ1ia
do Prefeito Patrus Ananias e pediu a continuidade das obras
do metrô, destacando a sua importância. Associo-me a S.
Ex"

Logo mais, às l8h - e convido o Prof. Murad -, com
o Prefeito Patrus Ananias, os Deputados Osmânio Pereira,
Sérgio Miranda e outros, bem como o Ministro Alberto Gold
ma~ discutiremos a questão do metrô. Belo Horizonte vai
transformar-se na capital das obras federais inacabadas. E
a maior delas é o metrô, que se arrasta há doze anos. As
obras intermináveis são um escárnio ao nosso País, à nossa
cidade; um momento ao desperdício. Esperamos que esses
cortes no orçamento, que são necessários e justos, não atinjam
obras essenciais.

Sr. Presidente, queria ainda requerer a V. Ex' que consi
derasse como lido o artigo do Prof. Fábio Konder Comparato
intitulado "Ética política e honra militar", publicado hoje
na Folha de S. Paulo. S. S" cobra explicações do Presidente
da República por ter conde corado com honra militar, devido
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a relevantes serviços prestados à Nação, um monstro, um
oficial torturador, chamado Dalmo Lúcio Cyrillo, que coman
dou uma casa de horrores durante a ditadura, que foi o DOI
CODI de São Paulo. O homenageado participou pessoalmente
da morte de cinco opositores políticps de então e da tortura
de vários outros. Está tudo documentado nos arquivos do
projeto "Brasil: Nunca Mais". No período de 1976 em diante,
ele chefiou o DOI-COD!, quando se opôs àquela política
de suposta abertura de Geisel, ocasião em que ocorreram
atentados terroristas a bancos, e em que houve a participação
ativa desses organismos que estavam perdendo o poder, como
hoje todos sabem.

Solicito a V. Ex", Sr. Presidente, o deferimento desse
meu requerimento, dando como lido este belo artigo do Prof.
Comparato, associando-me a ele e cobrando do Presidente
da República uma explicação pública de como uma pessoa
como esse torturador pode ter prestado relevantes serviços
à Nação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - V. Ex" será
atendido, de acordo com o Regimento.

(ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR.)

ÉTICA POLÍTICA E HONRA MILITAR

Fábio Konder Comparato

Em 16 de abril de 1971, o operário metalúrgico Joaquim
Alencar de Seixas foi preso numa rua de São Paulo, junta
mente com seu filho Ivan, de 16 anos. Levados para a 37"
Delegacia de Polícia, lá foram espancados no próprio pátio
de estacionamento, enquanto aguardavam uma troca de viatu
ras, sendo em seguida conduzidos à sede do famigerado Dali
CaDI-RJ, então conhecido como Operação Bandeirante 
OBAN. No pátio de manobras desse recinto militar, as sevícias
recomeçaram com tal furor que a algema que encadeava o
pai ao filho rompeu-se.

Vencidas essas preliminares, ambos foram levados incon
tinenti à sala de torturas, onde passaram a ser interrogados
um em frente do outro: o pai no "trono do dragão", espécie
de cadeira elétrica rudimentar, e o filho no "pau-de-arara",
ou seja, pendurado num pau, com os pés c as mãos amarrados.

No mesmo dia 16 de abriL os chamados "órgãos de segu
rança" prenderam a esposa de Joaquim Seixas e suas duas
filhas, levand-as tamhém para a aBAN.

Na manhã do dia seguinte, os jornais já anunciavam a
morte do operário em tiroteio com a polícia. Mas Joaquim
Seixas continuou a ser barbaramente torturado durante todo
o dia, somente vindo a sucumhir à noitinha.

Dirigiu essa valorosa operação militar, participando pes
soalmente das sessões de tortura, o então capitão de artilharia
Dalmo Lúcio Muniz Cyrillo, subcomandante da aBAN.

Dos arquivos do projeto "Brasil: Nunca Mais", pesquisa
realizada sob o patrocínio da Arquidiocese de São Paulo junto
a auditorias militares, constam mais quatro mortes sob torturas
imputadas ao mesmo oficial do Exército: as do jornalista Car
los Nicoláu Danielli, do estudante Hiroaki Torigoi, do pro
fessor José Júlio de Araújo e do operário Virgílio Gomes
da Silva. Com este último foram presos também sua esposa
e tr0s filhos: dois meninos, de oito e seis anos de idade, e
um behê de quatro meses. Aos dois meninos, os militares
diziam todos os dias que os pais os haviam abandonado e
que eles seriam separados; de medo, eles dormiam agarrados
debaixo do berço da irmã.

Pois bem, por decreto de IR de junho de 1993, publicado
no Diário Oficial do dia 21 seguinte, o presidente da República,
na qualidade de grão-mestre da Ordem do Mérito das Forças
Armadas. resolveu admitir. no grau de cavaleiro, em razão
dos relevantes serviços prestados à Nação e às Forças Arma
das, o hoje coronel RIl Dalmo Lúcio Muniz Cyrillo.

Poderia concluir essas linhas por aqui, dispensando-me
de comentários. Diante do horror. toda palavra é supérflua.
Mas o embrutecimento moral em que decaiu o País exige
algo mais do que o simples registro dos fatos, por mais elo
qüentes que sejam.

Tudo começou eom o abjeto acordo. passado entre as
lideranças partidárias e os chefes militares, para emharcar
clandestinamente na lei de anistia política os policiais e milita
res que, bem antes da Constituição de 1988, haviam inaugu
rado a categoria dos crimes hediondos, ao torturarem, estupra
rem e trucidarem presos políticos.

Logo após a libertação da França, em 1944, o general
De Gaulle, que demonstrou saher. por ações e não apenas
com palavras, o que é a honra nacional e a honra militar,
rejeitou uma proposta de anistia para os que haviam colabo
rado com os nazistas invasores. "' Apagar tantos crimes e abu
sos", justificou ele, "'teria sido deixar um monstruoso abscesso
infectar para sempre o País". Entre nós, porém, preferiu-se
deixar intato esse abscesso. que veio reforçar, por força da
crônica amnésia nacional, uma reconhecida fraqueza de cará
ter.

Houve um tempo, porém. mesmo neste Brasil, em que
a consciência militar teria rejeitado com horror a hipótese
de um oficial graduado torturar e matar "inimigos" inermes;
uma época digna. em que o "'campo de honra" designava
efetivamente um campo de batalha aberta, em defesa da pá
tria, e não uma masmorra onde se enfurnam prisioneiros civis,
reduzidos à condição de mulambos humanos.

a presidente da República e seu ministro do Exército
não podem ignorar que a administração pública está submetida
ao princípio da moralidade, expressamente inscrito em nossa
Constituição (art. 37), e que a moralidade administrativa co
meça com o respeito escrupuloso à vida e à integridade pessoal
dos administrados.

Eles mio podem ignorar que o Brasil é signatário da con
venção internacional contra a tortura e outros tratamentos
ou penas cruéis. desumanos ou degradantes (Decreto n" 40,
de 15-2-1991). e que condecorar alguém acusado de tortura
e assassino de presos. ainda que beneficiado por anistia, é
um ato frontalmente contrário ao espírito dessa convenção
e afrontoso à dignidade internacional do País.

O presidente da República e seu ministro do Exército
não podem ignorar que o comportamento incompatível com
a dignidade, a honra e o decoro do cargo - previsto na
Lei n" 1.079, de 1950, como crime de responsabilidade -

,não tem apenas um significado patrimoniaL mas abrange tam
bém. necessariamente, os atos de aprovação ou apologia de
crimes, passados ou presentes.

O povo brasileiro, enfim, não tem o direito de ignorar
que uma lei de anistia - sohretudo votada nas condições
equívocas em que foi a Lei n'" 6.683, de 31-10-1979 - não
absolve ninguLm no plano ético nem autoriza governante al
gum a injuriar a memória das vítimas e a tripudiar sobre
a dor de seus parentes e amigos.

A ética política e a honra militar não serão preservadas
desse monstruoso abscesso, enquanto não nos for dada, publi-
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camente, a devida explicação pelo decreto presidencial de
18 de junho.

O SR. LAERTE BASTOS (PDT - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados,
a ameaça de volta da ditadura, apregoada por alguns profetas
do Apocalipse e assustando outros, não nos faz, absoluta
mente, tremer.

Os homens de bem deste País, os quais contam com aigu
ma memória, têm consciência dos grandes males causados
pela ditadura que nos atormentou por tantos anos, desde o
infeliz I'! de abril de 1964.

Recordam-se das torturas impostas aos que ousavam dis
cordar do regime; dos desaparecidos, inclusive parlamentares
federais, como o saudoso Rubens Paiva; da censura à imprensa
e aos meios de comunicação; dos desmandos administrativos;
das obras faraônicas e inúteis, como a Transamazânica e a
Ferrovia do Aço?

Em verdade, só os que se beneficiaram da ditadura, os
seus fi1hotes bastardos, essa minoóa ignóbil que só pensa
em seus interesses pessoais é que pode achar que seria a
solução para os grandes problemas nacionais.

Entretanto, Sr. Presidente, aqueles que - como nós 
sofre nos cárceres da ditadura a prisão ilegal e a tortura,
que tiveram companhe'iros de cela assassinados, plena cons
ciéncia de que o povo brasileiro, sob nenhum pretexto, quer
essa madrasta cruel de volta. .

V. Ex" e os Srs. Deputados que o sistema que aí está
também não serve, por ser concentrador de rendas, dominado
por latifundiários e empresários inescrupulosos que manipu
lam a economia nacional, em benefício de uns poucos privile
giados, e em detrimento do povo.

A Nação em sua maioria o abomina, haja vista as pessoas
que nas ruas reclamam por mudanças.

Defendemos e queremos uma democracia plena que ga
ranta a todo o povo justiça social e os direitos fundamentais
da pessoa humana. Queremos uma democracia que não discri
mine, onde a Justiça não esteja a serviço dos poderosos, onde
a corrupção seja, de fato, combatida, não só na apuração
mas na punição aos culpados. sejam eles o que forem 
Deputados, Prefeitos, Governadores, Juízes ou empresários.

É preciso que as instituiçôes brasileiras sejam revitali
zadas e que haja um combate sem tréguas à corrupção, às
mordomias, sem o que, a democracia ficará enfraquecida.

É o brado de alerta, Sr. Presidente, que mais uma vez
fazemos desta tribuna.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex' a transcrição
nos Anais da Casa da letra da música "Cinema Novo", de
autoria de Caetano e Gil, uma homenagem ao cinema brasi
leiro.

(LETRA DE MUS/CA A QUE SE REFERE O ORADOR.)

CINEMA NOVO

O filme quis dizer "eu sou o samba"
A voz do morro rasgou a tela do
cinema
E começaram a se configurar
Visões das coisas grandes e pequenas

Que nos formaram e estão a nos
formar
Todas e muitas: Deus e o Diabo,
Vidas Secas, Os Fuzis
Os Cafajestes. O Padre e a Moça, A
Grande Feira, O Desafio
Outras conversas, outras conversas
sobre os jeitos do Brasil
Outras conversas sobre os jeitos do
Brasil
A bossa nova passou na prova
Nos salvou da dimensão da
eternidade
Porém aqui embaixo "a vida", mera
"metade de nada"
Nem morria nem enfrentava o
problema
Pedia soluções e explicações
E foi por isso que as imagens do país
desse cinema
Entraram nas palavras das canções

Primeiro foram aquelas que
explicavam
E a música parava pra pensar
Mas era tão bonito que parasse
Que a gente nem queria reclamar
Depois foram as imagens que
assombravam
E outras palavras já queriam se
cantar

De ordem e desordem de loucura
De alma à meia-noite e de indústria
E a terra entrou em transe ê
No sertão de Ipanema
Em transe ê, no mar de Monte Santo
E a luz do nosso canto, e as vozes do
poema
Necessitavam transformar-se tanto
Que o samba quis dizer, o samba
quis dizer; eu sou cinema

Aí o anjo nasceu, veio o bandido
meterorango
Hitler terceiro mundo, sem essa
aranha, fome e amor
E o filme disse: eu quero ser poema
Ou mais: quero ser filme e filme
filme

Acossado no limite da garganta do
diabo
Voltar à Atlântida e ultrapassar o
eclipse
Matar o ovo e ver a Vera Cruz
E o samba agora diz: eu sou a luz
Da lira do delírio, da alforria de
Xica

De toda a nudez de índia de flor de
Macabéia, de asa branca
Meu nome é Stelinha e Inocência
Meu nome é Orson Antônio Vieira
Conselheiro de Pixote
Super outro
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Quero ser velho, de novo eterno,
quero ser novo de novo
Quero ser ganga hruta e clara gema
E sou o samba, viva o cinema 
viva o cinema novo.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a
palavra ao Sr. Maurício Campos.

o SR. MAURÍCIO CAMPOS (PL - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
ocupo hoje a Tribuna desta Casa para tratar de um assunto
que deve merecer atenção especial .dos Srs. Deputados, por
sua grande importância para a economia nacional, já que
precisamos retomar, o quanto antes, o desenvolvimento, de
pois de treze anos de recessão, que vem corroendo os salários
dos brasileiros, reduzindo as atividades econômicas e elevan
do, brutalmente, o déficit público.

Faço-o imbuído do propósito de servir ao meu País e
de ajudar o Presidente Itamar Franco a debelar a inflação
e recolocar o Brasil nos caminhos que o levem de volta ao
lugar de destaque que sempre ocupou no concerto das nações.

Os países mais desenvolvidos do Primeiro Mundo e os
em desenvolvimento, incluindo os da América Latina, já saí
ram da recessão, domaram a inflação e reorganizaram suas
economias. E só o fizeram adotando vigorosos programas
de financiamentos, através dos seus respectivos bancos de
desenvolvimento, ou de instituições internacionais de fomen
to. Poupanças internas e recursos captados no exterior estão
sendo direcionados para atividades que têm possibilitado a
geração de empregos e o aumento da receita pública, da produ
ção e da produtividade, dando-lhes competitividade num mun
do cada vez mais sem fronteiras. Este o aspecto fundamental
que tem garantido o desenvolvimento de países como o Méxi
co, a Alemanha, a Coréia, os Estados Unidos e muitos outros.

Trago à consideração dos meus pares, dos Governadores
dos Estados e das forças produtivas deste País uma proposta
que, creio eu, encontrará a melhor ressonância, porque todos
nós estamos empenhados numa mesma diretriz, perseguimos
um mesmo objetivo, buscamos os mesmos ideais e estamos
procurando fazer o País retomar os caminhos da prosperidade
e do bem-estar social, evitando-se que o agravamento da crise
econômica aumente as tensões sociais e provoque a ruptura
das instituições.

Se nos detivermos na análise da ação dos bancos de desen
volvimento, de suas finalidades, dos seus objetivos, dos servi
ços que têm prestado ao País, veremos como são importantes
para o Brasil.

Os bancos de desenvolvimento não fazem nenhuma con
corrência aos bancos comerciais privados, uma vez que suas
finalidades são diferentes: os bancos privados visam, antes
de tudo, ao lucro para os seus acionistas, o que é legítimo
e natural num regime capitalista. Por isso, eles se preocupam
com atividades e financiamentos de curto prazo e de retorno
rápido, desinteressando-se por operações de longa maturação.
Já os bancos de desenvolvimento - que são órgãos públicos
-têm como objetivo financiamentos de longo prazo, voltados
para atividades que gerem empregos, produzam receitas e
garantam o desenvolvimento nacional.

A sua atuação, além de estar voltada para o longo prazo,
se restringe aos âmbitos estadual e regional. Fazemos esta
diferenciação a fim de que fique bem claro que os bancos
de desenvolvimento não são concorrentes dos bancos priva
dos.

Antes de entrar na análise da atuação dos bancos de
desenvolvimento deste País, quero fazer ligeira digressão so
bre bancos de desenvolvimento em nível internacional. Eles
são responsáveis pela reconstrução da economia mundial do
pós-guerra e têm sido a hase do crescimento de dezenas de
países do Primeiro Mundo.

Não resta a menor dúvida que o BIRD - Banco Mundial
- é o maior banco de desenvolvimento do planeta, atuando
hoje em mais. de 120 países, onde tem financiado desde obras
de infra-estrutura até investimentos de grande porte e progra
mas sociais. O Banco Mundial está presente no Brasil, finan
ciando estradas, hidrelétricas, usinas siderúrgicas, obras de
despoluição e investimentos de toda ordem, tanto no setor
público como no setor privado. O Banco Mundial foi o prin
cipal responsável pelo financiamento da reconstrução da Euro-
pa no pós-guerra. .

O Banco.Jnteramericano de Desenvolvimento - BIRD,
cujo Presidente, Henrique Iglesias, esteve na semana passada
no Brasil, acertando com o Presidente Itamar Franco apoio
a programas de desenvolvimento para o nosso País, inclusive
o alargamento e a recuperação da Rodovia Fernão Dias, entre
outros, aplica no Brasil nada menos do que 1bilhão de dólares
anualmente.

A Coréia tem o seu Korea Development Bank como
o grande responsável pela recuperação da sua economia a
partir de 1952, quando estava totalmente destroçada pela guer
ra. Voltado exclusivamente para o financiamento de investi
mentos de longo prazo, a reconstrução da indústria e da infra
estrutura coreana, o Korea Development Bank foi e continua
sendo a grandc mola propulsora do soerguimento das ativida
des produtivas privadas naquele país e da alta competitividade
dos produtos coreanos, hoje encontrados no Brasil em abun
dância, como automóveis, produtos eletrônicos, tênis e calça
dos, etc.

E o México? O Banco de Desenvolvimento do México
- a Nacional Financeira - atende anualmente a 120 mil
empresas pequenas e médias. A Nacional Financeira financia
mais de 600 empresas por dia, o que tem garantido àquele
país um surto de desenvolvimento extraordinário, comparável
ao que o Brasil experimentou nos anos anteriores à década
de 80, que, semdúvida, foi uma década perdida. E não pode
mos perder a de 90.

Outro exemplo de banco de desenvolvimento que está
prestando serviços extraordinários ao seu país é o KFW, da
Alemanha, que está canalizando recursos fantásticos para a
reconstrução da antiga Alemanha Oriental e na melhoria da
qualidade de vida de sua população, recém-saída de um regime
comunista. O KFW, um dos maiores bancos de desenvol
vimento do mundo, está destinando recursos superiores a 30
bilhões de dólares, visando levar a antiga Alemanha Oriental
a alcançar um padrão de vida, nos próximos cinco anos, seme
lhante ao da antiga Alemanha Ocidental. Poderíamos citar
dezenas de outros bancos de desenvolvimento de outros paí
ses, mas ficamos só nestes.

E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o maior de todos os
bancos de desenvolvimento, órgão líder do sistema, é o BN
DES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, que acaha de completar quarenta anos. Criado em
1952 pelo ex-Presidente Getúlio Vargas, o BNDES tem pre
sença marcante na economia hrasileira. Como agente de mu
danças, o BNDES, desde sua criação, foi responsável pelo
surto de industrialização que o País experimentou, notada-
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mente durante o Governo do ex-Presidente Juscelino Kubits-
chek. .

O BNDES teve participação fundamental no surgimento
e no crescimento da indústria automobilística nacional, do
setor elétrico, da siderurgia, da indústria de bens de capital
e de todos os setores da economia brasileira.

Não existe nenhum setor da economia nacional que não
tenha a presença do BNDES. Agora, inclusive, é o condutor
do proce~.;o de privatização das empresas estatais.

Atualmente, o BNDES se empenha em nova estratégia
de atuação, visando contribuir para que a indústria brasileira
ganhe competitividade em nível internacional.

Urge, portanto, que novas fontes de recursos sejam desti
nadas ao BNDES, para que possa ampliar suas atividades
de fomento. As previsões de aplicações de recursos da ordem
de 6 bilhões de dólares este ano são acanhadas, diante das
grandes necessidades dos setores produtivos do País. São ne
cessários 15 bilhões de dólares para que o BNDES possa
atender a estas necessidades.

Os bancos regionais e estaduais de desenvolvimento, por
sua vez, têm também tido presença marcante nas economias
regional e estadual. Veja-se, por exemplo, o caso do BRDE
- Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, hoje
presente em todas as atividades produtivas em três Estados
e que acaba de ampliar suas ações até o Mato Grosso.

O BADESC - Banco de Desenvolvimento de Santa Ca
tarina, desponta como um banco de desenvolvimento modelo,
com presença em todos os setores da economia daquele Es
tado.

Quero me deter, com mais vagar, na análise da atuação
do banco de desenvolvimento do meu Estado, o BDMG,
que, este ano, está completando trinta anos e cuja história
se confunde, nestas três décadas, com a própria história econô
mica de Minas.

Para se ter uma idéia da grande importância do BDMG,
basta dizer que seu Patrimônio líquido hoje é de 130 milhões
de dólares e seu saldo de aplicações supera os 700 milhões
de dólares.

O BDMG é credor da União em 160 milhões de dólares,
provenientes de financiamentos ou fianças para estatais ou
autarquias federais, e esperamos que o Governo Federal honre
este compromisso, da mesma forma como os Estados devem
pagar ao Governo Federal o que lhe devem.

Todos os grandes projetos que mudaram o curso da histó
ria da economia mineira, a partir da década de 60, tiveram
a participação direta do BDMG, responsável pela elaboração
de diversos programas regionais que, pela sua extensão e im
portância, foram adotados em nível nacional pelo Governo
Federal, como o Provárzeas, o Programa de Desenvolvimento
da Pecuária de Corte e diversos outros.

Como se verifica, os bancos de desenvolvimento são im
prescindíveis para os Estados e necessários para este novo
estágio em que deverá ingressar a economia, retomando o
desenvolvimento e recuperando o tempo perdido, depois de
uma década inteira de recessão.

Minha proposta se dirige a todos os Governadores dos
Estados que ainda não tenham banco de desenvolvimento:
providenciem, através de lei estadual, a sua criação. Os novos
bancos de desenvolvimento atuariam em comum acordo com
os bancos comerciais estaduais - estes trabalhando no curto
prazo, funcionando como caixa do Tesouro Estadual, e aque
les como financiadores de investimentos de longa maturação.

Dirijo-me, também, ao Governo Federal, solicitando ao
Presidente Itamar Franco que destine mais recursos para o
BNDES financiar todos os setores da economia nacional que
estão necessitando de recursos para expandir suas atividades.
Repasses cada vez maiores do BNDES aos bancos estaduais
e regionais de desenvolvimento garantirão o reaquecimento
da economia nacional.

Estamos em via de reformular o Sistema Financeiro Na
cional. Temos, inclusive, nesta Casa, uma comissão que está
cuidando do assunto. Nesta reformulação, estou certo, havere
mos de encontrar fontes de recursos para serem carreadas
às atividades produtivas da Nação, através do BNDES e dos
Bancos regionais e estaduais de desenvolvimento.

O Sistema Financeiro Nacional precisa reciclar-se, a fim
de que volte a financiar atividades produtivas, colocando-se
os bancos privados na linha de frente dos financiamentos de
curto prazo e os bancos de desenvolvimento financiando proje
tos e programas de longo prazo.

Sobre a reforma do Sistema Financeiro, teremos oportu
nidade de fazer outro pronunciamento, quando formos enca
minhar sugestões à comissão a que referi.

Estou certo de que os Governadores dos Estados, os
Srs. Deputados, o Presidente Itamar Franco e as classes em
presariais estarão sensíveis a esta minha proposta no sentido
de que todos os Estados tenham seus bancos de desenvol-.
vimento, instituições imprescindíveis ao desenvolvimento de
qualquer país do mundo.

o SR. CHICO AMARAL (PMDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o setor têxtil, que já desempenhou papel da maior importância
para a economia nacional, vem enfrentando tempos de estag
nação.

No município de Americana, por exemplo, no Estado
de São Paulo, a indústria têxtil, durante décadas, propor
cionou significativo processo de desenvolvimento sócio-eco
nômico, hoje concretamente ameaçado pela concorrência
exercida pelas empresas estrangeiras.

Em verdade, há acentuado declínio nas atividades das
492 fiações, tecelagens, tinturarias e estamparias daquele mu
nicípio, e, em conseqüência, têm surgido o desemprego, o
achatamento dos salários, redução da oferta de empregos em
outros segmentos e quedas acentuadas nas vendas do condo
mínio.

As dificuldades da indústria têxtil, não só em Americana,
mas em todo o País, começaram com o fracasso do Plano
Cruzado, que provocou retração do consumo, e atingiram
seu ápice durante a famigerada era Collor, com a abertura
do mercado nacional às importações de tecidos, que provocou,
entre outros efeitos, o·sucateamento das linhas de produção.

A fim de que as atividades da indústria têxtil sejam revita
lizadas, aumentando, inclusive, o mercado de trabalho nesse
setor, impõe-se que o Ministério da Fazenda limite as cotas
de importação de tecidos, postergando ao máximo possível
a redução das alíquotas do imposto de importação.

Nesse sentido, desta -tribuna dirigimos nosso veemente
apelo ao Senador Fernando Henrique Cardoso, Ministro da
Fazenda.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. LUIZ PIAUHYLINO (PSB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI'. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o Município de Afogados da Ingazeira, em Pernambuco, está
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completando 84 anos de emancipação política. Sua origem
vem de uma fazenda de propriedade de Manoel Francisco
da Silva, que em 1836 construiu uma capela em homenagem
ao Senhor Bom Jesus dos Remédios, hoje transformada em
matriz. .

Por volta de 1860, a localidade começou a se desenvolver
e em 1909 foi elevada à categoria de cidade. Pelo fato de
existir no Recife uma freguesia j<Í denominada Afogados, a
vila passou a ser chamada de Afogados da Ingazeira.

Localizada numa das regi6es mais sofridas do Nordeste
- o sertão - Afogados registra carência de atendimento
público em áreas como infra-estrutura e saúde. Não dispõe,
por exemplo, de rede de saneamento b<Ísico e a mortalidade
infantil apresenta índices considerados altos, segundo dados
da Secretaria de Saúde do município.

Enfrenta também o flagelo secular da seca, com grandes
prejuízos materiais e sofrimento humano, que se repetem a
cada registw do fenômeno, castigando famt1ias inteiras que
têm suas ativi.dades de sobrevivência fortemente afetadas.

Por tudo isso, neste momento tenho dois registros a fazer.
Primeiro, de congratulaçôes com a comunidade de Afogados
da Ingazeira, que comemorou festivamente o aniversário de
emancipação política da cidade.

Por outro lado, renovo um apelo, diversas vezes já regis
trado aqui nesta Casa, para que finalmente a questão da seca
receba tratamento prioritário por parte das autoridades res
ponsáveis pela condução de nosso País.

O semi-<Írido e o Nordeste como um todo precisam de
transformações básicas, estruturadoras, que venham modificar
o quadro de desequihbrio em relação ao resto do País.

o SR. CARLOS SCARPELINI (PP - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados.
uma bem orquestrada campanha de descrédito contra os ban
cos estaduais vem sendo executada de há muito. A situação
de dificuldade por que passaram algumas dessas instituições
ligadas aos governos estaduais motivou, inclusive, processo
de intervenção por parte do Banco Central. Hoje, a maioria
deles se encontra em condiçôes de retornar à auto-suficiência
administrativa e prestar relevantes serviços à respectivas co
munidades regionais.

Dias atrás, em Manaus. a Associação Brasileira dos Ban
cos Estaduais - AS BACE - realizou assembléia para eleição
de sua nova diretoria. Na oportunidade, o diretor de Fiscali
zação do Banco CentraL Sérgio de Iuldícibus, presente ao
evento. afirmou que "houve uma melhoria de desempenho.
dos bancos estaduais, e a adoação de práticas inadequadas
j<Í fazyarte de administrações passadas".

E com relativo alívio que tomamos conhecimento dessa
posição de um alto funcionário daquela instituição oficial de
controle monetário, que, certamente, deve traduzir o pensa
mento do próprio Governo Federal.

Inquestionavelmente, a campanha atende a interesses do
setor financeiro privado, que, conseguindo afastar os bancos
estaduais, passará a dominar amplamente o mercado econô
mico nacional segundo conveniências que. sabemos de sobejo,
servem a apetites egoísticos, anti-sociais.

Felizmente, as diretrizes do Banco Central estão voltadas
à recuperação dos bancos que ainda têm problemas. As nor
mas e procedimentos para esse fim já fazem parte do desem
penho de um banco modelar no seu gênero - o Banco do
Estado do Paraná. Em seu último balanço, registrou a maior
rentabilidade sobre o patrimônio líquido (16,43) entre todos

os seus congêneres no País, com luçro de quase 500 bilhões
de cruzeiros. Um resultado a comprovar que um banco esta
dual pode. perfeitamente, competir em igualdade com as de
mais instituições financeiras.

O BANESTADO aumentou consideravelmente os inves
timentos no setor produtivo, especialmente na agricultura e
na agroindústria; chegando a contabilizar a aplicação de CR$
2,9 bilhões e mais os recursos à safra 92/93. A sua carteira
de fomento, até abril último. havia investido US$ 456,014
milhões; no crédito direto. o montante ultrapassa a CR$ 2
bilhões em aplicações. O banco paranaense é. ainda. conside
rado um dos principais agentes financeiros do BNDES. .

Exercendo primordial função nas economias regionais.
dentre elas a de competir com recursos, juros e taxas mais
favoráveis aos setores produtivos, os bancos estaduais conse-

. guem deter o ganância furiosa dos bancos privados. Preservar
e fortalecer oada vez mais esse valioso instrumento de que
dispõem os estados, particularmente os mais carentes de crédi
to rápido e barato, deve constituir obrigação dos poderes
públicos da República.

Era '0 que tínhamos a dizer.

O SR. OTTO CUNHA (PRN - PRo Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Sr)' e Srs. Deputados. segundo
edição de relatório do Banco Mundial (BIRD), o Brasil gasta
por ano 132 dólares por pessoa com saúde, o equivalente
a 4,2% do PNB, o que nos coloca em quase igualdade de
condições com países em desenvolvimento.

Entretanto, verifica-se que gastamos mal na área de saúde
e convivemos com vergonhosas taxas de mortalidade infantil.
O número de óbitos de crianças menores de cinco anos é
sete vezes maior que o registrado na Coréia e o dobro do
México. países que dispendem com a saúde verbas pratica
mente idênticas às do Brasil.

De acordo com o relatório do BIRD, nossa política de
investimentos na saúde é direcionada de forma equivocada.
pois gastamos exageradamente com enfermidades que acome
tem minorias, deixando de lado doenças que atingem vastos
contingentes da população, como o sarampo e a diarréia in
fantil.

Um melhor exame da questão revela o lado malicioso
desse fenômeno: de 1980 em diante, O nosso País foi recordista
de operações cesarianas - cerca de 31% dos nascimentos,
gastando com isso, anualmente, pelo menos 60 milhões de
dólares. A explicação: os hospitais conveniados com o Inamps
recebem maiores remunerações por esse tipo de parto.

Percebe-se. pois, que o desperdício ou os equívocos estão
intimamente imbricados com a corrupção que lavra no setor,
Já foram feitas denúncias, até cômicas, como a da realização
de cesarianas em homens e de fimose em mulheres. É tamanha
a impunidade que os assaltantes do Erário sequer adotam
as necessárias cautelas para esconder seus crimes.

Hoje, com essa queda-de-braço entre Governo e hospitais
conveniados, seria oportuna uma ampla e rigorosa devassa
nos gastos oficiais com o setor privado da saúde, inclusive
com instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
O que não é possível é continuarmos assistindo, impassíveis.
à dolorosa tragédia da mortalidade infantil e da desassistencia
hospitalar, enquanto grupos gananciosos e sem escrúpulos
tomam os recursos públicos para se enriquecer cada vez mais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MAURI SÉRGIO (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr~5 e Srs. Deputados,
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no Brasil, as micro e pequenas empresas constituem 98%
dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; se
ria razoável supor, portanto, que merecessem pelo menos
50% dos financiamentos concedidos pelo Banco do Brasil
e da Caixa Econômica Federal, já que esse é o setor que
move a economia brasileira.

No entanto, desde a ditadura militar, as políticas governa
mentais tendem a privilegiar os oligopólios, as macroempre
sas, e talvez aí esteja a principal distorção do mercado brasi
leiro.

Ora, o bem-sucedido modelo mexicano abre amplo espa
ço para o desenvolvimento das pequenas empresas, e isso
certamente explica o fato d~ aquele país, juntamente com
o Chile, ter sido o único na América Latina onde o número
absoluto de cidadãos pobres diminuiu. O Brasil aplaude, mas
o nosso Governo faz justamente o contrário, apesar das cons
tatações e apoio técnico dado pelo Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.

Sem a pequena empresa, não há desenvolvimento; sem
o apoio governamental, acesso a créditos de longo prazo e
reservas legais de mercado, o que predomina, como vemos,
é o reinado dos grupos empresariais e financeiros sobre os
rumos do País.

O Sebrae é o típico exemplo de uma eficiente instituição
surgida do seio da sociedade civil; em termos de assistência
técnica ao pequeno empresário, de capacitação tecnológica
e gerencial e de difusão de informações não deve nada a
qualquer órgão internacional congênere. Trata-se de um tra
balho impecável junto às autoridades federais, estaduais e
municipais, visando à desregulamentação e desburocratização
da economia.

A entidade possui uma rede nacional de mais de 310
balcões interligados via satélite, o que democratiza a informa

.ção, ao permitir que pequeno empresário pesqueiro acreano
tenha acesso aos mesmos dados disponíveis para o grande
truste paulistano.

A mais óbvia importância da pequena empresa é o fato
de que, em meio a uma conjuntura oligopolizante e concen
tradora do Produto Interno Bruto, ela tem um papel insubsti
tutível na distribuição mais equilibrada da renda nacional,
a peça que falta para o desenvolvimento da economia e da
sociedª<:\e brasileira.

No entanto, Sr. Presidente, o Governo está cego para
tal realidade, ou então não o deixam vê-la. Pois continua
a usar o dinheiro público para financiar apenas os grandes
empreendimentos, as grandes empreiteiras - justamente um
setor da economia que deveria recorrer aos bancos privados.

O Sebrae nos alerta: ou nós democratizamos o crédito,
ou continuaremos a ser este país onde o dinheiro dos bancos
de desenvolvimento é destinado a cobrir as falcatruas dos
grandes empresários, ao invés de financiar o pequeno comer
ciante ou industrial que tem competência e boas idéias.

Ora, os microempresários não podem dar uma garantia
de 130 milhões de cruzeiros, quando precisam de um emprés
timo de 100 milhões; essa é uma das razões, Sr'" e Srs. Depu
tados, do fato de 80% das empresas de pequeno porte quebra
rem no primeiro ano de atividade e 85% nos primeiros cinco
anos.

As pequenas empresas já consolidadas, que conseguem
sobreviver em meio à cartelização e empacotamento da econo
mia brasileira, apresentam uma taxa de apenas I% de inadim
plência, muito menor do que a das grandes empresas; tal

índice, por si só, já justificaria o privilégio de linhas de crédito
especiais para essas heroínas do caos nacional.

Alguém dirá que os bancos estaduais e as instituições
financeiras de desenvolvimento atravessam ou atravessa,am
fases muito difíceis; ora, tais dificuldades não foram causadas
pelos microempresários, mas, inversamente, pelos financia
mentos a obras governamentais faraônicas contratadas com
grandes empreiteiros. Apenas uma dúzia de conglomerados
nacionais abocanha a maior parte do orçamento gerado pelos
impostos, e o Sebrae luta pelo fim de tal distorção.

Se as instituições criadas para financiar o desenvolvimen
to, unidas aos bancos estaduais, esposassem as idéias do Se
brae, teríamos uma base mais do que sólida para o florescer
das pequenas empresas e a conseqüente solução do impasse
econômico.

Existem também os recursos externos; o Brasil é o segun
do maior acionista do Banco Interamericano de Desenvol
vimento, mas não apresenta projetos de financiamento a longo
prazo para a base da pirâmide empresarial brasileira. Ora,
o Sebrae assinou um acordo com um banco de desenvolvi
mento mexicano, a Nacional Financeira de México, a NAFIN,
que lançou o seguinte desafio: se uma pequena empresa brasi
leira se associar a outra mexicana e surgir a necessidade de
um programa de expansão, aquele órgão financiará até 50%
do investimedo necessário para a pequena empresa brasileira.

Como se p;::de ver, a cegueira de nossos governos é tão
grande que corremos o risco, daqui a alguns anos, de estar
pedindo empréstimos a bancos paraguaios, enquanto o BN
DES se especializa em repassar o dinheiro público para em
preiteiras como a Odebrecht ou cidadãos como Paulo César
Farias.

O Japão prestigia e sabe qual é o melhor modelo de
desenvolvimento: a Toyota, por exemplo, tem umi"ol de 200
a 300 fornecedores de médio porte, que têm outros tantos
mil fornecedores de pequeno porte que, por sua vez, também
têm outros tantos microfornecedores. No final, mais de 50
mil micro e pequenas empresas gravitam em tomo da Toyota.
Se a maçaneta do carro mais vendido no mundo é feita numa
indústria de fundo de quintal, não significa que essa maçaneta,
por causa disso, tem uma qualidade inferior àquela produzida
por um oligopólio brasileiro. Pelo contrário.

Sr. Presidente os dados que expus devo-os ao Sebrae,
órgão ao qual rendo minhas homenagens. Pena que, dada
a situação em que se encontra o País, não possamos homena
gear a competência da sociedade civil sem notarmos a enorme
incompetência governamental.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PPR - PI. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, venho
à tribuna esta tarde para contestar críticas injustas e ao mesmo
tempo flagrar uma incoerência daqueles que usam a tribuna
desta Casa sem ter consciência de que estão depondo para
a história através dos Anais da Càmara dos Deputados. Todos
nós, mesmo que no 'calor dos debates, devemos ter muito
clara a noção de que, ao usarmos o direito de falar, estamos
investidos na legitimidade da representação popular. Ao co
metermos, durante essa fala, injustiças, incorremos, acober
tados pela imunidade parlamentar, na vergonhosa atitude de
caluniar outros.

O que me traz, nesse momento, à tribuna é a vontade
de resgatar a verdade e destacar a atuação brilhante do admi
nistrador honesto e competente que é Paulo Maluf.

O ilustre Deputado Ernesto Gradella, de São Paulo, fa
lou,na sessão do último dia 8, sobre manifestação havida
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em seu Estado, protestando contra a política administrativa
do Prefeito de São Paulo. Disse o Parlamentar que o ilustre
Paulo Maluf, desde que assumiu, tem levado adiante a política
de retirar verbas dos setores de saúde e educação para desti
ná-Ias a grandes obras, segundo pregavam em passeata organi
zada; os movimentos populares.

Ora, Sr. Presidente, esta é a primeira vez em que ouço
falar que trabalhadores não querem emprego. Betinho, o ir
mão do HenfiL que anda fazendo a cruzada da cidadania
contra a fome e a miséria, tem dito para quem quiser ouvir
que "fome se combate com alimentos e miséria se enfrenta
com geração de empregos".

Parece que descobriram essa palavra de ordem agora.
Maluf já faz isso há muito tempo. Enquanto Prefeito, Gover
nador, e agora novamente Prefeito, está tentando gerar em
pregos para uma grande massa de trabalhadores de São Paulo.
Aqueles que "criticam por criticar" querem que a classe traba
lhadora permaneça desempregada para servir de massa de
manobra dos agitadores sociais. Mas, nãc, isso decididamente,
não acontecerá em São Paulo. Lá existe um Prefeito expe
riente, administrador comprovado, homem público da melhor
qualidade, que, por combater, na prática, em favor dos menos
favorecidos, encontra a resistência dos intelectuais que prefe
rem "ver o circo pegar fogo".

O Prefeito teve que traçar uma política de emergência
para dar emprego a milhões de pessoas que a antiga Prefeita
desconheceu ao tempo de sua administração. Todos os dias,
chegam a São Paulo centenas de retirantes que vão buscar
melhores condições de vida na maior cidade da América Lati
na. Ao desembarcar, já sabem que vão engrossar o cinturão
de miséria que envolve as grandes cidades: Paulo Maluf, ao
contrário de sua antecessora, quer erradicar a miséria da cida
de, oferecendo emprego nas obras que estão sendo, ironica
mente, chamadas de "grandes". São empreendimentos de du
plo interesse social. Primeiro, pela sua intrínseca importância,
enquanto obra pública. Segundo, porque sua construção gera
emprego, emprego gera salário, salário permite adquirir bens·
e alimentos. Isso reaquece a economia e acaba com a miséria.
É o primeiro passo. Simultaneamente, a Prefeitura de São
Paulo, através de um corpo técnico competente, busca alterna··
tivas de um programa que atenda, a curto prazo, à área da
saúde, da educação, dos transportes e da habitação popular.
Ninguém é mais bobo neste País. Todos nós sabemos~ e a
classe trabalhadora também, que não há recursos para atacar
todos os problemas de uma só vez. Há que se priorizar. A
escolha foi feita. A outra etapa logo virá e, brevemente, São
Paulo voltará a oferecer condições humanas dignas para seus
moradores.

Por isso, Sr. Presidente, nunca fiz um discurso com tanta
convicção em defesa de meus argumentos.

Ob~as estão e serão feitas pelo Sr. Paulo Maluf, em São
Paulo. E lamentável que aqueles que se dizem porta-vozes
da classe trabalhadora venham criticar e uma administração
que está oferecendo emprego aos desempregados. Se todos
os males do Brasil fossem estes ... Que maravilha!

Mas, se de um lado me alegro em defender a política
administrativa que o Governo Paulo Maluf implantou na cida
de de São Paulo, de outro, devo reconhecer que "os preda
dores da verdade e do bem comum" estão desesperados. Com
Maluf estão desaparecendo motivos, argumentos para que
essa gente explore pessoas ingênuas e infelizmente desprepa
radas que vivem de um fio de esperança por melhores dias.
São pobres homens, mulheres e crianças que são transfor-

mados em massa de manobra dos falastrões e progoeiros de
uma convulsão.

O Brasil precisa trabalhar. Só com trabalho é que saire
mos da miséria. O trabalho é o preço da liberdade e da honra.
Maluf oferece trabalho. Junto com ele virão as outras necessi
dades essenciais do cidadão.

Que cessem as críticas infundadas, sem responsabilidade.
Vender ilusões ao povo é crime. Maluf está sendo criticado
porque faz. Aliás, este é o seu mérito e foi por esse programa
que o povo de São Paulo o escolheu. Quem fez, fará. Que
o povo brasileiro acredite nisso. Temos consciência de que
a Nação está com os olhos voltados para a administração
de São Paulo. O exemplo vai vingar. Maluf ofert'ce seu esfor
ço, sua fé e seu desprendimento pessoal aos brasileiros, cansa
dos de tanta experiência. Maluf é um administrador experi
mentado. Sua capacidade vai muito além da direção de um
sindicato de classe. O Brasil sabe e já reconhece isto. Apesar
de seus críticos.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO DEPUTA
DO PASCOAL NOVAIS PFLlRO NA SESSÃO DO
DIA 8 DE JULHO DE 1993.

O SR. PASCOAL NOVAIS (Bloco Parlamentar - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, ocupo essa tribuna no dia de hoje para dizer que
está com o Presidente da República o decreto que regulamenta
a Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, no meu Estado
de Rondônia, cuja área foi criada pela Lei n" 8.210, de 19 de
julho de 1991, há dois anos.

A minuta do documento, Sr. Presidente, contém 19 arti
gos e foi encaminhada ao Presidente no dia 18 de junho do
ano em curso pelos Ministros Fernando Henrique Cardoso
(Fazenda) e Alexandre Costa (Integração Regional), através
da Exposição de Motivos Interministerial n9 186.

Este é um grande sonho realizado pelo Estado de Rondô
nia, Sr. Presidente, pois a Área de Livre Comércio representa
o desenvolvimento da região do Vale do Guaporé e circulação
de recursos em todo o Estado, bem como o incremento das
relações bilaterais com os países vizinhos, no caso a Bolívia,
segundo a política de integração latino-americana.

Na exposição de motivos, os Ministros deixaram claro,
Sr'" e Srs. Deputados, que a Área de Livre Comércio de
Guajará-Mirim é um instrumento de desenvolvimento regio
nal que está em sintonia com outras áreas já criadas, com
a Zona de Manaus e com as Zonas de Processamento de
Exportação. Afirmam também que a Área de Livre Comércio
é parte integrante de um projeto governamental que objetiva
induzir investimentos privados capazes de propiciar o desen
volvimento das áreas de fronteira, na Região Norte do País.

A Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, Sr. Presi
dente, será dotada de condições para exercer o livre comércio
de importação e exportação de produtos estrangeiros, sob
regime fiscal especial. Esse regime trata da suspensão dos
impostos de importação e sobre produtos industrializados.
A suspensão dos tributos, Sr+' e Srs. Deputados, será conver
tida em isenção quando as mercadorias forem destinadas a
consumo e venda internos; beneficiamento, de pescado, em
seu território, recursos minerais e matérias-primas de origem
agrícola ou florestal; agricultura; instalação e operação de
atividades de turismo e serviços de qualquer natureza além
das atividades de construção e reparos navais, entre outras.
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Caherá à Superintendência da Zona Franca de Manaus
- SUFRAMA, promover e coordenar a implantação da Área
de Livre Comércio de Guajará-Mirim e a Secretaria da Receita
Federal irá exercer o controle aduaneiro. a fiscalização. a
vigilância e a repreensão ao contrabando e ao descaminho
na ALC de Guajará-Mirim. sem prejuízo da competência da
Polícia Federal, de acordo com o art. 13 do decreto.

Portanto, Sr. Presidente. como podemos ver. está tudo
pronto para que o povo rondoniense comece a sentir um novo
rumo na economia do Estado. com a criação de novos empre
gos e a volta do desenvolvimento.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Adylson Motta.

O SR. ADYLSON MOTTA (PPR - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados,
em um Estado Democrático de Direito. a principal qualidade
dos cidadãos e das autoridades constituídas é o respeito à
lei. E, quando falamos em lei, de modo genérico, devemos
ter presente que a Lei Maior, a Constituição, é o norte de
todo o procedimento da população. Sem esse respeito às dire
trizes fundamentais. sem a subordinação dos interesses parti
culares à ordenação estabelecida pelo comando superior. inútil
será a prática da democracia.

No Brasil, estamos assistindo a um verdadeiro espetáculo
de desrespeito à Constituição. Pior ainda: quem comanda
são exatamente aqueles que deveriam. por princípios próprios,
defendê-Ia. Refiro-me, de modo direto, à atuação de certas
entidades nacionais e ao procedimento de vários colegas de
Parlamento.

A pretexto de se insurgir contra a revisão constitucional,
pregam esses adversários o não cumprimento da democracia.
Mas não o fazem de modo ostensivo, pois aí certamente teriam
o franco repúdio de toda a sociedade. De modo ardiloso.
começam a veicular teses que conduzem ao não cumprimento
de específicos dispositivos da Constituição.

E preciso deixar bem claro, para toda a Nação, o papel
que esses defensores do adiamento (ou da não realização)
da revisão constitucional estão desempenhando. Que nin
guém, que se diga democrata, se engane. Estamos diante
de um dilema: ou cumprimos a Constituição e, assim agindo,
aperfeiçoamos as nossas instituições políticas ou, desrespei
tando-a, regressamos ao caminho do arbítrio e da prevalência
de motivações pessoais sobre o interesse coletivo.

A Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Presidente de
seu Conselho Federal, Dr. José Roberto Batochio, prega,
ostensivamente, o adiamento da revisão constitucional. Lidera
o assim denominado "Movimento Nacional em Defesa da
Constituição" e ameaça, até mesmo, recorrer às vias judiciais
para impedir que o Congresso Nacional, soberanamente, pro
ceda a essa revisão. Alega que não se deve permitir a revisão
porque este atual Congresso, já caminhando para o final de
seu mandato, é "sabidamente conservador", e que faltaria
a nós, Deputados e Senadores, legitimidade para exercer as
funções constituintes.

Essa tese, Sr. Presidente, tem acolhido defensores nesta.
Casa. Desta mesma tribuna, reiteradas vezes, colegas a têm

defendido. E. do mesmo modo como ficam registrados nos
Anais esses discursos. tamhém eu quero registrar. de modo
hastante enfático. o meu posicionamento contrário.

Passo. pois. a examinar os diferentes argumentos utiliza
dos pelos que não querem cumprir a lei.

Em primeiro lugar. quanto à questão da legitimidade.
nós. Deputados e Senadores. para procedermos a essa revisão.
temos, sem somhra de dúvidas. específico mandato popular.
Quando fomos eleitos, todo o País sahia que estava prevista
essa revisão. Defendemos. nos palanques. vários posiciona
mentos quanto às atuais disposições da Carta Magna. E pro
metemos ao eleitorado lutar para que mudanças fossem efe
tuadas. Recehemos, inegavelmente. mandato popular para
proceder a essa revisão. E iremos realizá-la com todo o respal
do dos eleitores.

Diferente. porém, afigura-se-me, por exemplo, a posição
do ilustre Presidente da OAB, que é eleito indiretamente
por seus pares do Conselho Federal. Cada Seccional envia,
pelo voto indireto, três representantes ao Conselho Federal.
E esses conselheiros elegem o Presidente da entidade. Não
me parece, dentro dessa linha de raciocínio. que o Dr. Bato
chio tenha legitimidade para falar em nome de todos os milha
res de advogados do Brasil. Nem me consta que, antes de
se pronunciar. tenha realizado algum tipo de consulta plebisci
tária... Tamhém não me consta que a OAB tenha pleiteado
a revisão da lei que regulamenta as atividades profissionais
dos advogados que não compactuam com manobras de gabi
netes e reclamam eleição direta para o Presidente do órgão.

Argüir este Congresso de ilegítimo para proceder à revi
são constitucional beira as raias da petulância, da agressão
ao raciocínio político e jurídico do País. A alegada ida aos
tribunais também soa como mais uma chicana jurídica.

Sr. Presidente, é inegável o trahalho prestado ao Brasil
pelas entidades de classe. Temos presente na memória °Movi
mento das "Diretas Já", a convocação da Constituinte e, re
centemente, o processo de impeachment. E estou lembrado
de que a alegação para que se realizassem as "Diretas Já"
foi a de que só assim se daria legitimidade àqueles que fossem
eleitos. E exatamente as entidades que se alinham nesse movi
mento contrário à revisão estavam, naquela ocasião, defen
dendo as "Diretas Já, como fator indispensável para dar legiti
midade aos mandatos. A CNBB, a UNE, a ABI e a Ordem
dos Advogados do Brasil defendiam as eleições diretas como
fator de legitimidade.

Pois bem, Sr. Presidente, não me consta que a ABI esco
lha seus dirigentes através de eleição direta. É sahido que
a OAB elege seus representantes através de eleição indireta.
E a UNE, recentemente. em congresso, negou aos seus filiados
o direito de escolher seus dirigentes através de eleição direta.
E não me consta que na Igreja Católica sejam convocados
os fiéis para eleger seus representantes através de eleição
direta. Pelo contrário, a eleição é secreta e indireta, para
a escolha do Papa. Se a eleição direta. como alegam nossos
opositores em sua tese. é o fator que dá legitimidade, não
reconheço legitimidade em nenhuma das quatro entidades
que acabo de enunciar e que hoje se contrapõem a este Con
gresso negando-lhe legitimidade.

Ouço meu querido amigo, nobre e eminente Deputado
Vital do Rêgo.

O Sr. Vital do Rêgo - Meu caro Deputado Adylson
Motta, tenho por V. Ex" uma admiração que transborda para
a devoção"intelectual. Ouço seus conselhos. Recordo que,.
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de certa feita, em momento saturado de destinos para mim.
quando, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
elaborava um parecer, manuscrevendo, queridos colegas Par
lamentares, um voto de profunda repercussão, julgando cole
ga nosso, V. Ex". Deputado Adylson Motta, examinou o traba
lho e fez-me uma advertência, que me foi bastante para que
modificasse trecho expressivo da minha conclusão. Com isso,
quero dimensionar o respeito que tenho por V. Ex", nobre
colega Adylson Motta. Quero concordar integralmente com
o que V. Ex" diz quando rechaça, quando repudia tal tese.
quando bate forte, quando verbera, quando se indispõe osten
sivamente contra quem quer que seja que, do seu pedestaL
tente atingir-nos aqui em cima - porque o nosso pedestal
é mais alto, o nosso é o pedestal onde se assenta o povo
que representamos nesta Casa - querendo negar-nos legitimi
dade para fazer ou deixar de fazer aquilo que a Constituição
expressamente, de modo inequívoco. desenganador. explícito.
categórico, induvidoso, outorgou aos representantes do povo
eleitos em 1990. Pois saiba V. Ex" que enxergo os fatos por
essa ótica que é a do nobre Deputado Farroupilha; tenho.
entretanto, uma restrição a fazer. Entendo que a legitimidade
não falta, e sim sobra. sobeja ao atual Parlamento. Entendo
que condições nós as temos também, porque. como já o disse
V. Ex' - desculpe-me por me alongar no aparte - fizemos
nossas campanhas levando às ruas as teses que certamente
ríamos sustentar na revisão constitucional. Entretanto, ne
nhum de nós foi capaz de prever () que viria a ocorrer nesse
lapso de tempo, de 1991 à 1993, em que fatos da maior relevân
cia e da maior gravidade comprometem, de certa forma, o
trabalho do legislador encarregado da altíssima missão consti
tuinte. Revisão constitucional é missão de Constituinte. Te
mos, a nós outorgadas, conferidas. impelidas, atribuídas. essas
funções. Todavia, Nobre Deputado Adylson Motta, quero
apresentar somente um fato. diante do raciocínio de V. Ex"
Imagine como nós haveremos de nos comportar. Estamos
em meados do mês de julho. A revisão começará a partir
de outubro. É o que está na Constituição: a partir de outubro.
Mas não fixa. não obriga a Carta Magna a que seja feita
a revisão nessa data; estabelece apenas que não selá feita
antes de passados cinco anos. Veja V. Ex": vamos fazer uma
revisão constitucional envolvidos no imbróglio das eleições
gerais - para Presidente da República. Governadores e reno
vação dos nossos próprios mandatos. Não me parece que haja
iligitimidade, nem que alguma dessas entidades tenha autori
dade para dizer do nosso proceder, até porque procedemos
muito bem. inclusive em favor delas. Sou advogado e fui
Presidente da Ordem dos Advogados há seis anos. Devo dizer
que V. Ex' tem razão: lá não praticamos a eleição direta,
a eleição que legitima a representação. Mas quero apenas
lembrar a V. Ex" que é tempo de reflexão maior.' Não sei
se nossos espíritos estão desarmados e preparados para a fun
ção de revisão constitucionaL na qual se subsume a correção
dos erros cometidos pelo Legislador Constituinte improvisado
de 1988. Graves crises têm ocorrido ao longo destes, tempos,
com a deposição de um Presidente da República, com a im
plantação de um Governo que ainda não se encontrou e,
como se tudo isso fosse pouco, com essa malvada, perversa
e injusta campanha que se faz contra o Parlamento, que.
se de altaneiro tem tudo, tem ainda muito mais: tem homens
como V. Ex', que honra e dignifica o seu mandato.

o SR. ADYLSON MOTTA - Agradeço ao nobre Depu
tado o aparte e as observações que faz. Por serem coincidentes

com a minha, dão-me a certeza de que estou no caminho
certo. Procurarei, no desenvolver deste trabalho, dirimir algu
mas das preocupações do nobre Deputado Vital do Rêgo.

Prossigo, Sr. Presidente. Sr'" e Srs. Deputados.
A segunda argumentação, desenvolvida contra a dispo

sição constitucional de se proceder à revisão, é aquela que
pretende vincular o art. 3" do Ato das Disposições Transitórias
ao resultado do plebiscito que foi previsto no art. 2" do mesmo
diploma. Ou seja, o art. 3(', que estabelece a obrigatoriedade
da revisão, somente teria sentido caso o resultado da consulta
plebiscitária se inclinasse ou pela volta à monarquia ou· pela
implantação do sistema parlamentar de Governo.

Dou aqui o meu testemunho. Constituinte que fui: em
momento algum se cogitou dessa subordinação! Tivemos nós,
ao votarmos o Estatuto Básico, um gesto de humildade e
de sabedoria política quando estabelecemos a revisão, a ser
efetuada cinco anos após a promulgação da nova Carta Magna.
Note-se: o texto do art. 3" não fala em qualquer exigência
prévia.

Nenhum dos Deputados e dos Senadores, por mais noviço
que fosse. poderia estar desatento a uma regra básica de técni
ca legislativa. E, se por acaso houvesse um cochilo, é impen
sável que todos estivessem adornecidos e ninguém disse se
tivesse apercebido, nem no momento da votação desse art.
3". nem quando nos lançamos, ardorosamente, na campanha
de esclarecimento à população a respeito da consulta plebisci
tária. Nenhum de nós, repito, previu essa subordinação. E
por quê? Porque ou fomos Constituinte ou estivemos plei
teando um mandato. Essa argumentação de que somente ha
veria revisão se o resultado tivesse sido diferente daquele
ocorrido ganhou força apenas após conhecidos os números
finais do plebiscito.

Sr. Presidente, existe um fator que é definido como ani
mus, a vontade do legislador, e ninguém teria mais autoridade
para dar seu testemunho do que quem participou do processo
de feitura da Constituição, como vários Deputados aqui pre
sentes.

Ouço o Deputado Elias Murad, que tem, como eu, a
absoluta convicção de que em nenhum momento se cogitou
dessas vinculações que agora casuisticamente se pretendem
criar para atender a interesses grupais ou até a interesses
particulares. de acordo com projetos pessoais.

O Sr. Elias Murad - Nobre Deputado Adylson Motta,
V. Ex", como eu, no exercício de mandato de Deputado Fede
ral foi também Constituinte. Aliás, por uma feliz coincidência
-na minha opinião -, logo no início dos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte participamos, juntos, da Subco
missão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, da qual fui
Presidente e V. Ex" um dos mais atuantes titulares, represen
tando seu partido. Dou aqui meu testemunho de que foi inten
so e constante o trabalho de V. Ex', às vezes impulsivo, no
calor com que defendia suas emendas, seus pontos de vista.
sem faltar sequer a uma reunião. Se não me falha a memória,
certa vez, devido à sua presença sempre constante no plenário
e na Comissão. cheguei até mesmo a me referir a V. Ex"
como o Deputado plenarista. Realmente, V. Ex~ estava sem
pre presente ao plenário, à Assembléia Nacional Constituinte
e às Comissões. Hoje, quero parabenizá-lo e dizer-lhe que
concordo com suas observações, principalmente quanto a um
aspecto ventilado no início do seu pronunciamento, referente
à alegação de que este Congresso é conservador. E quem
garante que o novo Congresso a ser eleito, daqui a um ano
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e meio ou um pouco mais, não será como este, ou até mais
conservador? Aliás, coloco em dúvida tal afirmativa de que
o seja este Congresso. Manifestação recente da Câmara dos
Deputados prova o contrário, e provavelmente também o
fará o Senado, na aprovação da política salarial. Não, este
não é realmente um Congresso conservador. Com bem o
disse V. Ex', se a Constituição determina que cinco anos depois
de promulgada deve ser revista, façamos sua revisão. Eviden
temente é o que temos de fazer, e temos credencial para
tanto. Muitos de nós, em nossas campanhas, levantamos a
bandeira da revisão constitucional. Portanto, congratulo-me
com V. Ex" por seu pronunciamento e manifesto meu apoio
à sua tese, contra os que querem postergar a manifestação
do Congresso Nacional.

o SR. ADYLSON MOTTA - Agradeço a V. Ex' o hon
roso aparte, meu colega de Câmara e ex-colega Constituinte.

Voltemos ao exame do argumento com que se pretende
estabelecer vinculação entre a revisão constitucional e o resul
tado do plebiscito.

Digo-lhes que fui ardoroso defensor do parlamentarismo.
Empenhei o melhor de meus esforços naquela campanha.
Aliás, desempenhei até o papel de tesoureiro, a pedido do
saudoso e sempre querido amigo Dr. Ulysses, assumindo en
cargo de que jamais pensara ocupar-me em minha vida. E
faço questão de dizer que entreguei todas as contas à publi
cação no Diário Oficial e, ao invés de prestá-Ias na delegacia
de polícia, prestei-as junto ao Tribunal Superior Eleitoral.
E o saldo da campanha eleitoral, que não serviu para arrumar
jardins nem pagar reforma de apartamento, foi recolhido,
através de DARF, aos cofres do Tesouro Nacional. É pena
que tais fatos não sejam divulgados, pois constituem exemplo
que deveria ser conhecido, mostrando que campanha política
se pode fazer também com lisura e transparência.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, digo-lhes e repito
que eu mesmo fui ardoroso defensor do parlamentar e empe
nhei o melhor de meus esforços nessa campanha. Continuo
acreditando que o melhor para o Brasil seria a adoção do
regime de gabinete. Mas, democraticamente, curvei-me à so
berana decisão popular. Não escamotei os evidentes resul
tados dessa manifestação.

Dizia eu, Srs. Deputados, que nenhum de nós poderia
ignorar elementar regra de técnica legislativa. E que regra
é esta? A de que um artigo enuncia o comando genérico.
E as exceções a esse comando vêm expressas nos eventuais
panigrafos do mesmo artigo. É o que se aprende no primeiro
dia da faculdade de Direito. Assim, caso o Constituinte de
1988 tivesse querido subordinar a revisão ao resultado do
plebiscito, deveria ter feito constar, como parágrafo único
do art. 2''. a norma que hoje está presente no art. 3" Em
momento algum da elaboração da nova Constituição se cogi
tou disso. Em momento algum!

Não se pode, conseqüentemente, imputar essa imper
feição de técnica à falta de cuidados do Relator, dos Relatores
Adjuntos ou dos assessores da Constituinte. Não! É evidente
que, efetivamente, sempre se desejou que houve.sse essa revi
são.

E por que assim se disciplinou? Ora, sabidamente, à falta
de um texto inicial que servisse de modelo, foram criadas
inúmeras Subcomissões e Comissões Temáticas, o que causou
no texto definitivo uma série de imperfeições; a primeira delas,
é forçoso reconhecer-se, a de pretender adotar um elenco
de normas fundamentais por demais detalhistas. Não se pre-

tendeu, até mesmo pelas circunstâncias históricas do momen
to, a edição de um texto mais enxuto, mais compacto, defini
dor dos princípios maiores, relegando-se ao nível da regula
mentação a descrição daqueles pormenores.

Vou citar apenas um exemplo, contido no Capítulo dos
Direitos e Garantias Individuais: o inciso LXIII proclama que
"o preso será informado de seus direitos, entre os quais o
de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da
família e de advogado". Vejo, nesse dispositivo, duas eviden
tes impropriedades, em termos de enunciação de direitos bási
cos. Qual a necessidade de se dizer "dentre oS quais os de
permanecer calado"? Ou se enunciavam todos os direitos,
ou nenhum. Referir-se apenas a esse direito evidentemente
traduz uma mentalidade cinematográfica. Mais ainda: a assis
tência da família e do advogado precisariam estar expressas
na Constituição, ou deveriam fazer parte do elenco normativo
da lei processual, ou do estatuto da OAB?

Essas são imperfeições trazidas desde a origem, desde
a fase das Subcomissões, e que podem, perfeitamente, ser
sanadas quando da revisão constitucional, sem qualquer perda
de substância!

Insurgem-se a OAB e seus seguidores contra o que cha
mam de "um Congresso sabidamente conservador". Mas, co
mo o próprio texto da Constituição os reflete, não somos
um País conservador? Ou querem esses dirigentes de cúpula
impor soluções ditas "progressitas", sem que o povo as aceite
expressamente? E como se dá essa aceitação popular? Me
diante a eleição, livre e democrática, dos Parlamentares. Al
guém duvida de que nós, Senadores e Deputados, tenhamos
sido eleitos democraticamente? De que nosso mandato seja
legítimo?

Ou terá nosso mandato passado a ser ilegítimo apenas
porque contrariamos o desejo de alguns "progressistas", so-
bretudo progressitas de gabinetes? .

A realidade, Sr. Presidente, é que a nossa Constituição
deve ser revista. E por quê? Ora, o próprio mudou, de 1988
até agora. Cito apenas a queda do Muro de Berlim e o fim
da guerra fria. Hoje não temos fronteiras ideológicas rígidas
e sim uma aproximação dos povos mediante interesses econô
micos. O mundo oferece outra feição, apresenta nova fisiono
mia. Então, devemos aperfeiçoar o nosso Texto Fundamental.
Como já disse, esse é um gesto de humildade e de sabedoria
política.

Defendo - e já expressei este meu posicionamento várias
vezes, inclusive desta tribuna - que devemos proceder a uma
revisão limitada, e por prazo certo, a ter início no dia 6 de
outubro.

Sr. Presidente, há aqui eminentes juristas que me honram
com sua presença. Digo-lhes que após o dia 6 de outubro,
se for negada a revisão constitucional, apresentarei projeto
de emenda constitucional e vou requerer seja cumprido o
rito estabelecido na Constituição - sistema unicameral e voto
por maioria absoluta -para sua apreciação. Talvez seja derro
tada nesta Casa a proposta, se for esse o caso, mas terei
reconhecido o meu direito perante os Tribunais Superiores
deste País, mormente perante o Supremo Tribunal Federal.

Veja, Sr. Presidente, o quão profundo é este assunto
e quão levianamente muitas vezes tem sido tratado. Tenho
todo o direito de propor emenda constitucional e exigir que
seja votada a proposta em sistema unicameral e por quorum
de maioria absoluta, e a Justiça reconhecerá esse direito que
talvez esta Casa me negue, embora, Sr. Presidente, neste
momento, 80% desta Casa defenda a revisão constitucional.
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Excetuando-se o PT, o PDT e mais um ou dois partidos de
esquerda, todos os outros defendem a revisão constitucional.

Ouço, com prazer, o nohre Deputado P~ulo Paim.

O Sr. Paulo Paim - Deputado Adylson Motta, em pri
meiro lugar, cumprimento V. Ex''. uni. Deputado que muito
orgulha o Rio Grande do Sul e que tem marcado a sua atuação
nesta Casa pela coerência e pela transparência das suas posi
ções. Sempre digo no nosso Estado, o Rio Grande do Sul,
que o Deputado Adylson Motta tem palavra; quando diz "voto
com vocês", vota mesmo. E prefiro conversar e negociar com
pessoas que têm posições claramente definidas. Não é à toa
que V. Ex" é hoje o 1" Vice-Presidente da Câmara dos Depu
tados.

"ü SR. ADYLSON MOTTA - A admiração é recíproca,
nobre' Deputado. ' ,

O Sr. Paulo Paim - Digo a V. Ex;' que também concordo
com sua tese de que, ao menos para a revisão constitucional,
este Congresso se torne unicameral. Venho agora do Senado,
onde percehi que os Srs. Senadores estão mutilando o projeto
de política salarial aprovado por esta Casa. Não fui contrário
a que houvesse uma negociação com base no bom senso;
mas o que lá se está fazendo é mutilar () projeto, num desres
peito à Câmara dos Deputados! Dizem que o projeto é irres
ponsável. No Senado. numa exceção aherta pelos Srs. Senado- .
res, fiz uma intervenção, mostrando que a Câmara dos Depu- .
tados votou com coerência e sabedoria pelo reajuste no pata
mar da inflação. E neste momento comunico a V. Ex" que
queremos estar na trincheira de luta para que na revisão consti
tucional o Congresso se torne unicameral. Meus cumprimen
tos a V. Ex"

O SR. ADYLSON MOTTA - Agradeço ao nobre Depu
tado seu aparte.

Mais uma vez repito que devemos proceder a uma revisão
limitada, por prazo certo', a ter início no dia 6 de outubro,
buscando aperfeiçoar nossas instituições democráticas e políti
cas. Não nos poderemos eternizar nesse trabalho, como tam
bém não o poderemos postergar para um futuro incerto. Se
assim agirmos. estaremos incorrendo no mesmo imperdoável
erro dos Constituintes da primeira Carta Republicana, quando
fixaram, de modo impreciso,a consulta plebiscitária sobre a
escolha entre monarquia e rRepública, que somente veio a
ocorrer, por força do já citado art. 2') do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição de 1988, 102 anos após!!!

Defendo a revisão constitucional como recurso dos mais
válidos para instrumentalizar o Estado a fim de que possa,
mais eficientemente, promover o bem-estar social. Se' assim
agirmos, poderemos enfrentar, com maior agilidade, os casos
de corrupção. a fiscalização do emprego das verbas públicas,
o exame dos planos de governo e tantos outros itens de vital
importância.

Ouço com prazer a nobre Deputada Sandra Cavalcanti.

A Sr" Sandra Cavalcanti - Deputado Adylson Motta.
estava ouvindo o discurso de V. Ex" em meu gabinete e vim
exclusivamente para continuar a ouvi-lo e para lhe dar os
meus parabéns por tão clara e tão oportuna exposição. Se
esta Casa não tomar a si a tarefa de fixar a data de início
dos trabalhos de revisão constitucional, se esta Casa permitir
que, junto à opinião púhlica, de forma absolutamente falsea
da, se prpugne a idéia de que não temos legitimidade para
fazer tal revisão, será muito mais difícil. com o passar do

tempo, enfrentar esse tipo de onda que nós, no Brasil, já
conhecemos também de longa data. A questão toda cinge-se
exclusivamente ao seguinte: para alguns é de total conve
niência política que não se mexa na Constituição; para outros
é de total coveniência para o País que a Constituição seja
revista. A counveniência política está evidenciada exatamente
pela postura que já vão assumindo neste episódio os chamados
partidos radicais de esquerda, que estão ainda presos a todo
um passado de ideologias, de filosofias políticas baseadas na
luta de classes, na xenofobia, no medo da competição entre
nações, nos muros não só de Berlim, mas nos muros tributá
rios, nos muros da inteligência, tudo isso para continuarem
a fazer no País o que sempre fizeram. E é bom que não
nos esqueçamos, neste episódio, de um detalhe: os dispositivos
constitucionais que entravam o progresso do Brasil não são
privativos da Constituição de 1988, mas sim a inscrição, inédita
até em um texto constitucional, de práticas que vigoraram.
cresceram, floresceram e atrapalharam este País nos vinte
anos de poder arbitrário, supostamente nacionalista e desen
volvimentista. Vamos assistir, daqui até outubro, a uma curio
sa alinça daqueles que gostam de um Congresso corporativista,
de uma Câmara em que os Deputados não representam cida
dãos, mas grupos de pressão parecidos com aqueles que Mus
soJini montou durante todo o período fascista na Itália. Temos
aqui os grupos que defendem os trabalhadores rurais, os traba
lhadores urbanos, os funcionários públicos, as empreiteiras...
Perdeu-se, ao longo deste período, a noção que temos de
resgatar, na revisão constitucional. Nossa Carta tem de ser
aberta, simples. destinada aos cidadãos, não às suas atividades
profissionais.

O SR. ADYLSON MOTTA - Agradeço a V. Ex" o aparte
que enriquece a minha manifestação, não apenas pelas judicio
sas ponderações que V. Ex~ faz, mas pelo preciso testemunho
que oferece, como Constituinte que foi.

Precisamos, urgentemente, repensar o centralismo eco
nômico. A União não pode permanecer como detentora dos
recursos e das verbas orçamentárias. Um dos fatores que em
perram o desenvolvimento nacional. acredito, é esse exacer
bado centralismo. Enquanto Estados e Municípios não dispu
serem de maiores recursos e de maior poder de decisão para
enfrentar os problemas do dia-a-dia, sempre enfrentaremos
dificuldades. No dia em que formos realmente uma Federação.
90% dos nossos problemas serão resolvidos.

Hoje, Federação é figura de retórica, é ficção, é letra
morta de texto constitucional.

Não nos podemos esquecer de uma frase simples. mas
de inegável verdade: ohomem do povo, o cidadão comum,
mora no Município; não mora no Estado nem na União. Quan
do as coisas apertam, quando a fome bate, quando alguém
necessita de médico ou de remédio, quando as estradas estão
bloqueadas, quando as dificuldades surgem. esse homem do
povo vai procurar o Verador ou o Prefeito, que são pessoas
de seu conhecimento. de sua intimidade, que moram ali mes
mo, gue o recebem afavelmente.

E isso o que as autoridades de Brasília, acostumadas
às portas fechadas de gabinetes com arcondicionado, não en
tendem. Ml.\itas vezes, o Deputado é criticado por pleitear
uma verba para a escolinha do seu Município, como se com
isso se desmerecesse.

Se dermos maior poder ao Município se canalizarmos
maiores recursos para as municipalidades, muitos dos atuais
problemas desaparecerão.
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É preciso, mesmo na fase de revi~ão, ter presente um
dos graves erros que as Constituições brasileiras apresentam:
a mania de se remeter assunto polêmico para uma futura
e eventual regulamentação, que, diga-se de passagem, dificil
mente sai.

Nenhum de nós pode ignorar que a Carta de 1946, muito
sabiamente, prescreveu a participação dos empregados nos
lucros da empresa. Mas, do mesmo modo, todos sabemos
que jamais houve a regulamentação dessa matéria.

E os exemplos poderiam ser multiplicados, a mil, caso
quiséssemos fazer uma enunciação exaustiva.

Neste particular, tenho uma queixa a registrar: fui autor
do pedido de instalação de uma Comissão que cuidasse de
examinar os artigos constitucionais a serem regulamentados
e propusesse alternativas de atuação. Não recebi, infelizmen
te, apoio decisivo para essa importante tarefa. Confesso que
me sinto frustrado neste particular. A única consolação, se
poderia assim dizer, é saber que o Dr. Afonso Arinos tentou
a mesma tarefa quanto à Carta de 1946 e também não obteve
êxito.

Desejo declarar, ainda, que nenhuma dessas entidades
ou qualquer desses colegas que hoje pregam o não cumpri
mento do art. 3') do Ato das Disposições Constitucionais jamais
se ofereceu para me auxiliar, para auxiliar o Congresso Nacio
nal, na mencionada tarefa. E sei que a nenhum falta engenho
nem arte. Fica o registro, até mesmo para que a posteridade
nos julgue.

Srs. Deputados, é urgente que promovamos a revisão
constitucional. É imprescindível, porém, que tenhamos os pés
no chão e que procedamos a um aperfeiçoamento de nossas
instituições políticas. Para que não fiquem como minhas pala
vras, já que sou da Casa, que é agredida, atacada e tida
como suspeita e ilegítima, permitam-me citar, como aborda
gem feliz, do Editorial do jornal Zero Hora, do dia 4 de
julho último, o seguinte trecho:

"É claríssimo mandamento da Carta de 88 que
a revisão se processe a partir de outubro. Trata-se,
antes de tudo, de uma imposição de realismo. Não
se negue à Lei Maior seus méritos evidentes, a começar
pela consagração do Estado de direito democrático,
após a longa noite da ditadura.

Mas a ninguém é lícito desconhecer( ... ) que a
Constituição abriga disposições ora utópicas ora xenó
fobas; aqui é contraditória, ali guarda vestígios do arbí
trio. O irrealismo de muitos de seus artigos a divorcia
do País a que se endereça. O jacobinismo extremado
de outros é uma peça de museu, no mundo interde
pendente que se sucedeu á guerra fria e ao fim da
bipolarização do poder. O presidencialismo nela inscri
to é deformado por institutos próprios do regime de
gabinete. O princípio da igualdade do voto colide com
casuísmos que o negam, conferindo sobrevida ao entu
lho autoritário."

Eis, Srs. Congressistas, a dimensão da tarefa que nos
está reservada. Será árdua, porém gratificante. E, estou certo,
todos nós saberemos responder a este momento político com
lições de civismo e de sabedoria política. Afinal de contas,
todos desejamos para o Brasil dias melhores, mais radiosos,
onde todos possamos conviver com dignidade e justiça social,
desfrutando igualmente de todos os benefícios de uma demo
cracia plena e de um desenvolvimento integrado.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sei das preocupações de
muito daqueles que querem adiar a revisão constitucional:
as conquistas sociais contidas na carta. Mas entre todos os
meus colegas não sei de quem estabeleça como prioridade
a retirada de qualquer conquista que tenha sido ali inserida,
porque são resultantes, quase todas, de negociação e de con
senso.

Para finalizar, quero deixar um recado àqueles que dizem
que o Congresso é ilegítimo, à ABI, à CNBB, à UNE e
à OAB, que foram às ruas sob a alegação de que legitimidade
se conseguia por voto direto: nós, Deputados e Senadores
que vamos fazer a revisão constitucional, fomos eleitos pelo
voto direto; que me respondem qual é o sistema de eleições
de seus representantes.

Era isto, Sr. Presidente. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Advlson Motta, o Sr. Wil
son Campos, I" Secretário, deixa a'cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Elísio Curvo, § 2" do art. 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Elísio Curvo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Nelson Trad.

O SR. NELSON TRAD (Bloco Parlamentar - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex'
que muito me honra tê-lo presidindo nossos trabalhos, na
agonia de uma quinta-feira com o plenário vazio. V. Ex',
que é meu companheiro de bancada e do Mato Grosso do
Sul, encarna neste momento o sentimento mais vivo e demo
crático dos nossos conterrâneos.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, lastimo que os Par
lamentares desta Casa tenham sido cruéis, desalmados, não
estando presentes nas sessões deliberativas, quando rezamos
nesse templo da democracia a exaltação da nossa fé, deixando
apenas, no brilho, um discurso tão importante, uma expressiva
afirmação da consciência cívica, como esta manifestada agora
pelo nobre colega que me antecedeu na tribuna, o Deputado
Adylson Motta. O tema deveria provocar a presença maciça
dos Deputados, como um dever de ofício que tempos qU7
exercitar, representantes que somos do povo brasileiro. E
bem verdade que a oração que se professa nesta tribuna reper
cute, e a própria expressão das presenças aqui hoje, meia
dúzia, é a valorização daqueles que teimam em acreditar que
não se prega no vazio quando se sobe à tribuna da Câmara
Federal.

Sr. Presidente, confesso até não tangenciar, em toda intei
reza as idéias aqui professadas pelo ilustre orador, mesmo
porque divirjo do aspecto jurídico da revisão constitucional,
da obrigatoriedade da revisão constitucional, desprezados os
aspectos políticos que sempre afasto quando me coloco na
defesa das minhas idéias.

Por isso quero dizer que este é o momento que honra
e consola aqueles que, obstinadamente,. teimam em acreditar
nos destinos democráticos do povo brasileiro. Estava dizendo,
há alguns momentos, ao nobre Deputado Ibrahim Abi-Ackel
que a minha geração é uma geração cruelmente amaldiçoada.
Não encontramos um ponto de apoio para justificar - repito
- teimosamente a nossa fé democrática.

Tinha preparado, de forma modesta e simplista, um traba
lho a ser dissertado hoje, e o farei com a mesma emoção
e com o mesmo sentimento se estivesse falando a um plenário
lotado. E que os focos sediciosos existentes nas esquinas cívicas
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do nosso País teimam em imputar ao Congresso Nacional
a responsabilidade de todas as mazelas do País.

Ontem, nesta preparação, encontrei um aspecto saliente
para o diagnóstico daqueles que ainda hoje pretendem demolir
a grandeza do Poder Legislativo, para assumir e empolgar
o Poder através de um ato de força. Sempre foi assim na
História.

Leio para a Casa trecho de um discurso que diz o seguinte:

.. As agressões contra a dignidade, o decoro e a
reputação do Congresso não constituem sequer origina
lidade dos dias que vivemos. Sempre que no meio da
multidão insatisfeita ou nas eminências dos grupos diri
gentes surge o ditador em potencial, os golpes, os assal
tos, os ataques se preparam e se desferem tendo como
alvo o Poder que, segundo a ordem estabelecida, é

.o órgão representativo do povo. Isto sabemos do conhe
cimento haurido na História e de ciência própria. Repi
to aqui depoimento que nunca me canso de dar, vitorio
sa uma revolução ou bem sucedido um golpe, a ditadura
vai buscar entre os Congressistas mais dúcteis, mais
complacentes, mais maleáveis e até de reputação mora!
duvidosa, devotados e zelosos servidores. E as leis,
que poderiam ser inspiradas e promulgadas somente
tendo em vista razões de ordem pública, sem influências
particularistas ou pessoais, trazem o endereço dos inte
resses individuais, que visam a proteger, fazer prospe
rar e resguardar."

É bem atual o argumento que acabo de ler em função
dessas maledicências assacadas contra o Congresso Nacional.

Pois bem, Sr. Presidente, trata-se de um trecho do discur
so do ilustre e saudoso mineiro Pedro Aleixo, proferido em
30 de junho de 1962, nesta Casa.

Ora, basta confrontar os Poderes Legislativos, Judiciário
e Executivo para se entender que o Legislativo não fica a
dever aos outros dois, no que se refere às suas atribuições
de sustentação do sistema democrático. É evidente que há
diferenças nos processos de funcionamento dos três Poderes.

Quando se traz uma tese para esta tribuna - como
fez V. Ex", Sr. Presidente - relacionada com a revisão consti
tucional, quando se discute aqui a Lei das Privatizações, quan
do se discute um projeto de lei de repercussão nacional, faz-se
em um clima emocional, até passional, mas o fazemos publica
mente, e as nossas decisões são sempre transparentes, ao con
trário daquelas tomadas pelos Poderes Executivo e Judiciário,
nascidas nos gabinetes atapetados e frios, na intimidade elas
saJas direcionadas para decisões desse porte. Entendemos per
feitamente que existe a pressão, o lobby, e isso é admissível
num regime democrático, dentro de uma Casa democrática
como o Parlamento.

Acontece que a nossa decisão, o desate do processo legis
lativo, não fica intocável; ainda sofre, muitas vezes, o veto
complacente que deslustra aquele que o aplica. Ainda assim,
a nossa deliberação fica ao alvedrio das decisões judiciais,
que se incorporam na jurisprudiência, muitas vezes ampliando
e resguardando privilégios, sem que estes dois Poderes sejam
atingidos e alcançados, como alcançado e atingido é o Poder
Legislativo.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é fácil lançar sobre
o Congresso a culpa por falta de soluções que os outros Pode
res não têm capacidade de dar, ou não querem fazê-lo.

Mas por que se ampliam as críticas e se fazem delas
fundamentos de uma campanha que vergonhosamente obje-

tiva a dissolução do Congresso Nacional? Perguntamos: Quan
do juízes, magistrados são flagrados cometendo ilícitos capitu
lados no Código Penal, por acaso existe a vontade de demolir
o Poder Judiciário? Por acaso, quando os Governadores pre
varicadores são acusados e flagrados, existe a possibilidade
de derrubar, de eliminar, de depredar o edifício de um Poder
Executivo?

Aliás, quero aproveitar esta oportunidade para trazer
uma lembrança que desalentou o advogado militante por mui
tos anos e que amargurou o político emergente de um Estado
de direito. Em 1990, em Mato Grosso do Sul, a Assembléia
Legislativa concedeu licença para se processar o então Gover
nador do Estado, já que o Superior Tribunal de Justiça havia
solicitado essa permissão. O crime era de prevaricação. Conce
dida a licença, por grande maioria - num colegiado parla
mentar de 24 Deputados, por 22 votos a favor -, foi instau
rada a ação penal contra o então Governador do Estado.
Todavia, através de uma liminar concedida pelo Presidente
do Tribunal de Justiça do meu Estado, não pudemos afastar
o governador-réu. E, em entendendo que a decisão do Presi
dente do Tribunal de Justiça era ilegal, porque incompetente
para decidir a matéria, viemos para o Superior Tribunal de
Justiça. Na iminência de ser revogada aquela liminar, o Gover
nador do Estado, perante o Supremo Tribunal Federal, já
que o Superior Tribunal de Justiça havia recebido a denúncia,
impetrou um habeas corpus por falta de justa causa no procedi
mento em referência. Esse habeas corpus foi distribuído, no
Protocolo do STF, no dia 20 de outubro de 1990. E quem
tem intimidade com a matéria processual penal sabe que uma
liminar, nessas circunstâncias, dificilmente é concedida, pela
natureza do remédio jurídico. Pois, no dia 23 de outubro,
o Ministro-Relator concede a liminar, determinando que a
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul
suspendesse qualquer providência, já que sustados estavam
todos os efeitos do recebimento da ação penal, que era apenas
um: o afastamento temporário e automático do Governador
do Estado. Esta liminar tem a data de 23 de outubro de
1990. Passaram-se os meses de novembro, dezembro de 1990,
janeiro e fevereiro de 1991. O habeas corpus foi julgado no
dia 14 de março de 1991, na antevéspera de o Governador
do Estado entregar o seu mandato. O habeas corpus foi indefe
rido, no mérito.

Estas pequenas coisas desalentam aqueles que atuam jus
tamente num plenário cívico, num universo político que quer,
na verdade, a correspondência dos outros Poderes e a exigên
cia da moralidade e legalidade, como aqueles que exigem
dos Deputados e Senadores um comportamento vertical, ético
e moral.

Sr. Presidente, pretende-se criar um clima de intranqüi
lidade para se golpear as instituições. E sempre o alvo visado
é o Congresso Nacional, porque aqui é que se resiste, porque
é aqui, na realidade, que se escreve a melhor história da
formação democrática do povo brasileiro.

Portanto, na simplicidade de um discurso dessa natureza,
até aproveitando - e eu disse bem - a agonia de uma quinta
feira, quero morrer como ela vai morrer, mas estuante de
fé cívica e sentimento democrático, porque, na verdade, en
quanto estivermos resistindo, o povo brasileiro não será venci
do. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Nelson Trad, o Sr. Elísio
Curvo, § 2Q do art. 18 do Regimento Interno, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Adylson
Motta, ]'i Vice-Presidente.



14858 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Julho de 1993

A S(4 Sandra Cavalcanti - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. Ex"
a palavra.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (PPR - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presiçlente, gostaria d~ pedir à Mesa
a transcrição, nos Anais dt;:sta Casa, de um informe divulgado
na tarde de ontem pela PETROBRÁS. ,

A Assessoria de Imprensa daquela empresa nos enviou
esse informe, que, de certa maneira, precisa ser do conheci
mento da Câmara dos Deputados, porque diz respeito a uma
acusação violentíssima, gravíssima, feita ,por, um Deputado
desta Casa contra o atual diretor, que ocupava a Vice-Pre
sidência da PETROFÉRTIL, o Dr. Aurílio Fernandes Lima.

Faço este pedido, "dentre as mudanças a ,serem feitas em
nosso Regimento Interno - V. Ex') tem açómpanhado de
perto o nosso trabalho e sabe que ele está pratjc,amente pronto
e no começo de agosto deverá ser entregue à ,Mesa Diretora
desta Casa -, temos de rever, reorganizar e disciplinar a
sistemática dos pronunciamentos, porque as acusações são
feitas sem provas, sem nenhuma consistência, jogando a honra
das pessoas na vala comum de acusações que não têm nenhuma
possibilidade de serem comprovadas.

O Deputado José Felinto, do Paraná, fez acusações contra
o Dr. Aurílio - que não é pessoa das minhas relações, mas
cuja integridade é reconhecida por todos os que trabalham
naquela área -, funcionário daquela empresa durante 33
anos, tendo dado o melhor de si durante todo esse período.
S. Ex" repete as acusações feitas em 1986 exatamente por
um grupo de prejudicados que tentavam obter favores da
PETROFÉRTIL, as quais deram origem a um processo que
terminou com a comprovação de que o diretor agia com total
lisura. Junto às acusações feitas na Comissão de Minas e Ener
gia, foi citado também, de cambulhada, o nome de um político
muito respeitado - podemos até discordar dele em muita
coisa, mas é um nome nacional-, o do ex-Governador Aure
liano Chaves e de pessoas desse gabarito. .

Assim, peço a transcrição do processo de 1986, das acusa
ções absolutamente infundadas feitas pelo D~putado,na espe
rança de que esta pessoa aja de acordo com aquilo que é
correto. Aliás, aconselhei-o a abrir um processo contra o De
putado. É preciso que esta Casa comece a permitir que se
abram processo todas as vezes em que as acusações forem
de fato caluniosas e com a intenção de ferir a honra alheia,
deixando de ser consideradas opiniões políticas de Deputados
no uso do seu mandato. Há uma grande diferença. Há poucos
dias, V. Ex" viveu essa experiência. É completamente dife
rente um Deputado se insurgir contra algum fato: atacar deter
minados setores do Poder Executivo ou do Poder Judiciário;
levantar dúvidas; exigir pesquisas sobre aquilo que está sendo
dito; de tranqüilamente - apoiado numa suposta imunidade
parlamentar, que não existe para isso - jogar a honra das
pessoas na vala das maiores calúnias e das maiores mentiras.
O nosso trabalho é de vigilância. Temos que estar atentos,
ser corajosos e duros, mas não temos o direito de caluniar,
de difamar e de injuriar. E a imunidade parlamentar não
cobre essa gama de ofensas.

Vou levar esta minha opinião adiante durante a revisão
constitucional. Estamos vivendo um verdadeiro momento po
licialesco, como se, de repente, esta Casa tivesse de ser trans
formada, da noite para. o dia, num lugar só de Comissões
Parlamentares de Inquérito de todos os assuntos, quando,

muitas vezes, elas são motivadas por desavenças pessoais,
brigas locais, diferenças políticas trazidas para o ambiente
da Câmara, o que atrapalha o nosso trabalho, que é maior
e muito mais importante.

Peço, portanto, a transcrição nos Anais desta Casa desta
documentação que prova ser o Dr. Aunlio uma pessoa·que
honra este País.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Mesa recebe
o requerimento de V. Ex" e determina seja feita a transçrição
solicitada pela nobre Deputada Sandra Cavalcanti.

(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A ORADORA:)

PAPAGAIADAS DO DEPUTADO TRAPALHÁO

O papagaio de pirata é uma ave e da família dos psitací
deos, parasitária porém inofensiva. Se alimenta de-celebri
dade. José Severino Silva Felinto sempre foi classificado,pelos
zoólogos.de plantão como pertencente a essa classe. Político
medíocre, cuja única virtude conhecida era saber se posicionar
atrás de autoridades para colher farelos de espaço nas lentes
das câmeras, Felinto conseguiu se tornar deputado contra
riando todas as previsões, mesmo de seus amigos. Em sua
carreira pavimentada de confusões, criou a fama de ave exóti
ca, mas não perigosa. Erro de diagnóstico. Nas últill,las sema
nas o papagaio mostrou as garras e se revelou um rapineiro
de primeira ordem. Acusado pelo candidato a prefeito Tony
Garcia, do PRN, de tentativa de extorsão, Felinto foi defenes
trado do PST por seus próprios colegas de partido. Viu afundar
sua candidatura a prefeito de Telêmaco Borba. E se afastou
temporariamente da mira das câmeras.

O escândalo com Tony Garcia foi apenas a coroação
da carreira do ex-enfermeiro que desembarcou no cais de
Paranaguá em 1978, fugindo do Hospital Naval de Florianó
polis, onde havia sido internado por "neurose depreSSIva gra
ve". Escondeu-se na casa de sua mãe, dona Raimunda, mas
foi recapturado. Passou alguns meses preso e acabou refor
mado como doente mental. Até hoje se discute se Felinto
é ou não maluco. Em 1982, ele conseguiu na Justiça a anulação
do laudo médico que o indetificava como "mentalmente per
turbado". Mas as histórias que conta aos amigos sobre sua
permanência na Marinha mostram no mínimo uma imaginação
delirante. "Ele me garantiu que foi reformado porque jogou
um almirante no mar", diz o ex-governador Alvaro Dias,
que foi seu guru político durante anos. '''Ele diz que foi inter
nado por ter denunciado o governo federal duranté as deições
de 1978", diz um deputado do PST. Felinto disse também
a um vereador que tinha simulado loucura para não' ter de
trabalhar. A verdade talvez nem o próprio deputado conheça.

Não foi sempre assim. Durante um ano de sua vida, Felin
to não criou encrenca nenhuma. Foi quando vagou pelas ruas,
catando garrafas velhas que vendia para sobreviver. Não era
mais marinheiro, ainda não era papagaio de pirata. "Passei
fome", lembra ele. Não podia durar muito. Foi contratado
como auxiliar de enfermagem pela Santa Casa de Misericórdia
de Curitiba. Na primeira assembléia geral para discutir salá
rios, surgiu a obesa figura de Felinto, fazendlJ apartes e dando
palpit.es. Logo seria eleito vereador, com 4.900 votos.

"Ele estava no PMDB, e o partido não queria aceitá-lo
como candidato", lembra o vereador Jorge Bernardi, hoje
do PDT. "Então ele apareceu no diretório do partido com
umas oitenta pessoas, todas gritando o nome, dele". O autor
intelectual do crime, hoje já se sabe, foi Alvaro Dias, na
época deputado federal. "Eu era presidente estadual do parti-
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do, ele trabalhava para mim. Pediu-me ajuda, eu convenci
algumas pessoas das zonais a lhe darem apoio". Dias criou
um monstro.

Na campanha eleitoral, Felinto foi o artífice de alguns
golpe!i históricos. Apoiava José Richa para o governo quando
o candidato adversário, Saul Raiz, instalou nas ruas outdoors
com a fra~e "Saul Raiz, ou um salto no escuro". O papagaio
propôs uma intervenção nos cartazes adversários, cobrindo
os "ou" com tinta. A mensagem se autodestruía: "Saul Raiz,
um salto no escuro". O adversário perdeu. Felinto chegou
à Câmara, onde se tornou uma figura folclórica. Quando esta
va em situação difícil, numa votação ou numa discussão, tinha
providenciais desmaios. Eram precisos no mímimo quatro ho
mens adultos para remover do Plenário o mimoso vereador.

~rigava com Deus e o diabo. Mas se apresentava como
amig6 do primeiro para ganhar os votos dos fiéis da Assem
bléia de' Deus - isso, sem nunca ter sido pastor. Conseguiu
se desentender com Rafael Greca, Ivan Ribas, Algaci Túlio,
Horácio Rodrigues, Jairo Marcelino e José Gorski. Brigou
até com o ex-governador Paulo Pimentel, dono de dois jornais
e uma emissora de TV. Defendia caninamente os interesses
de seu patrono, Álvaro Dias. "Ele sempre fez tudo pelos
aliados", admite o ex-governador.

!:'l"aQl1ela época, em 1985, estava criando gosto pelas câme
ras de televisão. Se aperfeiçoava no ofício de papagaio 
ou, em ,alguns casos de "urubu", como costuma chamá-lo
o deputado federal Dobrandino Silva, pelo hábito de "voar
sempre ao redor dá carniça". Enquanto o país sofria com
a agonia de Tancredo Neves, Felinto se disfarçou de enfer
meiro para furar o bloqueio da segurança e entrar no hospital.
"Ele queria aparecer ao lado de Tancredo", lembra Dias.
Não conseguiu, voltando para Curitiba frustrado.

O mandato de vereador ficou pela metade. Contrariando
os conselbos dos amigos, se candidatou a deputado estadual.
Se deu bem. "Ele teve o voto dos evangélicos brasileiros
que,moraram no Paraguai", conta Jorge Bernardi. Vizinho
de Alvaro Dias, então governador, se acostumou a atravessar
a Rua Benedito Nicolau dos Santos para visitar o Palácio
Iguaçu. Subia ao 3° andar, onde o chefe do Executivo dava
<;.ntrevistas coletivas, e postava-se solenemente ao seu lado.
E verdade, disputava espaço com outros papagaios menos
habilidosos - José Domingos Scarpellini, Neivo Beraldin.
Mas era o mais profissional. Quando uma lâmpada de TV
explodiu durflnte uma gravação, quem saiu com a sobrancelha
em chamas foi Felinto, para sorte do implante de cabelos
do governador. Mesmo com uma cicatriz no rosto, confor
mou-se: "São ossos do ofício".

Felinto foi um deputado sem expressão. Vestia a camisa
do governo estadual incondicionalmente. Não se pense, po
rém, que era um boneco nas mãos dos líderes do partido.
"Ele tem méritos. Afinal, sem dinheiro e sem cultura, chegou
a deputado federal", defende Dias. O delegado-geral da Polí
cia Civil, José Maria Corrêa, lembra que, nos tempos de verea
dor, Felinto chegou a organizar reuniões em torno de sua
cama - onde estava estirado, com uma perna quebrada. Nu
ma dessas plenárias, definiu a composição da mesa da Câmara
de Curitiba, dando de dedo num cidadão chamado Affonso
Camargo, que hoje vem a ser ministro dos Transportes e
Comunicações.

Apontar o dedo é o hábito menos ofensivo de Felinto.
O deputado também teve seus dias de Denilma Bulhões, usan
do um cinto em lugar de uma toalha molhada. Depois de
uma discussão boba, deu uma surra em um deputado estadual

do PST, que na época era suplente do PMDB. OS inimigos
de Felinto chegam até a identificar a suposta vítima - seria
Neivo Beraldin. O próprio Neivo diz que prefere "não soprar
as cinzas do passado". O fato é que desde então os dois
se odeiam, embora até há pouco ocupassem o mesmo espaço
ao lado de Álvaro Dias. Em outra ocasião, deu uma cusparada
num deputado do PSDB que o provocou durante uma sessão
tumultuada na Assembléia. Numa briga com José Domingos
Scarpellini, disse que o deputado "fazia campanha contra o
fumo, embora fumasse coisa muito pior".

Nem todas as estripulias atribuídas a Felinto, porém, de
vem ser tomadas como verdade. Ele próprio costuma contar
sua biografia aumentando muitos P9ntos. "Durante a campa
nha para governador que elegeu o Alvaro, joguei ovos podres
no Saul Raiz e no Antonio Belinati (atual prefeito de Londri
na)", diz a quem quiser ouvir. Se alguém pretende levar a
história a sério, porém, precisa acreditar que a pontaria do
deputado é muito ruim. Nenhum dos alvos se recorda de
ter sido vítima dos arremessos de Felinto. Ele usa o mesmo
episódio - supondo que ele tenha existido - para justificar
algumas fofocas sobre sua pessoa. Nove entre dez parlamen
tares acreditam que o papagaio oficial foi agente do Centro
de. Inteligência da Marinha, Cenimar, nos anos em que serviu.
"E que, quando queriam me prender durante comícios e mani
festações, eu sacava a carteira da Marinha e dizia que era
do Cenimar", justifica-se. Se isso também era verdade, ele
precisa admitir que nem sempre dava certo. "Tirei ele da
cadeia várias vezes, quando foi preso por pichar muros", recor-
da Álvaro Dias. .

Depois de éhegar ao círculo dos poderosos, como depu
tado estadual, Felinto passou a cultivar outra de suas manias
- se envolver em escândalos. Chegou a vazar para os jornais
a quantidade fabulosa de cheques sem fundo que costumava
passar, abusando de sua conta especial no Banestado. Virou
piada parlamentar a quantidade de títulos protestados do de
putado (veja quadro na p. 7). Na CPI que apurou suspeitas
de compras superfaturadas na Secretaria da Saúde, durante
o governo de Álvaro Dias, o nome do papagaio foi citado.
Ao seu lado, as denúncias incluíram Alcides José Peres, um
dos maiores l"bistas do país, que teve prisão preventiva decre
tada um ano depois por causa de outra denúncia - esta no
Ministério da Saúde, gestão Alceni Guerra.

"Foi bom terem finalmente expulsado o Felinto", diz
um deputado do PST, que prefere não ser identificado. "Ele
estava sujando a imagem do partido". O desgaste do ex-enfer
meiro foi tanto que nem seu padrinho Dias o tolera mais.
"Ele me procurou no escritório logo depois que estourou
esse caso do Tony Garcia. Mas não o recebi. Jamais i~naginei

que ele fosse capaz de uma barbaridade como essa", conta
o ex-governador. "Ele sempre assumiu posições contra a cor-

o rupção. Acho que o ambiente de Brasília deve tê-lo influen
ciado".

Dias tem bons motivos para ter se fartado da convivência
com Felinto. Enquanto era deputado estadual, ele foi hóspede
permanente do governador na residência oficial. Foi seu enfer
meiro quando Dias operou os meniscos e se intrometia até
em assuntos particulares. "Certa vez ele entrou no meu gabi
nete no meio de uma reunião importante, sem bater. Mandei-o
embora, ele saiu chorando", conta Dias.

Até a explosão do caso Tony Garcia, a maior façanha
de Felinto havia sido a articulação da candidatura de Sílvio
Santos à Presidência, em parceria com o microcandidato Ar
mando Corrêa, contando com o apoio do Presidente José
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Sarney. Numa surpreendente noite de outubro de 1989, o
gordo e quase desconhecido deputado ocupou a tela da TV
para anunciar, com jargão de pastor evangélico, que os eleito
res podiam contar com uma nova opção de voto. "Um homem
sábio como Salomão, valente como Davi", pregou Felinto,
que havia convencido o deslumbrado Corrêa a desistir de
sua candidatura em prol do empresário do Baú, mais tarde
se queixaria do apresentador de TV. "Ele é muito pão-duro",
disse à repórter do Jornal do Brasil ao explicar por que Santos
não pagou pela legenda que lhe foi cedida. A aventura, como
quase todas as tentativas de grandes golpes de Felinto, foi
abortada. A licitação investigada pela CPI da Saúde, no ano
seguinte, teria o mesmo destino - foi cancelada pelo gover
nador Dias.

DIAS: "EU O TIREI DA CADEIA"

Candidato a prefeito de T~!êmaco Borba, a cidade de
maior população evangélica do Paraná, Felinto voltou a apron
tar das suas. Na noite de 6 de junho deste ano, entabulou
com o candidato a prefeito de Curitiba Tony Garcia uma
sórdida conversa. Por telefone, tentou extorquir o empresário
- que havia sido convocado para depor na CPI do PC 
dizendo que poderia subornar os deputados para que fossem
"camaradas" com ele. Claro, não sabia que Garcia estava
gravando tudo. "Ele quer a verdinha", disse referindo-se ao
petista José Dirceu. "Eu (... ) falo e estou participando de
todas as reuniões", afirmou, embora só aparecesse na sala
da comissão para posar para fotos. atrás dos depoentes.

A certa altura do diálogo, Felinto propôs sobornar o
também petista Aloísio Mercadante. "Quem não é acertável
nesse mundo?" , disse. Meteu no mesmo saco outros parlamen
tares. Petistas como o senador Eduardo Suplicy, pedetistas
como Miro Teixeira e Vivaldo Barbosa, tucanos com Mendes
Thame e Moroni Torgan ("Esse é do meu esquema"). Casca
teiro de fazer corar o Barão de Munchausen, disse até ter
sido o verdadeiro autor das denúncias da CPI da Vasp ("Eu
é que bati o caso para o Zé Dirceu"). A fita, que a certa
altura registra um animado comentário de mulher ("Esse Ld.
p.o nós tamos gravando") ao fundo, foi divulgada em 22 de
julho.

Felinto, que tem o hábito de gravar conversas, foi pego
pela própria armadilha. Os deputados citados na conversa
indecorosa formularam um pedido de cassação de seu man
dato, por quebra do decoro parlamentar. Seu partido, o PST,
abriu processo para expulsá-lo, mas ele se adiantou pedindo
afastamento voluntário. Seus planos para a prefeitura c.;e Telê
maco Borba foram por água abaixo, porque ninguém Rode
se candidatar sem legenda. O deputado vive agora na obscuri
dade, esperando que o escândalo desvaneça. Final inglório
para o primeiro deputado federal a pedir o impeachment do
presidente Collor - coisa que Felinto fez o ano passado,
num documento sem fundamentação alguma. que acabou na
gaveta do presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro.

PETROBRÁS RESPONDE ÀS
ACUSAÇÕES A DIRETOR

A Assessoria de Imprensa da Petrobrás enviou carta à
imprensa respondendo publicamente às acusações do Depu
tado José Felinto ao diretor Aurílio Fernandes Lima. O texto
é reproduzido a seguir, para conhecimento dos empregados:

"A Diretoria da Petrobrás, em face das declarações do
Deputado José Fclinto (PP-PR) na Comissão de Minas e Ener
gia da Câmara dos Deputados referidas à gestão do atual

Diretor Aurílio Fernandes Lima na Vice-Presidência da Petro
fértil e veiculadas pela imprensa nos últimos dias, vem a públi
co esclarecer o seguinte:

O Engenheiro Aun1io Fernandes Lima foi admitido por
concurso em Jan/59 e exerceu atividades como Engenheiro
de Equipamentos na RPBC até 1974, onde ocupou vários
cargos de chefia. A partir daquele ano passou a ocupar cargos
de direção na UltrafértiL Nitrofértil e PetrofértiL bem como
Conselhos de Administração de várias empresas.

Em novembro de 1986, em decorrência de questiomt
mentos levantados sobre os critérios comerciais praticados
pelo Grupo Petrofértil, em particular no tocante à comercia
lização de amônia e enxofre, o Presidente da Petrofértil (Alm
te. Maximiano da Fonseca), de comum acordo com o Presi
dente da Petrobrás (Dr. Ozires Silva), atendendo solicitação
do próprio Dr. Aurílio Fernandes Lima, na época Vice-Pre
sidente da PetrofértiL constituiu uma Comissão de Sindicância
com o objetivo de avaliar detalhadamente os procedimentos
adotados por aquela subsidiária.

O Relatório apresentado pela referida Comissão, datado
de 10-12-86, atestou a lisura da gestão comercial do Grupo
PetrofértiL bem como suas compatibilidades com as práticas
usuais do mercado internacional.

A conclusão do referido relatório foi a seguinte: "as im
portações de amônia e enxofre realizadas pela Interbrás em
favor da Petrofértil vêm sendo executadas através de práticas
usuais no mercado internacional daqueles produtos. as quais
vêm sendo benéficas às companhias envolvidas e ao mercado
interno, inclusive ao abastecimento e suprimento daqueles
produtos ao País".

Assim sendo, a Direção da Companhia repudia inteira
mente as declarações do citado Parlamentar e se solidariza
de maneira firme e resoluta com 0 Diretor Aun1io Fernandes
Lima, que merece o indiscutível apoio de todos os seus compa
nheiros".

GAPRE/93 Rio de Janeiro, 7 de julho de 1993
Em face das declarações do Deputado José Felinto (PP

PR) referidas à gestão do atual Diretor Aun1io Fernandes
Lima na Vice-Presidência da Petrofértil e veiculadas pela im
prensa nos últimos dias (anexo I), a Direção da Petrobrás
sente-se no dever de prestar a V. Ex' os esclarecimentos que
se seguem.

Inicialmente, gostaríamos de ressaltar que o Engenheiro
Aun1io Fernandes Lima foi admitido na Petrobrás. por con
curso. em janeiro de 1959 desempenhando suas atividades
como Engenheiro de Equipamentos na Refinaria Presidente
Bernardes em Cubatão-SP até 1974, onde ocupou vários car
gos de chefia. A partir daquele ano ocupou cargos de direção
na Ultrafértil, Nitrofértil e Petrofértil, bem como o Conselho
de Administração de várias empresas do Sistema Petrobrás.

Em novembro de 1986, em dccorrência de questiona
mentos levantados sobre os critérios comcrciais praticados
pelo Grupo Petrofértil, em particular no tocante à comercia
lização de amônia e enxofre, o Presidente da Petrofértil (Alm
te. Maximiano da Fonseca), de comum acordo com o Presi
dent~ da Petrobrás (Dr. Ozires Silva). atendendo solicitação
do próprio Dr. AUfl1io Fernandes Lima, na época Vice-Pre
sidente da PetrofértiL constituiu uma Comissão de Sindicância
com o objetivo de avaliar detalhadamente os procedimentos
adotados por aquela subsidiária (anexos 11 e I1I). .

O relatório completo dessa Comissão, que se acha à dispo
sição para consultas no Serviço Jurídico da Petrobnls, atestou
em 10-12-86 a lisura da gestão comercial do Grupo Petrofértil,
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hem como sua compatihilidade com as práticas usuais do mer
cado internacional.

As denúncias do referido Parlamentar reportam-se aos
questionamentos apurados naquela época pela Comissão de
Sindicáncia. que podem ser sintetizados nos tópicos a seguir:

- irregularidades nas importações de enxofre e
amônia

Na conclusão final de seu parecer (anexo IV) a
Comissiio de Sindicáncia considerou que "as impor
taçôes de enxufre e amônia realizadas pela Interhrás.
em favor da PetrofértiL vêm sendo executadas através
de pníticas comerciais usuais no mercado internacional
daqueles produtos. as quais vêm sendo henéficas às
companhias envolvidas e ao mercado interno. inclusive
ao ahastecimento e suprimento daqueles produtos ao
País".

- desconsideração de proposta da Mitsubishi In
ternacional Co. em uma licitação internacional para
importação de amônia

A proposta apresentada pela Mitsuhishi na licita
Ç~IO em questüo. além de conter itens que a desquali
ficavam para participar do processo. foi entregue fora
do prazo estipulado e não conduzia ao menor preço
ofertado.

O entendimento da Mitsuhishi sohre os procedi
mentos e os resultados da licitação está formalizado
na carta CHE-0l0;í.;7 (anexo V) onde seu Diretor-Pre
sidente declara que"A Mitsuhishi considera ahsoluta
mente normais os procedimentos para realização da
concorrência em questão. efetuada pela Interbrás para
fornecimento à Petrofértil". e que "a Mitsubishi não
se sente prejudicada. uma vez que reconhece a lisura
e a seriedade com que são conduzidos os negócios pelas
referidas empresas suhsidiárias da Petrohrás."

- venda de US$1 milhão de amônia para uma em
presa americana fantasma - Mr. John Cauly Flower
(João Couve-Flor)

As exportaç(ies de amônia do Grupo Petrofértil
sempre foram realizadas exclusivamente pela Nitro
fértiL uma vez que apenas o porto de Aratu dispõe
de instalações para tal operação.

A carta T-DAC-048J93. de 30-6-93. da Nitrofértil
(anexo VI) relaciona todas as exportações realizadas
por aquela empresa desde 1983. detalhando por opera
ção o porto de destino. o nome do navio. a data da
saída. a quantidade. o preço unitário e o preço total.
Como pode ser constatado nenhuma exportação foi
dcstinada aos Estados Unidos. e como declara a Dire
ção daquela empresa, todos os' valores contratados fo
ram recebidos.

Entendemos. assim. que fica evidente tratar-se de
denúncia sem qualquer fundamento.

Por outro lado. deve-se mencionar que nas empre
sas do Sistema Petrohrás os processos de importação
e exportação sáo disciplinados por normas específicas
que definem os limites de competência dos responsáveis
pelas açôes e decisôes nos diversos níveis hierárquicos.
o que, além da idoneidade moral dos profissionais en
volvidos. não deixa espaço para negócios com empresas
fantasmas.

O Sistema Petrohrás. seus dirigentes e empregados
sentem-se ofendidos por calúnia desta natureza. que
demonstra também o desconhecimento daquele Parla
mentar sobre o funcionamento de uma empresa de
porte.

- viagens a Miami e recebimento de diárias fan
tásticas

A atuação comercial no mercado internacional de
manda dos executivos envolvidos um relacionamento
freqüente com os clientes e fornecedores de outros
países. No easo das empresas do Sistema Petrohrás.
além dos controles pertinentes. as viagens ao exterior
quase sempre estiveram sujeitas à aprovação prévia
do Ministério de Minas e Energia e. às vezes. até mes
mo do Presidente da República.

No caso particular do Diretor Aurílio Fernandes
Lima é oportuno ser ressalvado que o mesmo nunca
desemharcou em Miami. tendo permanecido em seu
aeroporto apenas o tempo necessário para a conexão
de vôo para outra localidade.

A "Solicitação de Recebimento" publicada pelo
O Estado de S. Paulo em 27-6-93 (anexo VII) na reali
dade registra a devolução de uma diária no valor de
US$166.00 efetuada pelo diretor Aunlio Fernandes Li
ma aos cofres da Petrofértil por ter antecipado. cm
um dia. seu retorno ao Brasil.

Esta viagem teve como ohjetivo a representação
da Petrofértil no Congresso Anual da IFA - Interna
cional FertiliZei" Association - realizado em Orlando
- Flórida e. posteriormente. a contatos com produ
tores de enxofre no Canad~L

O referido documento (anexo VII) indica o roteiro
da viagem e o valor da düiria pago na época pela Petro
brás a todos os seus empregados quando em viagem
ao exterior. para fazer parte às despesas com hoteL
alimentação e outros gastos pessoais. Como pode ser
comprovado. não se trata de "diárias fantásticas" como
alegado por aquele Parlamentar.

- "Santista Trading aparece em vários desses con
tratos como intermediária, recebendo da Petrobrás co
missões absolutamente desnecessárias"

A Santista Trading era a representante no Brasil
da Cansulex (Canadá) não nos cahendo opinar sobre
o relacionamento comercial entre elas. Deve ser ressal
tado que a fatura mencionada na matéria do O Estado
de S. Paulo (anexo VlI), refere-se a uma operação
comercial entre aquelas empresas sem qualquer desem
bolso por parte do Grupo Petrofértil.

- entrega das reservas de minério nióbio da Goias
fértil para o Grupo Paulo Abib explorar durante 20
anos "graciosamente e sem concorrência pública inter
nacional"

O aproveitamento das jazidas de nióbio da Goias
fértil foi ohjeto de diversos estudos e tratativas ao longo
do ano de 1986. que foram conduzidos pelo Conselho
de Administraç<lo e pela Diretoria da Empresa que.
em reuniüo realizada no dia 17-9-í.;6, aprovaram o con
trato de arrendamento da jazida mineral celebrado en
tre a Goiasfértil e a Goiás Nióbio (anexo VrIf).

Convém salientar que o Diretor Aunlio Fernandes
Lima não participava destes Órgãos.
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A Goiás Nióbio não chegou a ser instalada. No
ano de 1990, a Goiasfértil denunciou o contrato, e
pouco antes de sua privatização cancelou o registro
de averbação no Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM).

Como pode ser comprovado na carta
DGFJ-OORI93, de 30-6-93, da Goiasfértil (anexo IX)
"não consta em nenhum documento nos arquivos da
Goiasfértil qualquer participação da Paulo Abib Enge
nharia S/A no Projeto Nióhio ... ".

Assim, fica demonstrado que, além do Diretor
Aurílio Fernandes Lima não ter participado dos enten
dimentos desenvolvidos, não foi realizada qualquer ne
gociação com a Paulo Ahib Engenharia S/A, como
alega aquele Parlamentar.

Com esses esclarecimentos e respectivas comprovações,
que poderão ser mais detalhados, a Direção da Petrobrás

.cumpre seu dever de informar os atos de seus administradores.
Por outro lado, não podemos deixar de comentar que

informações distorcidas ou outros motivos que desconhecemos
tenham levado o Deputado José Felinto a proferir acusações
inverídicas e infundadas, que não fazem justiça ao zelo profis
sional e lisura que sempre caracterizaram a conduta do Enge
nheiro Aunlio Fernandes Lima.
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O Estado de S. Paulo

24 junho de 1993

ANEXO I

DFPUTADO AMEAÇA COM CPI PARA
APURAR SUSPEITAS NA PETROBRÁS

Estatal é acusada de perder milhões de dólares em negociatas

Márcio' Morais
Brasília - A Petrobnís foi colocada sob suspeita óntem

pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.
Convocado para falar sobre a situação financeira da -estatal,
o seu presidente Joel Mendcs Rennó', acabou ouvindo acusa
çóes do que a Petrobnls é um dos "'ralos" da economia estatal
brasileira. por onde se- perdem milhõcs de dólares em nego
ciatas e falcatruas. Constrangido cm certos momentos: Rcnnó
negou as acusações dc irregularidades e prometeu abrir a
empresa aos parlamentares - não sem antes ouvir a ameaça
de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
pelo deputado José Felinto (PP-PR).

Felinto chamou o ex-vice-presidente e atual diretor da
Petrobrás. Aurílio Fern.:ira Lima, de "ladrão". Isso depois
de Rennó admitir ser amigo do acusado "há mais de 30 anos".
Como prova da acusação, o deputado apresentou uma. série
de documentos e contratos em que se comprovasuperfatu
ramento da Petrofértil (subsidiüria da Petrobrás) na compra
de enxofre e amônia. Exaltado, Filinto acusou a Retrobrás
de premiar Lima com uma diretoria, quando o seu lugar "é
a cadeia". O deputado também lançou dúvidas sohre o com
portamento ético do ex-ministro, ex-vice-presidente da Repú
blica e ex-presidente da Petrobrás, Aureliano Chaves.

"'Ele (Aureliano) é funcionário da empresa de consultoria
Paulo Habib há 20 anos e, por coincidência, a PetrQbrás tem
20ré dos seus contratos na área de fertilizantes ,e. minerais
com esta empresa", denunciou Felinto. Prudente, o deputado
Alberto Haddad (PP-SP) pediu serenidade a Filinto e ameçou
cassar sua palavra. "'Pelo regulamento. o convidado não é
obrigado a responder sobre assunto que não está na pauta".

PETROBRÁS

Fertilizantes S.A - PETROFÉRTIL

CI-VPRF-56/86
ANEXO 11

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1986

Ao Presidente Maximiano Fonseca
Do Vice-Presidente Aunlio Fernandes Lima

Ao Presidente da Petrohrás
1. Aprovo a solicitação do Dr. Avelino Chaves.
2. Solicito a V. S·, autorizar que a Convenção de Sindi

cância seja composta por pessoal da Petrobrás, não pertencente
aos quadros da Petrofértil. - 4-11-86.
De acordo, 5-11-86
Ref.: Auditoria

Tendo em vista sérias acusações, por parte do Diretor
Rubens Tavares Filho, em relação às importações de amônia
e enxofre realizadas pela PETROFÉRTIL através da IN
TERBRRÁS, danosas, inclusive, à integridade da Adminis
tração da Empresa, conforme entendimentos, solicito a V.
S·, seja procedida minuciosa sindicância nesta Subsidiária nas
atividades acima referidas e em outras julgadas convenientes.

Atenciosamente, - Aurílio Fernandes Lima, Vice-Pre
sidente.
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PORTARIA PRF/CONF -13/86

Tendo em vista o exposto na CI-VPRF-56/86, de 14-1O-X6,
o Presidente da Petrofértil, no uso de suas atribuições e devida
mente autorizado pelo Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Petrobrás, resolve: '

Constituir uma' comissão de sindicância, integrada pelos
, abàixo nominados, com o objetivo de apurar, noprazo de
30 di~s" a contar da data da presente, os fatos argüidos pelo
Diretor Rubens Tavares Filho, relacionados com as impor
tações de amônia e enxofre realizadas pela Petrofértil, através
da Interbrás:

- Ma~rício Ferreirl!-, Superintendente Ac\junto de Co
mérci0 Exterior do DECOM. - Coorden,ador.

, ' -:-Mário da Silva Oliveira, Chefe Adjunto Financeiro
do SEFIN. .

~ ,-,Ronaldo Ferreira Gomes, Chefe Adjunto do Sç~ÜR.
. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 19R6. - Maximiano

Fonseca, Presidente.

ANEXO IV

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 19R6
Ao Presidenté da Petróbras Fertilizantes S.A. - Petro

fértil,
Da' Comissão de sindicância constituída pela' portaria

PRF/Conf - 13/86 '
Senhor Presidente:
A Comissão de Sindicância constituída pela Portaria Prfl

Conf-013/86, de 10 de novembro de 1986, com o objetivo
de apurar os fatos argüidos pelo Diretor da Petrofértil, Rubens
Tavares' Filho, relacionados com as importações de amônia
e enxofre realizadas pela Petrofértil, através da Interbrás,
vem, relTlpestivamertte, apresentar o seu Relatório conclusivo,
nos seguintes termos:

I~ INTRODUÇÃO

ApÓS a primeira reunião da Comissão, realizada em 14
novembro, último, foi solicitado ao Vice-Presidente da Petro- ,
brás que transmitisse à Comissão os esclarecimentos que en
tendesse necessários para, melhor estudo e análise dos fatos
relacionados com as importações de enxofre e amônia alega
dos na carta DRT-102/86, de 15 de outubro de 1986, consoante
carta que compõe o Anexo DRT-1.

Em ,carta datada de 27 de novembro do Vice-Presidente
da Petrofértil apresentou seus esclarecimentos como consta
do Anexo n" 1.

Por necessidade de serviço o Coordenador da Comissão
necessitou ausentar-se do País, tendo, por este motivo, sido
realizada, em 27 de novembro, a segunda reunião, da qual
participou, a pedido da Comissão, o Chefe da Área de Fertili
zantes da Interbrás, Ismael J. Garritano, o qual fez uma longa
exposição sobre os procedimentos utilizados pela Interbrás,
empresa responsável pela importação de enxofre e amônia
para a Petrofértil, bem como sobre as características dos res
pectivos mercados.

Em decorrência dessa reunião e por solicitação da Comis
são, o Chefe da Área de Fertilizantes da Interbrás apresentou,
em 3 de dezembro, corrente, os esclarecimentos constantes
dos diversos Anexos INT. '

Não foi possível identificar nenhum julgamento errôneo,
intencional ou não, que conduzisse a favorecimentos ou prejuí
zos de qualquer natureza aos grupos ofertantes, tendo a Inter
brás e a Petrobrás se comportado com a lisura e a isenção

necessárias a processos desta nature:z;a, com a oferta escolhida
sendo a que melhor atendia aos interesses do País; por com-
pOrtar menor dispêndio de divisas:' .

Por outro lado, a docu'mentação' pertinente apresentada
pelo Diretor Rubens Tavares Filho em suporte de suas alega
ções, foram consideradas vagas e não conclusivas, em alguns
casos, e não comprobatórias em'outros, não tendo sido mesmo

. possível à Comissão encontrar na documentação recebida da
quele Diretor a' c6mprovação do comentário irônico que o
mesmo menciona na página 7 de seu Expediente DRT-102/86,
já que a cópia -recebida do que seri,a a págiJta 4 de "Fortilizer
Market Bulletin': de 23-6-86 (anexo DRT-7) não faz qualquer
,menção à licit&ç;'ío em questão, e nem contém indicações de
que se trata dp, documento solicitado pela Comissão segundo
os termos do Anexo 3.

,IY~ CONCLUSÁO FINAL

Em face de todo o exposto, a Comissão de Sindicância
constituída pela, Portaria PRF/Conf,QI3/86, de 10-11-86, do
Sr. Presidente da Petrofértil, considerada que as importações
de enxofre eamô,nia realizada pela I!lterbrás, em f~vor .da
Petrofértil, vêm sendo executadas atra'yés de práticas çomer
ciais usuais no mercado internacional daqueles produtos"os
quais vêm sendo benéficas às companhias envolvidas e ao
mercado interno, inclusive ao abastecimento e suprimento
daqueles produtos ao País.

Conseqüentemente, considera a Comissão não serem pro
cedentes as alegações e afirmativas constantes da carta
DRT-102/86, de Ui·1O-86, do Diretor'da Petrofértil, Rubens
Tavares Filho, os quais não encontram qualquer suporte ria
documentação analisada pela Comissão, constante dos anexos
o presente Relatório. .

Atenciosamente, - Maurício Ferreira, Coordenador
Mário da Silva Oliveira - Ronaldo Ferreira Gomes,

MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S.A.
ANEXO V

OUR REF. CHE 010/87
São Paulo, 2 de fevereiro de 1987

I1m" Sr.
Almirante Maximiano E. T. Fonseca
Presidente da Petrobrás Fertilizantes S.A. - Petrofértil
Rio de Janeiro -'RJ

Prezado Senhor,
Com referência a notícias veiculadas pela imprensa, en

volvendo os nom~s de nossas Empresas, em questão da con
corrência para importação de amônia, vimos pela presente
declarar que:

1. A Mitsubishi considera absolutamente normais os
procedimentos parà realização da concorrência em questão,
efetuada pela Interbrás para fornecimento à Petrofértil;

2. A Mitsubishi não se sente prejudicada, uma vez que
reconhece a lisura e seriedade com que são conduzidos os
negócios pelas referidas empresas subsidiárias da Petrobrás;

3. Desejamos ainda esclarecer que não autorizamos que
pessoas estranhas ao nosso quadro funcional utilizassem o
nome da nossa empresa ou nos representasse em qualquer
interesse.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à sua inteira
disposição para quaisquer esclarecimentos, que eventualmen
te se façam necessários.

Atenciosamente, - Beiji Kobori, Diretor Presidente.



14864 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Julho de 1993

.ANEXO VI
TELEX

Destinatário(s ):
Petrohrás S.A. - Escritório Fortaleza
Dr. Aunlio Fernandes Lima
MD Diretor

Nitrofértil T-DAC-048/93 - 30-6-93
Conforme solicitado. encaminho anexo. quadro com to

das as exportações de am6nia feitas em nome da Nitrofértil
no período de 1983 até 1993.

Informe também que. em relação as exportações relacio
nadas. foram recebidos. pela companhia os valores contra
tados ..

Esclareço que todos os documentos referentes às opera
ções informadas estão devidamente \lrquivados na contabi
lidade da empresa.

Para finalizar coloco-me à disposição de V. Ex" para quais
quer outras informações que julgue necessário.

Atenciosamente. - Antônio Carlos Mesquita Doria, Di
retor.

+-------------+
1 tJITROFliRTIl J

+-------------+

1 983

-------------------------------------------------------+
OEMONSTRATIVO DE LXLQRI~C~~Sl

+---------------------------------------------------------+
• A H O N I A ...

-------------------------------------~-------------------------------------------------------
CLIENTE DESTINO. I NAVIO I SAlDA , IUANTIDADE! USS UNIT' USS TOTAL

---- - -- +------ - ---+------- ---- ----+--- -----+-------------+----- --+---------- ---
INTERBRAS HAAR/TUNISIA I ISFONN , 24.'1.83 I 11.546.396! U7.·U! 1.355.676.5•.
INTERBRAS FRANCA/B&LG. I LORD XELVJN I '5.14.83' 19.126.47' 128.66! 2.447.999.91
INTERBRAS NORUEGA/FINL.! LUIGI.LAGRANGE I 15.'5.93 I 19.294.283 125.37 2.418.975.62
INTERBRAS ITALIA/TURQ. I SHOLNV ,. 17.16.93 I 19.731 r 975 125." 2.466.516.65
INTERBRAS "OÇAKB/HAUR. I LORD KELVIN ! 31.16.83 I 17.539.191 124.38 2.181.492.48
INTERBRAS "OCAHBIGUE ! OEVONSHIRE ! 14.12.83' 19.111.139 I 122.38! 2.338.863.21
---------------------------------------------------~--+-------------+--------T---------------·
T O T A L N o A N o 1 9 8 3 , 1'6.249.354 ! 124.32.! 13.219.414.27

1 9 8 4

------------------------------------------------------------------------------.---------------INTERBRAS ! "OCA"BIQUE
IHTERBRAS ! KOC~IQUE

INTERBRAS ! OINAHARCA

! OEVONSHIRE
.! OEUONSHIRE
! OEBULTY

I 11.12.84 I
, 13.13·.84 I
! 89.85.84 ,

19.159.923 , 125.8' I
16.1'9.631 ! 125.8' !
7.2Q9 r 991 , 125." !

2.382.49••••
2.'11.283.'8

911.248.87
----....----....---".."""'--------.----------~.--~.~---~~==~=~~==== ======+='=============i========='i-====="============-

#r-it-&-

-------------------------------------~----------------------------------------------------~--

1 985

INTERBRAS ! AFRICA 00 SUL! FARADAY ! 19.e9.85! 18.832.399! 146.1'! 2.779.53••••
IHTERBRAS ! ESPANHA ! HUNOOGAS ! 12.18.85' 14.786.167' 135.11 I 1.996.132~~.

------------------------------------------------------+-------------+--------+---------------
T O T A L N o A N o 1 9 8 5 I 33.619.566 I 142.15-' 4.775.662•••

1 986

1 987

NÃO H o U V E EXPORTAcl!!io

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

N 11 o H ° U V E E X P O R T A ç Ã °
-~-----------------------------------------------------------------------------------------~-.

1 9 B 8

N 11 o H ° U V E E X POR T A ç Ã O
--_.~-~-~~~-~~~~~-~~~~~~---------------------------------------------------------------------

198 <]

-----------------------------------------------------------------------------------------------
N 10 o H o U V E E X POR T A C I O

~iI._lí8~Sl~.----- --- ..----- -

NÃO H O U V E E X P O R T A C l!!i O
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199 1
---------------------------------------------------------------------------------------------

N li: o H o U V E E X P o R T A C li: o
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------.1 9 9 2

NÃO H o U V E E X.P o R T A C Ã o
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

\9.93-·
-----------------------------------------------------------~~------------------------------~-
FERTICHEH ! CUBA ! WÍLT5HIRE I 87.82.93 f 1.~274.471 f 111.S.! 1.145.6.3.52

! ! !! I I
! ! !, I!

------------------------------------------------------+-------------+--------+---------------
T O T A L D o A N o 1 9 9 3 I 11.274.471 I 111.5.-' 1.145.613.52

.=~===~~C=:====~=%===Z:===;=======~===C===2===~===zz=a_:.==#=.=~sa~=z~a=••••••==a~=c••===zza.
T O T A L G E li! A L f 192.5.1.'136 ! 126.88*/ 2 .....25.621.66
.s=_.==;==;=;===~====~:==.=:••3.==a~z.=zc~=z~===~=~~~==.=====~==~w~==z===;==a~--"==#ag=~-c.c-
• PREÇO UNITARIO HÉDIO

ANEXO VII

o Estado de S. Paul!>.

DEPUTADO ACUSA DIRETOR DA PETROBRÁS

Domingo - 27 de junho de 1993

Escândalos

DEPUTADO DENUNCIA
DIRETOR DA PETROBRÁS

Entre as várias acusações está a contratação

de empresa fantasma

Márcio de Morais

Brasília - O superfaturamento em milhões de dólares
na compra de amônia e enxofre pela PETROFÉRTIL a com~
provação de emissão de mais de mil bilhetes de passagens
áreas, muitas para o Exterior, a contratação de uma empresa
fantasma norte-americana e relatórios internos da PETRO
BRÁS que comprovam irregularidades na gestão de Aurílio
Ferreira 'Lima na vice-presidência da estatal, nos anos 80,
deram uma certeza ao Deputado José Felinto (PP - PR):
"O ministro Paulino Cícero (de Minas e Energia) anistiou
e premiou um ladrão".

A anistia foi o "esquecimento" de um prejuízo de cerca
de US$100 milhões (Cr$5,3 trilhões) durante o período de
Lima na vice-presidência da PETROBRÁS. Pelo regimento
da estatal, o cargo de 'vice-presidente dá ao seu ocupante
uma diretoria em outra subsidiária. No caso de Lima, uma
diretoria na PETROFÉRTlL. O prêmio foi a atual diretoria
de Produção e Transporte da PETROBRÁS, que vai movi
mentar este ano US$ 2 bilhões (cerca de Cr$ 106 trilhões).

Investigação - Durante um ano, Felinto reuniu docu
mentos, relatórios e recibos que comprometem o passado de
Lima na PETROBRÁS. (ver quadro).

ANEXO VIII

EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA QUINTA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DA GOIÁS FERTILIZANTES S/A - GOIASFÉRTlL
GRUPO PETROFÉRTlL.

Aos dezessete dias do mês de setembro de mil novecentos
e oitenta e seis, realizou-se na sede da PETROBRÁS Fertili-

zantes S/A - PETROFÉRTIL, localizada à Praça Mahatma
Gandhi, 14 -,,9" andar, na cidade .do Rio de Janeiro - RI.
aIOS" Reunião,do Conselho de Administração da Goiás Ferti
lizantes S/A -, GOIASFÉRTIL - Grupo PETROFÉRTIL,
sob a presidênçia dp Senhor Rubens Tavares Filho, nos tcrmos
da letra a, parâgraf02", do art. 15 das Disposições Estatutárias
·e, com a presenç.aQos Senhores Conselheiros Solon Guima
rães Filho, Orfiltt Lima dos Santos,. Newton Lima de Freitas
Guimarães, JoãO Reynaldo Pereira da Costa. Paulo Mauricio
Castelo Brancó, e, como convidados os Senhores Hélio Leite
Martins e Joaquim Guedes de Amorim Coelho. respectiva
mente Diretores Presidente e Superintendente da Companhia.
Iniciada a reunj~o às dez horas e trinta minutos, passou-se
ao exame entée. outros assuntos do seguinte item. Item
4 - Homologação do Contrato da Goiás Nióbio S/A: O Con
selho de Administração homologou o Contrato de Arrenda
mento de Jazida Mineral, celebrado entre a GOIASFÉRTIL
e a Goiás Nióbio S/A, cujos termos foram anteriormente exa
minados pelo DNPM e em última análise aprovados pelas
Assessorias Jurídicas do BNDESPAR e PETROFÉRTIL. Às
treze horas o Sr, Presidente Ruhens Tavares Filho, lavrou
a presente ata que vai assinada pela Secretária Geral da Com
panhia, Celênia Ribeiro de Sousa, e por mim, Renato Geraldo
Abate, Chefe da Assessoria Jurídica, foi extraído.

Catalão, 2 de julho de 1993. - Renato Geraldo Abate,
Chefe da Assessoria Jurídica.

ANExorx

DGF J-008/93
Uberaba - MG, 30 de junho de 1993

À
Petróleo Brasileiro S/A-PETROBRÁS
Av. República do Chile, 65 - 23') andar
20132.970 - Rio de Janeiro/RJ

Att.: Dr. Aunlio Fernandes Lima
Diretor
Ref.:, Projeto Nióbio da Goiás Fertilizantes SIA 

GOIASFERTIL
. A Goiás l'iJóbio S/A constituída a partir da associação

feita entre PROMETAL - Produtos Metalúrgicos S/A e Me
tais de Goiás S/A - METAGO. através de Escritura Pública.
lavrada no Cartório do 3" Ofício da Comarca de Goiânia em
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19-5-82, vis'ando o aproveitamento econômico dos recursos
minerais, no' caso específico 'o Nióbio (Nb 205), nas zonas
mineraJiz(ldas do Complexo Ultramáfico Alcalino de Catalão
L recursos esses, pertencentes à Goiás Fertilizantes S/A ~
GOIASFÉRTIL. , ,

A associação entre a Prom~tal e a M<:tago se deu em
função da segunda ter também jazimento de NiÓqio em área
de sua propriedade, e a primeira ,ser detentora ,d,e tecnologia ..

Entretanto, essa associação só seria possível, wm a obten
ção dos jazimentos da GOIASFÉRTIL, através da partici
pação acionária ou arrendamento da jazida, adotando, até
por motivos legais, a segunda opção.

Os estudos para implantação do Projeto Nió1;Jio, se arras
taram desde 1981, com minutas de contratos· sendo discutidas,
pelas partes e pelo Conselho de Administração da GOIAS
FÉRTIL, o qual participando de todos os atos, submeteu
também quando necessário, ao BNDES e/OIrou~ros organis
mos federais que devessem deles ter conhecime.nto, como
o próprio Departamento Nacional de Produção Mineral -
DNPM. ,

Só em 17 de setembro de 1986 foi firmado, o c~ntrato

de arrendamento dajazida de Nióbio, entre a o.Q~ASFERTIL '
e Goiasnióbio, através do contrato n" GF/ASJUR~009/86, seI)".
do aveJ:hado no DNPM, para atos de arrendamento de conces
são de Lavra em 10-6-87, através do despacho. n'! 9.291/67
DNPM.

Ao mesmo tempo e ainda no ano de 1986 in.iciou discussão
da minuta de contratoyara aproveitamento da ,U~ina Semi-In
dustrial da· GOIASFERTIL, a título de arrendqrnento pela
GOIASNIÓBIO, já que; aquela unidade, estava desativada,
tendo sido colOCada em discussão e aprovado na 101" reunião
do Conselho de Admini.strÇlção da GOIASFÉRTIL.

Pelo que se sabe, dado a baixa cotação da liga de nióbio
no mercado internacional, a GOIASNIÓBIO não chegou a
ser instalada fisicamente, tendo a GOIASFÉRTIL, no ano
de 1990, denunciado o contrato e pouco antes da privatização,
foi cancelado o seu registro de aprovação no qNpM.

Esclarecemos ainda que não consta em nenhum docu
mento nos arquivos da GOIASFÉRTIL, qualquer participá
ção da PAULO ABIB ENGENHARIA S/A no Projeto Nió
bio, tendo sido todo desenvolvimento tecnológiéo, feito pela
PROMETAL S/A através do seu Eng" Diretor'J. D. T. Ca-
pocchi. . ,

Todo acompanhamento do processo de 'constituição do
contrato de arrendamento e outras avenças, pela GOIAS
FÉRTIL, foi feito pelo então advogado do quadro da GOIAS
FÉRTIL, Manoel Caixeta Neto, dele tendo todo conheci
mento.

Atenciosamente, - Guilherme de Felippe Júnior, Di
retor.

ANEXO X

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A Petrobrás Fertilizantes S/A - PETROFÉRTIL - é
uma empresa "holding" de um grupo de empresas, anterior
mente composto por Fosfértil, Goiasfértil, Ultrafértil, Nitro
fértil e ICC (as três primeiras já privatizadas).

Como empresa "holding" cabia à Direção da Petrofértil
definir as políticas que eram operacionalizadas pelas empresas
controladas através de seus diretores, gerentes e corpo de
empregados.
, Até 1990, todas as operações no mercado internacional

, do Grupo Petrofértil eram conduzidas pela Interbrás em arti-

culação com a Direção daquelas empresas que, efetivamente,
eram sempre as produtoras, as exportadoras e/ou as importa
doras dos produtos. " '. , '

Assim, a' Pettofértil "holding" jamais efetuou qualquer
operação que envolvesse impotração ou exportação de fertili
zantys ou·d~ suas matérias-primas.

, Rio d~ Janeiro, 7 de julho de'19?3. ,
Deputado Federal Alberto Haddad, Câmani do Deputad<;>s,'
Comissão de Minas e Energia ,
Ministro Paulino Cícero, Ministério de Minas e Energia
Depu~ado,FernandoLira, Corregedor da Câmara dos De,pu-
tadps, .
Depútado I)lpc~ncio de Olíveira

I, Para ~ossa surpresa, tomàmos écirÍh'ecimento, via no
ticiário publicado pelo jornal o Estado de S" Paulo, ~e acus~; .
ções Ú';itasà' pessoa dei Dr'. Aurílio Ferhandes Lima. ,

2. Nós, como Representantes da Fír'maAmericana AJ;l1
sulex, constituída de dois grupos de empresas. Também Ame
ricana, Freeport Mcmoran e Pennzoil,' de'sejamos pela pre-'
sente, apresentar ao Dr. Aurílio todo nosso apoio e, a.o mesmo
tempo, deixar absolutamente claro que, em todo~ 9S anos
em que tivemos relacionamento comercial com a Petrofértil,
através da pessoa do Dr. 'Aur,ílio,- ele -sempre se portou de
maneira absolutamente honesta e cristalina.

Desejamos, tamhém, registrar' qu\'1, como exe~utivo' de
1" linha, defendeu'sempre integralmente os interesses do dru-
po Petrofértil. .

3. Não cremos que ó assunto mereça grandes argumén
tações, porém, como agentes da Amsulex, desejamos comen
tar que, principalmente na década de 80, a Cacex, qué era
(, órgão oficial do Governo, é controlador de preços das imp'or
tações e exportações brasileiras, exercia um rígido controle
de preços de todas as matéria's-prirrías para fertilizantéS', irtclu
sive~ obviamente, o enxofre. . .'.. '" . '

4. Assim'sendo; qua-lquercidadão·brasileiro poderá se
dirigir aos escritórios do 'Banco do Brasil no Rio de JanBi'ro,
contatai à ex:Cac'ex' e verificar, através das guias de impor
tação imitidas por' aquele órgão, que as importações 'feitas
pela Petrofértil tinham pr.eços competitivos. ,

5'. Cremos que seria bom frisar, também, que as nego
ciaçõesde enxofre eram feitas, naquele período, em conjunto
com a Inter:brás, que cuidava das ,iI:nport,ações e exportações
do Grupo Petroférti1. ' , " ," ,

6,' Desejamos salientar que a Ciech, Polônia, cansulex
(hoje com o nome de Prism),e Amsulex sempre foram os
maiores e mais tradicionais fornecedores do mercado brasi
leiro (no período de 1984/89 suas vendas representaram 71 %
do total das importações brasileiras), sendo que empresas
como Bayer, Copebrás, Elekeiroz, Cotia, Grupo Vo\orantim,
Fibra, Copersucar, T a P, Quimbrasil faziam contratos com
esses fornecedores. Com essa política, todas as emp'resas do
setor químico e de fertilizantes dividiam suas cOIl).p'ras com
Europa, USA e Canadá, evitando, assim, correr um ev~ntual

risco de paralisação de suas plantas por falta de produto.
7. Desejamos lembrar-lhes que, na década de 80, houve

períodos de escassez do produto e, conseqüentemente, todos
os grandes consumidores dessa importante matéria-prima fa
ziam contratos anuais, onde os preços eram revisados semes
tralmente. Nenhum produtor importante de enxofre vendia
seu produto na base "Spot". '

8. Fmalizando, hoje, a Fosfértil, já privatizada' e seus
acionistas, que pertencem à indústria privada de fertilizantes,
continua, também, comprando parte de suas necessidades da
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Ciech, Prism e Imbrasa, o que vem provar que o Grupo Petro
féril/lnterbrás, na década de 80, sempre negociou com forne
cedores idôneos e importantes do mercado mundial.

Atenciosamente, -,Roberto S. O. Spagnuolo.

IMBRASA

To: Pebrobrás - RIO ATTN.: Dr. Joel Mendes Rennó
From: Roberto S. O. SpagniJólo CC.: Dr. Aurílio F. Lima
Urgente' .
Date: 7 de julho, 93 Our Nbr.: 2/98/93 Pages Incl. This One:
Re:

Em aditamento ao nosso fax de 1"-7-93, vimos informar
lhes que a comissão de agente recebida por nós, no caso
representando a Amsulex, era pàga pelo fornecedór'~ Am
sule'x~ ,

'Éssa comissão era sempre indicada nas guias de impor-
tação, consoante a legislação brasileira. '

Gostaríamos de esclarecer, também, que, em m~mento
algum, recebemos comissões da Petrofértil.

Saudações, - Roberto S. O. Spagnuolo.

COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

,Fax Tramittal

Data/Date: 7-7-93 R~f: '3384193
ParaiTO: Petrobrás~ Petróleo Brasileiro S/A
Dr.' Áurílio Fernandes Lima
Fax: (021) 534-3180 Páginas/Pages: I,
Remetente/Sender: Alari Goldlust
Aprovação/Approval:

1 ,... A Empresa Giech da Polônia, representada no Brasil
pela Comexport - Companhia de Comércio Exterior - e
as Empresas Americanas eCansulex (atualmente denominada
Prism), venderam de 1984 a 1989, aproximadamente 3/4 do
total das, importações brasileiras de enxofre, utilizando para
a realização desses negócios seus representantes no Brasil,
que atuam como agenciadores e ~ão remunerados pelas empre
sas exportadoras acima citadas, exclusivamente.

2 - Empresas instaladas no Brasil como Bayer, Cope
brás, Cotia, Grupo Votorantim, Fibra, Copersucar, IAP e
Quimbrasil, entre outras, contrataram com esses exportadores.
de enxofre, 'mediante fornecimentos agenciados por seus re
presentantes no Brasil. Essa política de adquirir de fornece
dores da Europa, Estados Unidos e Canadá em muito favore
cem o setor químico e de fertilizantes estabelecidos no Brasil,
que, com esse procedimento, evitam o risco de paralisação
de suas fábricas por escassez de enxofre.

3. Sublinhe-se que, ao longo da década de 80, houve
períodos de escassez de enxofre e, em conseqüência, todos
os grandes consumidores dessa matéria-prima realizavam con
tratos anuais, sendo os preços revisados semestralmente, des
taque-se, ainda, que nenhum comprador importante de enxo
fre compra seu produto na base do "spot".

4. A Fosfértil e Ultrafértil, atualmente privatizadas e
as empresas suas acionistas do setor de fertilizantes perma
necem adquirindo parte do enxofre de que necessitam das
empresas Ciech, e Prism que evidencia, desde logo, que o
Grupo Petrofértil e a Interbrás, em períodos anteriores, nego
ciaram com esses mesmos fornecedores, reconhecidamente
importantes e idôneos no mercado internacional.

. Atenciosamente, - Alan Goldlust - Diretor, COMEX
PORT Companhia de Comércio Exterior.

ESCLARECIMENTOS DO DIRETOR AURÍLIO
AOS EMPREGADOS DA PETROBRÁS "

Em face das notícias veiculadas pela imprensa decorrentes
de declarações infundadas do Deputado José Felinto (PP-PR),
sinto-me no dever de apresentar alguns esclarecimentos, em
especial àqueles que trabalham no Sistema Petrobrás.

Inicialmente, gostaria de salientar que minha carreira nes
ta Companhia, ónde me aposentei após 33 anos de trabalho,
sempre foi pautada pela transparência das atitudes, pelotra:b'a
lho em equipe e pela busca dos melhores resultados para
o País e para a'PETROBRÁS,

Ocupei funções de confiança durante mais de :25 anos
, sempre decidindo em regime de colegiado como determinam

nossas normas de procedimento.
Ao longo de todos esses anos jamais me prevaleci dos

. cargos ocupados para tirar vantagens pessoais.
, Os companheiros antigos' da Petrobrás que me acompa

nháram durante" essa trajetória podem atestar que para o me
lhor desempenho de minhas funções nunca hesitei em até
mesmo sacrificar a minha família e a minha própria saúde.

Tudo o que possuo está devidamente registrado na Petro
brás e nas deda'rações de imposto de 'rerida, sendo o resultado
exclusivo de nie'u s"alário.

Exerci oS'cargos de Diretor e de Vice-Presidente da Petro
fértil no período de dezembro/84 a junho/90, quando em con
junto com seus empregados, gerentes e demais diretores, colo
camos o Grupó 'Petrofértil em lugar de destaque no setor
de fertilizantes, operando todas as unidades em 'níveis acima
de suas capacidades de projeto, quebrando sucessivos recordes
de produção e de vendas, reduzindo seu endividamento com
recursos geracíos, pelas próprias empresas e interrompendo
o fluxo de aportes de recursos pela Petrobrás e, ainda, atingin"
do resultados compatíveis com a realidade do, setor.

Rio de Janeiro, 8de julho de 1993
Ilmo Sr. .
Deputado Feder';al Inocêncio de Oliveira
Presidente da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Deputado,
Tomei cOI;1hécimento através de jornais de São Paulo

de grandes acusações feitas pelo Deputado pelo Estado do
Paraná José Felinto, contra o Dr. Aurílio Fernandes Lima,
atualmente no exercício do cargo de um dos Diretores da
Petrobrás.

Conhecendo há longa data o Dr. Aurílio, com o qual
participei da alta direção da Petrofértil, eu no cargo de Presi
dente e ele no cargo de seu Vice-Presidente Executivo, posso
testemunhar, inclusive com farta documentação em meu po
der, que as referidas acusações são absolutamente falsas. Além
disso, o Dr. Aurílio sempre gozou do mais elevado conceito
entre os funcionários e dirigentes da Petrobrás pela correção,
probidade e dedicação no exercício dos numerosos cargos
que desempenhou no Sistema Petrobrás.

Sendo assim, é extremamente lamentável que um repre
sentante do povo ocupe a Tribuna da Câmara para fazer acusa
ções absolutamente falsas a um cidadão que sempre soube
defender e colocar acima de tudo o interesse público. A leviana
atitude do referido Deputado fornece em última análise, isto
sim, argumentos para aqueles que procuram desacreditar a
Câmara dos Deputados perante a opinião pública, isto com,
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sérios prejuízos para o aperfeiçoamento de nossa Democracia
tão desejada por todos bons brasileiros.

Muito cordialmente, - Maximiano Eduardo da Silva Fon
seca.

CURRICULUM VITAE

I - Dados Pessoais
Nome: Aurílio Fernandes Lima
Filiação: José Fernandes Lima e Maria Marinho Lima
Naturalidade: Pará de Minas (MG)
Data de Nascimento: 23-12-34
Profissão: Engenheiro
Estado Civil: Casado
Endereço: Rua Caconde, 522 - Apt" 31 - Jardim Pau

lista - SP
Telefone: (011) 887-6481
Matrícula (Petrobrá~): 591.766-7

11 - Formação Profissional
Engenharia Elétrica e Mecânica - Faculdade Federal

de Engenharia de Itajubá (MG).
Diversos cursos de extensão universitária, no Brasil e

no Exterior. .

Curso de Pós-Grad!lação pelo CENAP - Centro de
Aperfeiçoamento de Pesquisa de Petróleo - Petrobrás.

Estágios no País e no Exterior.
Participação em Seminários, Congressos Nacionais e In

ternacionais, Encontros e outros.
111 - Atividade Profissional

Admitido em 1959, na Petróleo Brasileiro S.A. - Petro
brás -, na Refinaria Presidente Bernardes, Cubatão - SP,
exercendo atividades profissionais nas Áreas de Manutenção
e Operação e cargos de Chefia nessas áreas.

Em maio de' 1974, designado Diretor da Ultrafértil S.A.
- Indústria ,e Comércio de Fertilizantes, respondendo pela
Direção da Area Industrial.

Em outubro de 1976, designado Diretor-Presidente da
Ultrafértil, cargo que ocupou até dezembro de 1982.

Em dezembro de 1982, designado Diretor-Presidente da
Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S.A. - Nitrofértil.

Em dezembro de 1984, designado Diretor da Petrobrás
Fertilizantes S.A. - Petrofértil.

Em julho de 1985, designado Vice-Presidente da Petro
fértil.

Em abril de 1993, designado Diretor da Petrobrás.
IV - Outras Atividades

Presidente dos Conselhos de Administração da Ultra
fértil, ICC, Nitrofértil, Goiasfértil e Fosfértil.

Diretor do Ibrafos - Instituto Brasileiro do Fosfato.
Membro do Conselho Especial de Presidentes do Centro

das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional da Baixada
Santista da FIESP - Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo.

Membro do Conselho da ISMA, agora IFA Ltda. 
International Fertilizer Industry Association, até maio/84,
quando passou a integrar o Comitê de Matérias-Primas dessa
Entidade.

Membro do Conselho e Diretor da Associação dos Enge
nheiros e Arquitetos de Santos, até 1975.

Participante do 59 Ciclo de Conferências da Associação
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra - ADESG
-, em Santos, em 1974.

Membro da Missão do Ministério da Agricultura ao Ja-
pfu,~1~9. .
, Viagens de car~ter técnico a vários países da Europa,

Africa, Américas e Asia.
Membro do Conselho Fiscal do Sindicato da Indústria

de Matérias-Primas para Inseticidas e Fertilizantes no Estado
de São Paulo.

Presidente da ANDA - Associação Nacional para Difu
são de Adubos e Corretivos Agrícolas -, a partir de março
de 1986.

Membro do Conselho de Administração da Araxá Fertili
zantes e Produtos Químicos S.A. - Arafértil.

Membro do Conselho de Curadores da Fundação Petro
brás de Seguridade Social - Petros -, a partir de julho
de 1986.

Eleito Diretor do Sindicato da Indústria de Matérias
Primas para Inseticidas e Fertilizantes no Estado de São Paulo
- SIMPIFESP -, a partir de agosto de 1986. .

Membro do Conselho de Administração da Indag S.A.
Membro do Conselho de Administração da Petrobrás

e Subsidiárias.
Secretário Executivo do Programa Nacional da Raciona

lização do Uso dos Derivados de Petróleo e do Gás Natural
-CONPET.

Presidente do Conselho Consultivo da Fábriça Carioca
de Catalisadores S.A. - FCC.
IV - Participações

Pesquisa Agropecuária.
Atividade de extensão rural, através das Secretarias de

Agricultura de diversos Estados da Federação.
Desenvolvimento de programas para aumento da produ

ção e produtividade agrícola do País.
Política Setorial de Fertilizantes.
Idealização do II Plano Nacional de Fertilizantes e Calcá

rio Agrícola.
Planejamento Estratégico da Petrobrás.

VI - Comendas
Comenda da Ordem do Rio Branco.
Comenda da Ordem do [piranga - Grau de Comen

dador.
Comenda do Mérito da Rede Ferroviária Federal S.A.

-RFFSA.
Comenda do Lyons Clube.
Medalha Amigo da Marinha.
Executivo do Ano 1981, pelo Centro das Indústrias do

Estado de São Paulo - CIESP -, Regional da Fiesp, na
Baixada Santista e Destaque Empresarial em 1984.

Personalidade do Ano de 1987 - Revista Brasil Mineral.
Cidadão Honorário do Estado de Sergipe.
Cidadão Honorário do Estado do Rio de Janeiro.
Cidadão Honorário da Cidade de Passa Quatro (MG).
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1993. - Aurílio Fernandes

Lima.

VI - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Apresentação
de Proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a apre
sentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições os Senhores:
PAULO RAMOS - Requerimento de informações ao

Ministério de Minas e Energia sobre estrutura de preços e
comercialização de gasolina.
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- Requerimento de informações ao Ministério da Fazen
da sobre recolhimento do ICMS por empresas distribuidoras

, de derivados de petróleo que menciona.
JONES SANTOS NEVES - Projeto de Lei que dispõe

sobre a qualidade de vida pela educação e dá outras provi
dências.

NELSON MARQUEZELLI - Projeto de Lei que dis
põe sobre a aposentadoria portempo de serviço de professores
em efetivo exercício do magistério.

NESTOR DUARTE - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de designação de Parlamentares, para,
como delegados da Casa, participarem da Conferência Ibero
Americana a realizar-se em Salvador, Estado da Bahia, no
período de 14 a 16 de julho do corrente ano.

OSVALDO COELHO - Indicação à Mesa da Câmara
dos Deputados de organização de viagens parlamentares com
vistas a prover melhor informação da realidade brasileira para
os futuros partícipes da revisão constitucional.

GERSON PERES - Requerimento ao Presidente da
Câmara dos Deputados de inserção nos Anais da Casa do
primeiro exemplar do Jornal Miriense, do Município de Igara
pé-Miri, Estado do Pará.

EDUARDO JORGE - Projeto de Lei que institui o
Serviço Civil Profissional e dá outras providências.

BERALDO BOAVENTURA - Projeto de Lei que tor
na dedutíveis da base da cálculo do Imposto de Renda as
contribuições de pessoas físicas para a previdência comple
mentar, privada ou pública, aberta ou fechada.

TADASHI KURIKI - Requerimento de informações
ao Ministério da Previdência Social sobre atestados de filantro
pia expedidos nos últimos 20 anos.

'-Requerimento de informações ao Ministério da Educa
ção e Desporto sobre entidades educacionais beneficiadas com
a isenção de impostos para importação de equipamentos.

PAULO ROCHA - Requerimento de informações ao
Ministério da Previdência Social sobre processo de aposen
tadoria de trabalhadores rurais dos Municípios de Juriti, Tucu
mã e Oriximiná, no Estado do Pará.

- Requerimento de informações ao Ministério da Justiça
sobre demarcação da área indígena dos Arara, Estado do
Pará.

- Requerimento de informações ao Ministério da Saúde
sobre a situação do Distrito Sanitário de Santarém, Estado
do Pará, da Fundação Nacional de Saúde. '

ADILSON MALUF - Projeto de Lei que declara o
Município de Piracicaba, no Estado de São Paulo, área espe
cial de interesse turístico e dá outras providências.

- Projeto de Lei que dispõe sobre inexistência de relaçáo
empregatícia nos casos que disciplina.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Vai-se passar
ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Jesus Tajra, pelo Bloco Parlamentar.

O SR. JESUS TAJRA (Bloco Parlamentar - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr· e Srs. Deputados,
eminente Deputada Sandra Cavalcanti, vão-se cristalizando
duas correntes de opinião em torno da idéia de que não se
deva proceder à revisão constitucional estabelecida no art.

3" do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, uma
dclas de forma absoluta, formada sobretudo por correntes
de pensamento de eminentes juristas, cientistas políticos, que
vão sustentando a tese de que a revisão constitucional só
poderia realizar-se se houvesse uma alteração na estrutura
da forma de Governo, em decorrência da realização do plebis
cito, no dia 21 de abril último, em razão do que dispõe o
art. 2:' do mesmo Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias. Alegam esses eminentes pensadores que, se tivesse
havido como decorrência do plebiscito uma modificação na
forma de governo - de presidencialismo para parlamenta
rismo - estaríamos sendo, então, autorizados a formular essa
revisão para ajustar a nossa Constituição à nova forma de
Governo.

Entretanto, Sr. Presidente, penso diferentemente desses
eminentes juristas - a quem respeito - por uma razão muito
simples: há uma autonomia completa entre o que diz o art.
2", que prevê a realização de um prebiscito, e o art. 3", que
determina a realização da revisão constitucional, após cinco
anos de vigência da atual Constituição. Se houvesse a vincu
lação de uma disposição com a outra, por certo que a revisão
constitucional estaria consubstanciada não no art. 3'" mas co
mo um parágrafo do art. 2", que prevê o plebiscito. É nítido,
portanto, Sr. Presidente, o mandamento constitucional no
que toca à revisão sem nenhuma vinculação com o resultado
do plebiscito.

O art. 3" do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias estabelece:

.. A revisão constitucional será realizada após cinco
anos, contados da promulgação da Constituição, pelo
voto da maioria absoluta dos membros do Congresso
NacionaL em sessão unicameral."

Não estabelece prazo fixo nem de início, nem de término.
Não estabelece parâmetros nem limitações quanto aos proce
dimentos a serem adotados para se processar a revisão autori
zada pelos Constituintes de 1988.

Quero manifestar minha discordância quanto a esse as
pecto. embora respeite a grandeza de opinião desses eminen
tes juristas, pensadores e políticos no que diz respeito a esse
dispositivo:

Outra corrente vem se formando de forma quase que
política, comandada pela CUT, CNBB, OAB, a cujo quadro
pertenço, alegando a falta de legitimidade desta legislatura
para promover a revisão constitucional. Ora, ao que me cons
ta, quem nos dá legitimidade para aqui estar não é nenhuma
dessas entidades ou quaisquer outras. Quem nos dá legitimi
dade para aqui estar legislando, alterando a Constituição,
seja por emendas, seja pela revisão autorizada pelos Consti
tuintes, é o povo. Estamos aqui legitimados pelo povo, ungidos
pela vontade popular e não pela opinião dessas entidades,
multas vezes movidas por interesses que não se identificam
com os interesses nacionais.

Quero manifestar minha opinião de que a revisão consti
tucional deve ser procedida nesta legislatura, assim como estão
sendo preparadas as medidas preliminares necessárias para,
na data certa, termos uma estrutura de ação capaz de fazer
vingar essa revisão num prazo mínimo que não deve ultra
passar o mês de fevereiro de 1994.

Portanto, Sr. Presidente, àqueles que procuram engrossar
o movimento até mesmo com ameaça de movimentos de rua
devemos dizer com toda firmeza e com toda grandeza que
nada vai nos intimidar ou nos impedir de proceder ao cumpri-



14870 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Julho de 1993

mento desse mandamento constitucional está previsto no art.
39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Pedro Corrêa, pelo Bloco Parla
mentar.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO DEPUTA
DO PEDRO CORRÊA (PFL - PE) NA SESSÃO
DE 8-7-93.

O SR. PEDRO CORRÊA (Bloco Parlamentar - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)·-Sr. Presidente, SI'" e Srs. Depu
tados, venho a esta tribuna, no horário destinado à liderança
do Partido da Frente Liberal, para registrar nos Anais desta
Casa que as nações do mundo inteiro celebram, em 11 de
julho, o Dia Mundial da População, quando, voltando o pensa
mento ao passado, povos e governos fazem uma verdadeira
avaliação de suas realizações, direcionando, ainda, o olhar
para o futuro, buscando entender que há possibilidade de
se construir um mundo melhor para as crianças de hoje e
para as próximas gerações.

Desde há muito se observa no mundo um crescimento
demográfico sem precedentes, o qual atualmente motiva preo
cupações em relação a igual crescimento do consumo de recur
sos, com relevante exigência de prestação de serviços públicos
em termos de saúde, saneamento, transporte, moradia, educa
ção e outros igualmente importantes.

Todavia, Sr. Presidente, o mundo, que vive este cresci
mento populacional, não se preocupou no passado, nem o
tem feito da melhorforma no presente, utilizando os elemen
tos indispensáveis ao alcance do desenvolvimento sustentado.

Como resultado deste processo, a par de outros fatores,
experimenta o mundo o crescimento de seu quadro de fome, ,
de miséria, de pobreza, de doenças, de mortes prematuras,
sobretudo se observada a qualidade de vida dos povos e das
regiões menos desenvolvidas.

No Brasil, a situação não é diversa. sobretudo se conside
rarmos as pressões de migração, notadamente por motivos
de pobreza e insegurança econômica que, em função das dife
renças regionais, acabam por sacrificar, com evidente prejuí

.zo, a condição de vida de vários segmentos da população.
Não temos no Brasil, Sr. Presidente, uma política popula

cional séria, justa e abrangente social e economicamente, ela
borada para atender às desigualdades, superar as diferenças
e dar melhor condição de vida às populações mais carentes.

É verdade que, nos últimos anos, a taxa de crescimento
populacional no Brasil não se revela nos mesmos índices de
alguns anos passados. A nível nacional, constata-se uma queda
da fecundidade embora existam diferenças regionais signifi
cativas.

Entretanto, estas informações não servem como estímulo
à inércia, ao abandono das preocupações, ao esquecimento
de que soluções precisam ser adotadas urgentemente, pois
ainda experimentamos um crescimento populacional desarti
culado, sem uma ação voltada para o desenvolvimento susten
tado.

Gravidezes indesejadas, altas taxas de mortalidade mater
no-infantil e distribuição territorial da população de forma
desequilibrada, entre outros, s;io problemas que podemos
identificar no presente.

Em 1969, a Assembléia Geral das Nações Unidas decidiu
criar o Fundo de População das Nações Unidas - Fnuapl
Un~pa -, sediado na cidade de Nova Iorque. O Fnuap é

a maior agência multilateral de cooperação para assuntos de
população, cujo enfoque depende das necessidades determi
nadas pelo próprio governo recebedor da cooperação.

O Brasil, somente em 1973, começou a receber a colabo
ração do Fundo de População das Nações Unidas e, até 1991,
o Fnuap contribuía com 29 projetos brasileiros, destacando-se
os projetos de saúde, através do Ministério da Saúde, na
área de assistência à saúde materno-infantil e de planejamento
familiar, envolvendo ainda o apoio ao Programa de Assis
tência Integral à Saúde da Mulher - PAISM.

Neste contexto, o Brasil recebeu meios para aplicar no
treinamento de profissionais de saúde, na elaboração e na
distribuição de materiais informativos, educativos e norma
tivos e na aquisição de contraceptivos e equipamentos clínicos
básicos, para prover serviços à nível federal e estadual.

Vale destacar, Sr. Presidente, que. naquele período entre
1973 e 1991, o Brasil recebeu do Fnuap 18 milhões e 753
mil dólares. Em junho de 1991, foi aprovado pelo Fundo
de População das Nações Unidas um programa multi-setorial
de cooperação, preparado conjuntamente com o Gov,erno bra
sileiro (Ministério das Relações Exteriores, ABC - Agência
Brasileira de Cooperação), para o período de 1992 a 1996,
por um valor de quinze governos, das ONGs, parlamentares
e outros setores organizados da sociedade.

De fato, Sr. Presidente, desde 1992, estão sendo'realiza
das reuniões que visam à preparação daquele grande aconteci
mento de 1994. Conferências Regionais já se realizaram em
Bali, Indonésia, Dakar, Senegal, Genebra, Suíça, Amã, Jor
dânia e na Cidade do México.

Foram encontros realmente proveitosos, eluciàadores,
abrangentes, definidores de temas e de políticas a :s~~em deba
tidos e aprovados na Conferência do Cairo, onde, espero,
esteja presente uma delegação que tenha entre seusintegran-
tes parlamentares brasileiros. ' ,

Com vistas à Conferência, no Brasil, foi criado um Comitê
Nacional que tem, entre outras funções, a de preparar um
relatório nacional que objetivará a posição brasileira sobre
o tema e será entregue ao Secretariado da Conferência.

Tenho acompanhado, com vivo interesse, o traba:lho que
o'Fundo de População das Nações Unidas realiza 110 Brasil,
pois, com efeito, sua prioridade tem sido para os Estados
do Nordeste. de onde provenho como representante-do povo
brasileiro.

A Diretora Executiva do Fnuap, Dr' Nafis Sadik,também
Secretária-Geral da Conferência do Cairo, é pessoa bem iden
tificada com a realidade brasileira, recebendo informes perma

. nentes sobre a problemática da população nacional através
do Dr. Pedro Pablo ViIlanueva, Diretor para o Brasil do
Fundo de População das Nações Unidas.

Os valores enviados pelo Fundo, entre 1973 e 1991, se
comparados aos comprometidos para o período de 1992 a
1996, bem revelam o cuidado e a intenção da Dr' N'.ifis Sadik
e do Dr. Pedro Pablo ViIlanueva para com o nosso País.
Por igual, os projetos em negociação e os projetos em execu
ção dão uma visão clara do enfoque abrangente do programa
de cooperação do Fnuap com o Governo da União, dos Esta
dos e dos Municípios do Brasil.

O programa para o Brasil inclui as seguintes áreas progra
máticas: saúde reprodutiva e planejamento familiar; informa
ção, educação e comunicação em população; população e de
senvolvimento; população e meio ambiente; análise de dadm
demográficos, mulher e desenvolvimento. Os segmentos prio·',
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ritários são compostos de adolescentes, mulheres em idade
reprodutiva e população de baixa renda. , '

No Estado de' Pernambuco, destaco,. Sr. Presidente,-o
Progr~ama Multi-Setorial' Integrado na ,Área de População,
atraves do qual o Governo Estadual tem condições de melhor
~dequar suas ações. aos,inte.resses reais da população, no sen
tl~O de proporcionar sua, integração ao processo de desenvol
vImento e ,de favorecer ao povo melhores condições de vida
em razão do próprio desenvolvimento.

Entre os projetos mais amplos, de interesse do Governo
~eder~l, destaco, Sr. Presidente, ~sJecursos que estão sendo
InvestIdos pelo :~uap d~ ap?!~ aç' !BGI;: par,! a Análise do
Censo Demograflco de ~991, e apOlo ao Governo Brasileiro
na prepar.aç.ã.oda Conferê,nci,a,Internacional Sobre POpulação
e Dese!1volvlmento e do. fortalecimento dOs programas' de
mestrado e doutorado em demografia no Centro de Desen~ol
vimento e. Planejame~t? Regional (Cedeplar), da UFMG.

Por ~II?' Sr. Preslde~te, Sr"s e Srs. Deputados, é urgente
e necessano que o BrasIl tenha sua política de população
e desenvolvimento, pois este é um dos mecanismos mais efi
cientes para se dar um "basta" ao processo de proliferação
da miséria e da pobreza, como ocorre atualmente em nosso
País.

.Trágó. à reflexão d~staCasa -parte da mensagem da Dr'
Nafls Sadlk sobre o DIa Mundial da População: os temas
populaçionais a!etam a vida:de cada um de nós, iqdependen
temente .do PaIs em que VIvamos, da t'!xa de crescimento
populacional e do nível de desenvol~imento.O Dia Mundial
da População ~os lembra que o futuro depende do equilíbrio
entre as, ne~essldades humanas e o tamanho da população'.

D,aI p]mha preocupação" neste horário que foi cedido
pela L,denplÇa do PFL, partido a que me alio ideologicainente
e do~t.rinilria~en:~, em tra,z~i ~9 debate este te111a ,de. grande
atuaiIda,~~.eslgmfIcação, pcps um país que ,não cuida de sua
populaçao nem promove a integraç~o e, o ,desenvolvimento
comete equívocos que a História jamais justificará.

O SR;. PRESIDENTE (f.,dylson Motta) - Concedo a
palavra ~o Ilobre Deputado Angelo Magalhães, pela orçlem.

O SR. ANGÊLO MAGALHÃES,(Bloco Parlamentar 
BA. Sem n:visão do orador.) - Sr. Presidente, estava eu
ausente desta Casa quando US0U da tribuna para caluniar-me
o Deputado Uldurico Tavares, digo, l}ldurico Pinto. Quem
dera ele fosse Uldurico Tavares. Ele é Uldurico Pinto é peque-
no, é Cal!lfIiador. " '

. Disse, ele aqui ser eu sócio de meu filho na aquisição
da empresa Pesqueira Porto Seguro. Desafio esse Sr. Depu
ta?o a provar. E faço mais. Meu mandato não arrisco porque
fOI o povo,que me deu, mas se ~Ie aceitar, meu mandato
contra o dele. Se ficar provado que ele é um mentiroso vil,
que renu,ncie ao mandato, porque não há de ter coragem
de olhar no~olhos os homens de bem que vivem nesta Casa.
Sou um deles, Sr. Presidente. E porque me prezo de ser
um deles; ,venho aqui dizer ao Sr. Uldurico Pinto que abro
mão das minhas imunidades. Ele que me processe. Ele é
o maior grileiro do sul do Estado da Bahia. Ele e sua família
operam nq grilagem há muito tempo. Fizeram-se ricos grilando
ter~as dos pot,>res na Bahia, invadindo terras de pequenos
agncultores. E este o homem que vem aqui caluniar-me e
a faJ?iliaresJl1J,eus. Desafio a provar qualquer coisa que manche
a mmha honra. E tenho até pejo de falar o nome desse colega.
Não é colega e não devia estar aqui. Ele devia estar atrás
das grades, porque lugar de grileiro é no xadrez.

(TEXTO ESCOIAfAPO l)~ EXPRESSÕESAN~
TI-REGIMENTAIS; ljO,S TERMOS fJO,ART. ,17;
V, B, DO REGIMENTO INTERNO.)

O Sr. Edllardq Jorge -:-. Sr. Preside~te, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. Ex"
a palavra. , .. . . '

, O SR. EDUARDO JORGE' (pr.....:... SP. Sem revisão do
or~dor.) -.Sr. Presidente, quero pedir a V. 'Ex" a trânscrição
do m~o,r~atlvo~';leme chegou ,d,o.Sim;licato,dos Metalúrgicos
de ,vItona, Espmt9.Santo. sobre possíveis, irregularidades na
Companhia Sid~rúrgica de Tubarão .. ,

, ü SR. PRESIDENTE (Adylson Mottá) ,- V. Ex" será
atendido. " ,. ' "

. .
(INFORM(lTI~O A QUE SER.E~EREOORADOR:)

QUE SE APURE OS FATOS

Milhares de ex-trabalhadores da COmpanhia Siderúrgica
de Tubarão (CST); proprietários de ações da empresa,'foram
surpreendidos nasemana passada durante o período de coin~

pra de'stas ações' pela fundação de Seguridade Sodal dos Emr
pregad~s da Siderúrgica de Tubarão (FUNSSEST), cHi.de no
mesn:o mstant.e' houve uma abrupta e estranha alta e em segui
da baIxa valonzação tias ações na Bolsa âe Valores.

Os prejuízos fóram enormes e suspeita-se que a FUNS
SEST utilizando de "informações previligiadas", fàvoreceu
pessoas ou grupos'ligados à Fundação, ao Clube' de Investi
ment9 (CIEST)e à própria direção·CST.' "

E importante' tessaltar que as infórmaçõesvieram do prÓ'
~rio mercado ~trávés da ?orretora da FUNSSEST/CIEST 'que
e ~ Bozzano-Smmosen, lIgada estreitame'nte ao Gnipó Bozza
no, atual detentor de 44% do controle 'ationárià da CST.

Os ex-trabalhadores que possuíam âções, se sentindo lesa
dos estão acionandà advogados que, entram hoje com petição
caut~lar na ju.stiç~ cível, com acusações do tipo: crime por
estehon.ato e m~o.rmações privilegiadas e pedido de prisão
preventIva para os responsáveis pela administração da FUNS
SEST, CIEST e a própria direção da CST que indica o Conse
lho Curador da Fundação e dois membros do Clube de Investi-
mento. .

, É importantéfrisar que durante este processo, no mínimo
obscuro, o CIEST e a direção da CST ficaram totalmente
omissos, o que amnenta ainda mais as susp'eitas de uma ação
inescrupulosa conjunta.

'0 Sr. José Dirceu - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, quero fazer minhas as palavras da Deputada
Sandra Cavalcanti com relação ao Diretor da Petrobrás, Au
rílio Fernandes Lima, que está, de maneira injusta, sendo
acusado pelo Deputado José Felinto. Conheço o Diretor da
Petrobrás não só porque é conterrâneo meu, amigo de infância
e de juventude, mas também porque tenho acompanhado
a sua ação naquela empresa. Recebi vários documentos a
respeito e quero fazer minhas as palavras da Deputada Sandra
Cavalcanti, repito.

O Sr. Aloizio Mercadante - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.
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AVISOS

, II - RECURSOS
Proposições apreciadas pelas Comissões (art. 132, § 2'"

do Regimento Interno -prazo'para apresentação de recursos:
5 sessões).
PROJETO DELEI

N" 2.856/92 (Jackson Pereira) - Proíbe distribuição de
dividendos e pagamento de gratificações de balanço e a direto
res de empresas públicas.

Prazo: 3° dia: 9-7-93
Último dia: 3-8-93

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE - AGOSTO 1993·

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V. Ex"
'a pàlavra:

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado já votou o Projeto de Política Salarial
que está no Plenário neste momento. Acho, inclusive, uma
proposta absolutamente insuficiente, na medida em que pre
tende reajustes sobre a inflação de apenas 50% ao mês, com
reposição das perdas no quadÍ"imestre. É um ganho inexpres
sivoemrelação à política salarial de apenas 3%.

Espero que 'a Câmara dos' Deputados tome uma posição
, diante dessa matéria" que mantenha a sua posição ou apresente
uma alternativa, porque a proposta do Senado é absoluta
mente insuficiente.

Preocupa-me, Sr. Presidente, saber sé teremos condiç'ões
de votar essa matéria ainda hoje. A Mesa poderia esclarecer
se, de fato, teremos .sessão ainda hoje para votar a LDO
e a política salarial. '

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nobre Depu
tado, vai ser feita uma convocação da Câmara para amanhã,
às 9 horas. Mas quero alertar os Srs. Deputados que estamos
dependendo de decisões do Senado.

Se o Senado fizer o encaminhamell~o ainda hoje para
cá, a Câmara fará uma convocação extraordinária pará apre-
ciar essa matéria.

Portanto, pedimos aos Srs. Deputados que não se afastem
de Brasília e fiquem próximos ao Congresso Nacional e em
contato com aCasa, porque de um momento para outro pode
rá haver uma convocação para que se vote essa matéria da
política salarial. '

Depois, certamente, será marcada uma data, já que com-
pete ao Congresso, para a votação da LDO.

VI~- ENCERRAMENTO

O SR. PRE;SIDENTE (Adylson Motta) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Moita) - Encerro a Ses
são, designando para amanhã sexta-feira, dia 9, às 9 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA

Urgência
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão
-1-

PROJETO DE LEI N9 3.610-C, DE 1993
(Do Senhor Haroldo Sabóia)

Discussão, em turno único, das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei nQ 3.610-B, de 1993, que dispõe sobre ~
salário mínimo, a política nacional de salários e dá outras
providências. Pendente de pareceres das Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público; de Finanças e Tribu
tação; e de Constituição e Justiça e de Redação.

Data

2

3

4

5

6

9

10

Dia

2a-feira

3a·feira

4a·feira

5a·feira

6a feira

2a·feira

3a·feira

Hora

15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
15:30
15:50
16:10
15:30
15:50 
16:10
15:30
15:50
16:10
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
15:30
15:50
16:10

Nome

Cesar Cals Neto

Pedro Tonelli

Cidinha Campos
Armando Costa
Alacid Nunes
Getulio Neiva
Amaury Müller
Pedro Tassis .

José Cicote
Valter Pereira
Tarcisio Delgado

José Fortunati

João Henrique
Augusto Carvalho
Paulo Ramos
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Data Dia Hora Nome Data Dia Hora Nome

11 4a-feira .15:30 Jaques Wagner 24 3a-feira 15:30 Roberto Valadão
'15:50 Adão Pretto

1~:50 Mariano Clinger
16:10 Celso Bernardi

15:30 Beraldo Boaventura 16:10 . Socorro Gomes
12 5a-feira

15:50 Pinheiro Landim 25 4a-feira 15:30 Lézio Sathler

16:10 Adylson Motta 15:50 Elísio Curvo

13 6a-feira 10:00 Sérgio Miranda 16:10 Fernando Diniz

10:25 Haroldo Lima 26 5a-feira 15:30 Lourival Freitas
10:50 Edinho Ferramenta 15:50 Valdenor Guedes'

, 11:15 Luiz Piauhylino 16:10 ' José Thomaz Nonô
(1:40 Fernando Carrion

27 6a-feira 10:00 Aroldo Cedraz
12:05 10:25 Valdir Colatto
12:'30

10:50 Nilson Gibson
12:55 11:15 Clóvis Assis
13:20 Maria Luiza Fontenele 11:40 Diógo Nomura

16 2a-feira 15:00 Edi Siliprandi 12:05 Chafic Farhat
15:25 Rubem Bento 12:30 Chico Amaral
15:50 Renildo Calheiros 12:55 Waldomiro Fioravante
16:15 Paulo Mandarino 13:20 Salatiel Carvalho
16:40 30 2a-feira 15:00 Cyro Garcia
17:05 Alcides Modesto 15:25 Fetter Júnior
17:30 15:50 Munhoz da Rocha
17:55 Nilmario Miranda 16:15 Max Rosenmann
18:20 16:40 José Carlos Aleluia'

17 3"-feira 15:30 Armando Viola 17:05 Mauro Borges
15:50 . Paulo Rocha 17:30 Dércio Knop
16:10 Paulo Novaes 17:55 Maria Valadão

18 4"-feira 15:30' Junot Abi-Ramia 18:20 Gilvam Borges
15:50 Maurici Mariano 31 3a-feira 15:30 Itsuo Takayama
16:10 José Vicente Brizola 15:50 Jório de Barros

19 5"-feira 15:30 Deni Schwartz 16:10 Murilo Rezende

15:50 Osório Adriano
16:10 Jones Santos Neves

(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 35 minutos.)

20 6"-feira 10:00 Zaire Rezende
ATOS DO PRESIDENTE

10:25 Ernesto Gradella
10:50 Adilson Maluf

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri-
11:15 Ubaldo Dantas buiçães que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato
11:40 da Mesa nQ 205, de 28 de junho de 1990, resolve:
12:05 Conceder exoneração, de acordo com o art. 35, item

12:30 IT, da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a GUSTAVO

12:55
HENRIQUE CAPUTO BASTOS, ponto n° 10.800, do cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro Per-

13:20 manente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete
23 2"-feira 15:00 Chico Vigilante do Líder do Partido Democrático Trabalhista.

15:25 Marcelino Romano
Câmara dos Deputados, 7 de julho de 1993. - Deputado

Machado
Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.

16:15 Carlos Lupi
16:40 AngelaAmin O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri-

17:05 Edesio Passos buiçães que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato

17:30 Adroaldo Streck
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve:

Conceder,.exoneração, de acordo com o art. 35, item
17:55 lI, da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a JOÃO
18:20 AFONSO GASPARY SILVEIRA, ponto n9 1O.903, do cargo
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de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder
do Partido Democrático Trabalhista.

Câmara dos Deputados, 7 de julho de 1993. - Deputado
Inocêncio Oliveira, President~ da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. I", item I, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, resolve:

Conceder exoneração, de acordo com o art. 35, item
II, da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a LUIZ
CARLOS KREUTZ, ponto n° 11.106, do cargo de Assessor
Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido De
mocrático Trabalhista.

Câmara dos Deputados, 7 de julho de 1993. - Deputa
do Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 1", item L alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6') da Lei
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto
no art. 4" da Lei n" 5.901. de 9 de julho de 1973, resolve:

Nomear, na forma do art. 9", item II,:da Lei n" 8.112,
citada, GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, para
exercer no Gabinete do Líder do Partido Democrático Traba
lhista, o cargo de Assessor Técnico, CNE-7, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, transformado pelo Ato
da Mesa n" 60, de 2·de setemhro de 1980, combinado com
o art. 3" do Ato da Mesa n" 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 7 de julho de 1993. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri-
o 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 art. 69 da Lei
no 8.112, de 11 de. dezembro de 1990, resolve:

,
. Nomear, na forma do art. 99 , item lI, da Lei n9 8.112,

citada, JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA, para exer
cer no Gabinete do Líder do Partido Democrático Trabalhista,
o cargo de Assistente Técnico'de Dãbii1e"fe, tNE~ 1f, clã -Qmi~

dro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo art. 39 do Ato da Mesa no 15, de 26 de maio de 1987,
observada a nova denominação dada pelo art. 19 da Resolução
n° 4; de 13 de junho de 1991, combinada com o art. 3o do
Ato da Mesa no 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 7 de júlho de 1993. - Deputa
do Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso aas atri
buições que lhe confere o art. 1", item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6" da Lei
nU 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

Nomear, na forma do art. 9°, item lI, da Lei no 8.112,
citada, LUIZ CARLOS KREUTZ, para exercer no Gabinete
do Líder do Partido DemocrátiCo Trabalhista, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-ll, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 3u

do Ato da Mesa no 15, de 26 de maio de 1987, observada
a nova denominação dada pelo art. 1° da Resolução n9 4,
de 13 de junho de 1991, combinada com o art. 39 do Ato
da Mesa n" 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 7 de julho de 1993.'---;- Deputado
Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados.
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2° Vice-Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)

Irma Passoni Florestan Fernandes30 Vice-Presidente: Vivaldo Barbosa (PDT)
Lourival Freitas Geddel Vieira Lima (PMDB)

PMDB Manoel Moreira (PMDI3) Luiz Gushiken
Tilden Santiago Ricardo Moraes

TItulares Suplentes
PP

Airton Sandoval Hélio Rosas
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COMISSÃO DE CONSTITUI~O PSDB

E JUSTIÇA E DE REDAÇAO TItulares Suplentes

Helvécio Olstello João Faustino
Luiz Máximo Jorge Uequed

Presidente: José Dutra (PMDB) Moroni Torgan Mauro Sampaio
10 Vice-Presidente: José Thomaz Nonõ (PMDB) Sigmaringa Seixas Paulo Silva
2° Vice-Presidente: Jesus Tajra (PFL)

PT30 Vice-Presidente: Sigmaringa Seixas (PSDB)
TItulares Suplentes

Edésio Pas.'los Agostinho Valente
PMDB José Dirceu Jaques Wagner

TItulares Suplentes José Genofno Maria Laura

Ary Kara Armando Viola Hélio Bicudo Pedro Tonelli

João Natal Chico Amaral PP
José Dutra Felipe Neri
José Luiz Clerot Nfcias Ribeiro TItulares Suplentes

José Thomaz Nonõ Valter Pereira Benedito Domingos Mário Chermont
Maurici Mariano 6 Vagas João de Deus Antunes (PPR)
Mendes Ribeiro Reditário Cassai Mário de Oliveira
Nelson Jobim Ernani Viana
Nil'lonGibson

PfBRoberto Rollemberg
Tarcisio Delgado TItulares Suplentes

PFl. Gastone Righi Antonio Morimoto
Mendes BotelhO Carlos Kayath

TItulares Suplentes Nelson Trad Roberto Jefferson
, , ~ .

Átila Lins PRNAntÔnio dos Santos
Jesus Tajra Everaldo de Oliveira TItulares Suplentes
Maurfcio Najar Jofran Frejat
Messias Gois José Falcão Raul Belém Cleonâncio Fonseca

Ney Lopes Maluly Neto Tony Gel Heitor Franco

Paes Landim Maurfcio Calixto PI.
Roberto Magalhães Nelson Morro
Tourinho Dantas Ricardo Murad TItular Suplente

Vilmar Rocha Ruhem Medina Robson Tuma Getúlio Neiva

PPR PSB

TItulares Suplentes TItular Suplente

Fernando Diniz (PMDB) Armando Pinheiro
Roberto Franca Luiz Piauhylino

Gerson Peres Fernando Carrion PCdoB
Ibrahim Abi-ackel Fernando Freire TItular Suplente
José Maria Eymael Jair Bolsonaro
Nestor Duarte (PMDB) Jairo Azi Haroldo Lima Sérgio Miranda
Osvaldo Melo Francisco Evangelista PSD
Paulo Mourão Vitótio Malta
Prisco Viana 1 Vaga TItular Suplente

PDT Irani Barbosa Édison Fidelis

PSC
TItulares Suplentes

TItular Suplente
Benedito de Figueiredo Beth Azize

Augusto Farias Luiz Dantas
Dércio Knop Eden Pedro.'lO
Sérgio Cury Liberato Caboclo Secretário: Luiz Henrique Cascelli de Azevedo

Vital do Rego Mendonça Neto Ramal: 6922 a 6925

Wilson Müller Paulo Portugal Reunião: 3"8, 43s e 5"8 feiras - 10:00 Plenário sala 1



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PPS

MEIO AMBIENTE E MINORIAS litular Suplente

Presidente: Marco Penaforte (PSDB)
Roberto Freire Augusto Carvalho

1° Vice-Presidente: Luciano PiZ7.atto (PFL) PV
2° Vice-Presidente: Maurício Calixto (PFL) litular Suplente
3° Vice-Presidente: Carlos Scarpelini (PP) Sidney de Miguel Roberto França (PSB)

PMDB Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
litulares Suplentes Ramal: 6930/6931

Antonio de Jesus Rita C-amata Reunião: 4"8 feiras, 10:00 - Sala 13 (Anexo II - Plenário)

Lúcia Vânia (PP) Valdir ColaHo COMISSÃO DE ECONOMIA,
Tuga Angerami (PSDB) 3 Vagas INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Virmondes Cruvinel

Presidente: Márcia Cibilis Viana (PDT)Zila Bezerra
PFL

1° Vice-Presidente: Max Rosenmann (pDT)
2° Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)

litulares Suplentes 3° Vice-Presidente: Eraldo Tinoco (PFL)

Luciano Pizzatto Evaldo Gonçalves PMDB
Maurício Calixto Luiz Viana Neto litulares Suplentes
Orlando Bezerra Sarney Filho Antonio Barbara Adilson Maluf
1 Vaga 1 Vaga Cid Carvalho Aluizio Alves

PPR
Felipe Neri Ariosto Holanda (PSP)
Gonzaga Mota Freire Júnior

litulares Suplentes Israel Pinheiro (PRS) Germano Rigoto
Amaral Netto Avelino C.osta João Fagundes Luiz Roberto Ponte

Marcos Medrado Pedro Novaes Luiz Piauhylino (PSB) 1 Vaga

2 vagas Paulo Duarte PFL
Célia Mendes litulares Suplentes

PDT Darci Coelho Adauto Pereira
TItulares Suplentes Eraldo Tinoco Arolde de Oliveira
Aroldo Goes Edson Silva Gilson Machado Jonas Pinheiro

1 vaga Laerte Bastos José Carlos Aleluia José Jorge

PSDB
José Múcio Monteiro José Mendonça Bezerra
Osório Adriano Reinhold Stephanes

litulares Suplentes PPR
Fábio Feldmann Elias Murad

litulares Suplentes
Marco Penaforte Geraldo Alckmin Filho

PT Fetter Júnior Delftrn Netto
Luciano de Castro BasOio Villani

litulares Suplentes Mauro Bo3rges (PP) Paulo Mandarino
Edinho Ferramenta Benedita da Silva Pedro Pavão Roberto Campos
Paulo Delgado José Fortunati PDT

PP litulares Suplentes
litulares Suplentes Márcia Cibilis Viana Giovanni Queiroz
C-arlos Scarpelini Benedito Domingos Max Rosenmann (of. 68/93) Marino Clinger

Mário Chermont Nan Souza Paulo Ramos Mendonça Neto
PTB PSDB

litular Suplente litulares Suplentes

Mauro Fecury Hilário Coimbra Vittorio Medioli Jackson Pereira

PRN
Saulo Coelho Koyu lha

litular Suplente PT

Euclydes Mello Ramalho Leite (PPR) litulares Suplentes

PL Cyro Garcia A1ofzio Mercadante

litular Suplente Rubem Medina (PFL)

Socorro Gomes (PC do B) João Teixeira PP

PSB litulares Suplentes

litular Suplente Renato Johnsson Luiz Carlos Hauly

Nobel Moura (PP) Salatiel Carvalho CPP) Ernani Viana Pedro Abrão



litulares Suplentes

Edson Menezes Silva

Secretário: José Roherto Nasser
Ramal: 7024 a 7026
Reunião: 4"s feiras - 10:00 - Plenário 209 (moco das T.ideranças

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Ângela Amin (PPR)
1° Vice-Presidente: Celso Bernardi (PPR)
2° Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
3° Vice-Presidente: Roherto Balestra (PPR)

PMDB

PTB

litulares Suplentes

Feres Nader Félix Mendonça
Rodrigues Palma Roherto Torres

P

litulares Suplentes

Maviel Cavalcanti Raul Belém
José Burnett Romel Anísio

PL

litular Suplente

Jones Santos Neves Ayres da Cunha

PSB

litular Suplente
Pratini de Moraes (PPR) 1 vaga

pedoB

PPS

Presidente: Manoel C-astro (PFL)
10 Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gcddel Vieira Lima (PMDB)
30 Vice-Presidente: Carlos Kayath (PTB)

PMDB

Suplente
Sérgio Arouca

Suplentes

Adilson Maluf
Gonzaga Mota

Jose Geraldo
Nelson Jobim
Odacir Klein

Pinheiro Landim
1 Vaga

Suplentes

Gustavo Krause
José Carlos Aleluia

Luís Eduardo
Roberto Magalhães

Simão Sessim
Vilmar Rocha

PFL

PSDB
litulares Suplentes
Flávio Arns José Abrão
Osmânio Pereira Artur da Távola

PT
litulares Suplentes
Florestan Fernandes Lourival Freitas,
José Fortunatti Paulo Delgado

PP

lituIares Suplentes

Renildo Calheiros (PC do B) Costa Ferreira
Salatiel Olrvalho

PTB

litulaI'es Suplentes

Fábio Raunheiti Feres Nader
Ronivon Santiago (PPR)

PRN

litulares Suplentes

7.t Gomes da Rocha Wagner do Nascimento

PL

litular Suplente
Álvaro Valle Welinton Fagundes

lituIar
Maria Valadão (PPR)

Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/6905/7010/7013
Reunião: 4"s feiras, 10:00 - Plenário, sala 15

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

litulares

Benito Gama
João Carlos Bacelar (pSC)
José Falcão
Manoel Castro
Mussa Demes
Ricardo Fiúza

lituIares

Gedel Vieira
Germano Rigotto
Haley Margon
José Lourenço (PPR)
Luiz Roherto Ponte
Pedro Novais (PDC)
Sérgio Naya

Suplentes

Carlos Lupi
Vital do Rego

Suplentes
Darcy Coelho
Eraldo Tinoco

Osvaldo Coelho
Paulo Lima

Paulo Romano

Suplentes

João Alves
João Tota

Vasco Furlan
Pauderney Avelino

Suplentes
Henrique Eduardo Alves

José Luiz Clerot
Sergio Ferrara

PFL

PPR

PDT

litulares ,
Ézio Ferreira
Marilu Guimarães
Orlando Pacheco
2 Vagas

litulares
Adelaide Neri
Gilvan Borges
João Henrique
José Augusto Curvo
Ubiratan Aguiar

litulares

Aécio de Borba
Ângela Amin
Celso Bernardi
Roherto Balestra

litulares

Lucia Braga
1 Vaga



PPR PMDB

TItulares Suplentes TItulares Suplentes

Delfim Netto Fernando Dini7
Marcelo Barhieri Carlos Nelson

Basílio Villani Fernando Freire Marcos I-ima João Fagundes

Francisco Dornel1es Roherto Campos Neuto de Conto Jorio de Barros
Paulo Titan 2 Vagas

Paulo Mandarino José Maria Eymael Sérgio Barcel10s (PPL)
PDT PFL

TItulares Suplentes TItulares Suplentes

Eden Pedroso Carlos Alberto Campista Aracely de Paula

Luiz Salomão Clovis A<;sis José Santana de Vasconcel1os Alacid Nunes

Sergio Gaudenzi Dercio Knop Murilo Pinheiro Aracely de Paula
Pascoal Novaes Vicente Fialho

PSDB Ruben Bento Werner Wanderer

TItulares Suplentes PPR

Jackson Pereira Moroni Torgan TItulares Suplentes
José Aníhal Sérgio Machado Carlos Azamhuja Fábio Meirel1es
José Serra Wilson Moreira Júlio Cabral (PP) Francisco Diógenes

PT Vitório MaIta Victor Faccioni

TItulares Suplentes
I vaga Leomar Quintanilha

PDT
Alofzio Mercadante José Dirceu
Vladimir ]lalmeira Valdir Ganzer TItulares Suplentes

PP
Edi Siliprandi Aldo Pinto
Paulo Portugal Valdomiro Lima

litulares Suplentes PSDB
Luiz Carlos Hauly Júlio Cabral litulares Suplentes
Francisco Silva . Flávio Derzi

Adroaldo Streck Álvaro Pereira
PTB João Faustino José Serra

litulares Suplentes PT
C-arlos Kayath Mauro Fecury TItulares 'Suplentes
Félix Mendonça Agostinho Valente Adão Pretto

PRN Alcides Modesto Edinho Ferramenta

litulares Suplentes PP

Otto Cunha Maviael Cavalcanti litulares Suplentes

Wagner do Nascimento Paulo Octávio A1herto Haddad José Felinto

PL Carlos Camurça Nàhel Moura

litular Suplente PTB

Flávio Rocha Robson Tuma litular .Suplente

PSB I Vaga Alceste Almeida

litular Suplen~e
PRN

Sérgio Guerra 1 Vaga TItular Suplente

Secretária: Maria Tinda Magalhães
Flf.<;io Curvo Zé Gomes da Rocha

Ramal: 61.)'59/6%0/6989 PL
Reunião: 4i1s feiras, 10:00 - Plenário, sala 5 litular Suplente

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA João Teixeira Diogo Nomura

PRONA
Presidente: Alberto Haddad (PP)

TItular Suplente1° Vice-Presidente: Carlos Camurça (PP)
2° Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB) 1 Vaga 1 Vaga
3° Vice-Presidente: Flfsio Curvo (PRN) Secretária: Maria Eunice Vilas Boas

Ramal: 6944/6946
Reuniao: 4"8 feiras - 10:00 - Plenário, sala 21
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COMIssÁO DE RELAÇÕES
EX1ERIORES

Presidente: Ibsen Pinheiro (PMDB)
1° Vice-Presidente: Neif Jabur (PMDB)
2° Vice-Presidente: Sarney Filho (PFL)
3° Vice-Presidente: Victor Faccioni (PPR)

PMDB

. Presidente: Maun1io Ferreira Lima (pMDB)
1° Vice-Presidente: Euler Ribeiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ivânio Guerra (PFL)
3° Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)

PMDB

PRONA

'Iítulares Suplentes
Regina Gordilho

Secretária: Andreia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6993 a 69%
Reuniões: 3"8, 4"8 e 5"8 feiras, 10:00 - Plenário, sala 2

COMISSÁO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Suplentes

Eliel Rodrigues
Genésio Bernardino

7 Vagas

Leopoldo Bes.'lone João Maia
Pedro Valadares Marcelo Luz

PTB
'Iítulares Suplentes

Alceste Almeida Nelson Trade
Annibal Teixeira Rodrigues Palma

PRN

TItulares Suplentes

Aroldo Cedraz Edmar Rocha
Paulo Octávio Fausto Rocha

PL

'Iítular Suplente

Diogo Nomura Álvaro ValIe

PSB

'Iítular Suplente

Miguel Arraes José Carlos Sabóia

PCdoB

'Iítular Suplente

Welinton Fagundes (PL) 1 Vaga

PSD

TItular Suplente

Cleto. Falcão Onaireves Moura

'Iítulares

Armando Costa
Euler Ribeiro
Jorge Tadeu Mudalen
Maurfiio Ferreira Lima
Nilton Baiano
Olavo Calheiros
Paulo Novaes
Rita Camata
Zuca Moreira

Suplentes
Jayme Santana

José Anihal
Rose de Freitas

Suplentes

Amaury MülIer
Miro Tt:ixeira

Sergio Cury

Suplentes

Alberto Haddad

Suplentes

Ângelo Magalhães
Benito Gama

Jesus Tajra
Messias Góis

Ney Lopes
Paes Landim

Tourinho Dantas

Suplentes

Eduardo Jorge
Hélio Bicudo
Irma Passoni

Suplentes

Djenal Gonçalves
José Lourenço

José Maria Eymael
José Teles

Osvaldo Melo

Suplentes

Efraim Morais (PFL)
Luiz Soyer

Maurilio Ferreira Lima
Murilo Rezende

Nestor Duarte
711a Bezerra

2 Vagas

PFL

PP

PT

PPR

PDT

PSDB

TItulares

Fernando Freire
Francisco Diógenes
Pauderney Avelino
Ruberval Piloto
Victor Faccioni

TItulares

Genehaldo Correia
Genésio Bernardino
Hermfnio Calvinho
Ibsen Pinheiro
Jório de Barros
Luiz Henrique
Mauri Sergio
Neif Jabur

TItulares

Edcsio Frias
Mendonça Neto
Waldir Pires

TItulares

Antonio Ueno
Átila Uns
Evaldo Gonçalves
Jerônimo Reis
Leur Lomanto
Nelson Morro
Sarney Filho

TItulares

Benedita da Silva
Haroldo Sabóia
Luiz Gushiken

TItulares
Artur da Távola
Jorge Uequed
Luiz Pontes

TItulares

Costa Ferreira



PFL
TItulares
Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Ivânio Guerra
Jofran Frejat
Laire Rosado (PMDB)
Pedro Corrêa
Reinhold Stephanes
Rivaldo Medeiros

:'PPR

Suplentes
George Takimoto

Iberê Ferreira
Jairo Carneiro

Marilu Guimarães
MauriciMariano (PMDB)

Maurício Najar
Orlando Bezerra
Ronaldo Caiado

PRS
Titular Suplente
Valter Pereira (PMDB) José Ulisses de Oliveira

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

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINIS1RAÇÃO E

SERVIÇO púBuco

Presidente: Paulo Paim (PT)
I" Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
2° Vice-Presidente: Amaury Müller (PDT)
3° Vice-Presidente: Nçlson Marquezelli (PTB)

TItulares
Avenir Rosa (PP)
Célia Mendes '
Chafic Farhat
Djenal Gonçalves)
Geraldo Alckmin Filho (PSDB)
Waldomiro Fioravante (PT)

PDT
Titulares
Cidinha Campos
Clovis A'>sis
Uberato Caboclo
Marino Clinger

PSDB
TItulares
Antônio Faleiros
Elias Murad
Ubaldo Dantas

PT
TItulares
Eduardo Jorge
João Paulo
Paulo Bernardo

PP
Titulares
Delcino Tavares
José Linhares
1 Vaga

PTB
TItulares
Roberto Jefferson
Sérgio Arouca

PRN
TItulares
Heitor Franco
Ramalho Leite (PPR)

PL
Titular
Ayres da Cunha

PSB
TItular
Uldurico Pinto

PCdoB
TItular
Jandira Feghali

Suplentes
Marcos Medrado
Eraldo Trindade

João Rodolfo
José Egydio

.Ronivon Santiago
Luei Choibadri (PT)

Suplentes
Giovanni Queiroz

Lucia Braga
, Paulo Portugal
Sergio Gaudenzi

Suplentes
Luiz Má.'<imo

Osmânio Pereira
Tuga Angerami

Suplentes
Chico Vigilante

Paulo Paim
Paulo Rocha

Suplentes
Carlos Camurça

Pinga-Fogo de Oliveira
Renato Johnsson

Suplentes
Matheus Iensen

Suplentes
Euclvdes Mello

Flávio Palmiér da Veiga

Suplente
Riheiro Tavares

Suplente
Roherto Franca

Suplente

TItulares
Adilson Maluf
Aldo Rebelo (PC do B)
Chico Amaral
Luiz Carlos Santos
Maria l.aura (PT)
7.aire Rezende

TItulares
Jaques Wagner (PT)
José Cicote (PT)
Luis Eduardo

Titulares
Jair Bolsonaro
José Carlos Sahóia (PSB)
Raquel Cândido (PTB) ,

1 Vaga

TItulares
Amaurv Müller
Carlos 'Alherto Campista

Titulares
Jahes Ribeiro
Edmundo Galdino

Titulares
Chico Vigilante
Paulo Paim

Titulares
Mário de Oliveira
Marcelo Luz

TItulares
Ernesto Gradella (S/P)
Nelson Marquezelli

TItular
Edmar Moreira

PMDB
Suplentes

Edson M. da Silva (pC do B)
Haroldo Sabóia (PT)

Hermínio Calvino
João Natal

Nilson Gibson
1 Vaga

PFL
Suplentes

Ciro Nogueira
Sérgio Barcellos

Waldomiro Fioravante (PT)
PPR

Suplentes
Avenir Rosa

Chafic Farhat
Pedro Pavão

Miguel Arraes (PSB)

PDT
Suplentes

Benedito de Figueiredo
Wilson Müller

PSDB
Suplentes

Sigmaringa Seixas
Munhoz da Rocha

PT
Suplentes

Cyro Garcia
Edésio Passos

PP
Suplentes

João de Deus Antunes (PPR)
Osvaldo Reis

PTB
Suplentes

Luiz Moreira
Mendes Botelho

PRN
Suplente

José Burnett



COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPOR1ES,

Presidente: Francisco Rodrigues (pm)
1° Vice-Presidente: Odelmo Leão (PRN)
2° Vice-Presidente: Carlos Virgflio (PPR)
3° Vice-Presidente: Murilo Rezende (PMDB)

Suplente

1 Vaga

PCdoB

José Egydio Victor Faccioni
Jairo Azi

PDT

litulares Suplentes

Carlos Lupi Beto Mansur
José Carlos Coutinho Edesio Frias
Valdomiro IJma Elio Dalla-Vecchia
1 Vaga José Vicente Brizola

PSDB

litulares Suplentes

Deni Schwartz Fábio Feldmann
Jayme Santana Marco Penaforte
Lézio Sathler Saulo Coelho
Munhoz da Rocha Vitt6rio Medioli

PI'

litulares Suplentes

Carlos Santana Armando Pinheiro (PPR)
Francisco Evangelista (PPR) Nilmário Miranda
Ricardo Moraes Paulo Bernardo

1 Vaga 1 Vaga

litular

José Maranhão (PMDB)

PP

TItulares Suplentes

João Maia Carlos Roberto Massa
José Fclinto Carlos Scarpelini
Sérgio Spada 'Francisco Silva

PTB

TItulares Suplentes

Antonio Morimoto Augustinho Freitas
Francisco Rodrigues (PTB) Etevalda Grassi de Menezes
José Elias Fábio Raunheitti

PRN

litulares Suplentes

Flávio Palmier da Veiga EIC~io Curvo
Odelmo Leão Tony Gel

PL

litular Suplente

Nicias Ribeiro (PMDB) Maurfcio Campos

PSB

'litular Suplente

João Almeida (PMDB) Paulo litan (PMDB)

Suplente

Roberto Freire

Suplente

João Paulo (PT)

Suplentes

Aracely de Paula
César Souza

José Múcio Monteiro
José Santana de Vasconcellos

Murilo Pinheiro
Mussa Demes

Orlando Pacheco
Waldir Guerra

2 Vagas

Suplentes

Celso Bernardi
Hugo Biehl

Paulo Duarte
Prisco Viana

Salatiel Carvalho (PP)

Suplentes

Carlos Nelson
Derval de Paiva

João Thome Mestrinho
José Belato

Marcos Lima
Nilton Baiano

Oswaldo Stecca
4 Vagas

PL

PPS

PMDB

PPR

PFL

Augusto Carvalho

Secretário: Antonio T.ufs de Souza Santana

Ramal: 6887/6Wo(7004/7007
Reunião: 3"s, 4"s e 5"s feiras, 10:00 - Plenário, sala 11.

litular

litular

Paulo Rocha (PT)

TItulares

Alacid Nunes
Camilo Machado
Ciro Nogueira
Itsuo Takayama
Jairo Carneiro
José Reinaldo
l.2el Varella
Simão Sessim

litulares

Armando Viola
Carlos Benevides
Edison Andrino
Hagahus Araujo
Hilário Braun
Mario Martins
Mauro Miranda
Murilo Rezende
Pedro Tassis
Ronaldo Perim
Sergio Ferrara

TItulares

Carlos Virgílio
Daniel Silva
Fernando Carrion
João Alves
João Tota



PSD PSDB

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

TItular

José Ulisses de Oliveira

Secretârio: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramal: 6973 a 6976
Reunião: 4as feiras, 10:00 - Plenário, saIa 14.

TItular
Paulo de Almeida

TItular

Antonio Holanda

PSC

PRS

Suplente

Irani Barhosa

Suplente

João Carlos Bacelar

Suplente

José Aldo

José Aníbal
Moroni Torgan

TItular

José Dirceu
Nelson Bornier (PL)

TItulares
Benedito Domingos
Luiz Carlos Hauly

TItulares

Aldir Cabral
Raquel C.ândido

PT

pp

PTB

Helvécio Castello
Paulo Silva

Suplente

Hélio Bicudo

Suplentes

José Linhares
Valdenor Guedes

. Suplentes

Francisco Rodrigues
Paulo Heslander

Presidente: (PPL) Luiz Carlos ITauly (PP)
1° Vice-Presidente: Werner Wanderer (PR)
20 Vice-Presidente: Benedito Domingos (PP)
30 Vice-Presidente: Nelson Bornier (PI.)

Suplente

Álvaro Ribeiro

Suplente

Edmar Moreira

Suplente

Ayres da Cunha

PL

PSB

PRN

Roberto Franca

Secretária: Marei Bernardes Ferreira
Ramal: 6998/7001(7002/6999/7000

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E IN1ERIOR

TItular

TItular

lIeitor Franco

Presidente: Marcelino Romano Machado (PPR)
1° Vice-Presidente: João Rodolfo (PPR)
20 Vice-Presidente: Nilmário Miranda (P1)
3° Vice-Presidente: (PP) Maria Luiza Fontenele (PSB)

PMDB

TItular

Maurício Campos

Suplentes

Jesus Tajra
Jofran Prejat

Luciano Pinatto
Reinhold Stephanes
Roberto Magalhães

Suplentes

Euler Ribeiro
Ivo Mainardi

Luiz Henrique
Mário Martins

Pinheiro Landim
Virmondes Cruvinel

PPR

PFL

Antônio de Jesus
Helio Rosas
João Fagundes
José Augusto Curvo
Marcelo Barbieri
Robson Tuma (PL)

PMDB

TItulares

TItulares

Alacid Nunes
Átila Lins
Paes Landim
Ricardo Murad
Werner Wanderer

TItulares

Etevalda Grassi de Menezes
Fábio Meirelles
Fernando Carrion
Mauro Borges (PP)

PDT

Suplentes

Amaral Netto
Carlos Azambuja
Osvaldo Bender

Jair Bolsonaro

TItulares

Carlos Nélson
Efraim Morais (PFL)
José Geraldo
Oswaldo Stecca
Pedro Irujo

PFL

Suplentes

Édison Andrino
Fernando Diníz

Prisco Viana (PPR)
Augusto Carvalho (PPS)

1 vaga

TItulares

Elio Dalla-Vecchia
Paulo Ramos
Wilson Müller

Suplentes

Eduardo Mascarenhas
José Carlo.<; Coutinho

Vivaldo Barhosa

TItulares

Vicente Fialho
Jorge Khoury
César Bandeira
Gustavo Krause

Suplentes

Etevaldo Nogueira
Ézio Ferreira

Humberto Souto
Pedro Corrêa



PPR

TItulares

Marcelino Romano Machado
Armando Pinheiro
onival Lucas
João Rodolfo
Jonival Lucas

Suplentes

Felipe Mendes
Jairo Gaidzinski

Sergio Brito
José Diogo

Sérgio Brito

COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUíDA, NOS
lERMOS DO ART. 34, INCISO lI, DO

REGIMENTO IN1ERN0, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROJETOS

EM TRÂMTIE NA CASA, RElATIVOS À
REGUlAMENTAÇÃO DO ART. 192

DA CONSTI1UIÇÃO FEDERAL 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

PDT

TItulares

Presidente: Deputado Benito Gama (pFL/BA)
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço (PPR/BA)

Suplentes 'Relator: vago

Junot Ahi-Ramia
Miro Teixeira

Luiz Girão TItulares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes

PSDB

TItulares

Rose de Freitas
Sérgi~ Machado

PT

TItulares

C'n:orge Takimoto (PÍ'L)
Nilmário Miranda
Indicação pelo ar. 7'2/93

PP

Suplentes

Helvécio Castello
Ubaldo Dantas

Suplentes

Carlos Santana
Manoel Castro (PFL)

Benito Gama
Elísio Curvo (PRN)
Ézio Ferreira .
Francisco Dornelles (PPR)
José Múcio Monteiro

Germano Rigoto
Gonzaga Motta
José Luiz Clerot
r.uís Roberto Ponte

Basílio VilIani (PPR)
Daniel Silva (PPR)

Gilson Machado
Paes Landim

Roberto Magalhães

PMDB

Dejandir Dalpasquale
Etevalda Grassi Menezes (PTB)

. José Dutra
Odacir Klein

PDT

TItulares

Maria Luiza Fontenclle (PSB)
Nan Souza
Indicação pelo Of. 88/93

PTB

TItular

Hilário Coimbra
Indicação pelo Of. 67/93

PRN

Suplentes

Álvaro Riheiro (PSB)
Leopoldo Bessone

Suplente

Annibal Teixeira

Heraldo Boaventura (PSDB)
Carrion Júnior

PPR

José Lourenço
Marcelino Romano Machado
Paulo Mandarino

PSDB

Jackson Pereira
José Serra

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima

Fetter Júnior
Roberto Campos

Pauderney Avelino

vago
vago

TItular

Cleomâncio Fonseca

PL

TItular

Ricardo Correa

Suplente

José Carlos Vasconcellos Gastone Righi

Suplente José Fortunatti

Nelson Bornier

PTB

PT

PL

Rodrigues Palma

Paulo Bernardo

SEM PARTIDO Ricardo Izar Jones Santos Neves

TItular·

Wilson Cunha (pTB)

Suplente Serviço de Comissões Especiais
Local: Anexo TI - Sala 10 - Mezanino

Ernesto Gradella (S/P) Ramais: 7066/7067(7052
Secretário: Sílvio Sousa da Silva



Presidente: vago
10Vice-Presidente: Deput.ado Osmânio Pereira (PSDB/MG)
Relator: Deputado Maluly Netto (PFL/SP)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 24; DE 1991, QUE "INSTITUI O
SISlEMA DE ELEIÇAO DISTRITAL MISTA NOS
MUNICÍPIOS MAIS DE CEM MIL ELEITORES"

TItulares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITIJIÇÃO N° 56, DE 1991, QUE "ALlERA
DISPOSITWOS DA CONSTITIJIÇÃO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurílio Ferreira Lima (PMDB/PE)
10 Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles(PPR/SP)
20 Vice-Presidente: vago
30 Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira (PTIRJ)
Relator: Deputado Ney Lopes (PFI../RN)

TItulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Ângelo Magalhães Heitor Franco (PPR) Paes Landim Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi (PP) Lael Varella Renato Johnsson (PP) Flávio Derzi

Maluly Netto Orlando Pacheco Ney Lopes Nelson Morro
Romel Aní.~io (PRN) Simão Sessim vago Wagner Nascimento (PRN)

PMDB PMDB

Cid Carvalho Nelson Proença vago vago
João Almeida Mauri Sérgio Maurílio Ferreira Lima Hermínio Calvinho
Tarcisio Delgado Antônio Barbara Nelson Proença Luiz Soyer
Luiz Henrique Nilson Gihson Walter Nory vago

PDT PDT

Miro Teixeira Clóvis A~sis (PSDB) Márcia Cibilis Viana Aroldo Góes
Sérgio Gaudenzi (PSDB) Mendonça Neto Valdomiro Lima Beth Azize

PPR PPR

Adylson Motta José Lourenço Fáhio Meirelles Carlos Azambuja

Prisco Viana Telmo Kirst Roherto Campos Marcelino Romano Machado
Pedro Novais Leomar Quintanilha José Maria Eymael (PP) Roberto Balestra

PSDB PSDB

Osmânio Pereira vago Adroaldo Streck Vittório Medioli

PTB PTB

Cardoso Alves Carlos Kayath Cardoso Alves Paulo Heslander

PT PT

José Dirceu Paulo Delgado Vladimir Palmeira Paulo Bernardo

PL PL

João Teixeira Jones Santos Neves Ayres da Cunha Ribeiro Tavares

Serviço de Comissões Fspeciais: Anexo rr- Sala 10- Mezanino. Serviço de Comissões Especiais: Anexo rr- Sala 10- Mezanino.
Secretário: José Maria Aguiar de Castro Secretária: Angela Mancuso
Ramais: 7066/7067/7052 Ramais: 7066 e 7067



COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJEro DE LEI N° 2.057,

DE 1991, QUE "INSTfIUI O ESTAWTO DAS
SOCIEDADES INDíGENAS"

Presidente: Deputado Domingos Juvenil (PMDI3IPA)
I ° Vice-Presidente: Deputado João FagUlldes (PMDI3/RR)
2D Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas (PT/AP)
Relator: Deputado l.udano Pizzato (PFr ./RR)

TItulares Suplentes
BLOCO PARlAMENTAR

PSB
José Carlos Sabóia Uldurico Pinto
Serviço de Comissões Fspeciais: Anexo TI - Sala 10 - Mesanino
Secretário: Edl1 Calheiros Híspo
Ramal: 7069

COMISSÃO PARlAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR

CRIMES DE "pISroLAGEM NAS REGIÕES
CENTRO-OESTE E NORTE, ESPECIALMENTE

NA CHAMADA ÁREA DO "BICO DO PAPAGAIO"
Requerimento nO 09191 Prazo: 20/11/92 a 9/07/93

Presidente: Deputado Freire Júnior BlocorrO
1° Vice-Presidente: Deputado Roberto Torres PTJ3/AL
2° Vice-Presidente: Deputado Laerte Bastos PDT/RJ

Relator: Deputado Edmundo Galdino PSDB(fO
TItulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR
César I3andeira (PRN)
Freire Júnior Rubem Bento
Murilo Pinheiro

EIf.<;io Curvo
Luciano Pizzato
Ruben Bento
Sérgio Barcel10s
Tadashi Kuriki (PPR)

Domingos Juvenil
João Fagundes
Valter Pereira
Zaire Rezende

Beth Azize
Sidney de Miguel (pV)

Avenir Rosa (PP)
Maria Valadão
Luciano de Castro

Fábio Feldmann
Tuga"Angerami

Francisco Rodrigues

Lourival Freitas

vago

PMDB

PDT

PPR

PSDB

PTB

PT

PL

Alacid Nunes
Átila Uns

George Takimoto
Heitor Franco

Tony Gel

Armando C,osta
Euler Ribeiro

Hermfnio Calvinho
Mauri Sérgio

Aroldo Góes
Haroldo Sabóia

Paudemey Avelino
Ângela Amin
Célia Mendes

Edmundo Galdino
Osmânio Pereira

Alceste Almeida

Ricardo Marias

José Augusto Curvo

PMDB
João Almeida (PTB) Socorro Gomes (pC do 13)

Raquel Cândido (PTB)
PDT

Mendonça Neto Aroldo Góes
PSDB

p'dmundo Galdino Moroni Torgan
PPR

José Augusto Curvo Daniel Silva
PT

Valdir Ganzer Alcides Modesto
PTB

Roberto Torres Augustinho Freitas
Reuniões:
Local: Anexo lI, Plenário nO
Secretário: Mário Coutinho - 318-7060

COMISSÃO. ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE roDAS AS PROPOSIÇÓES, EM

lRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES Á
LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA,

ESPECIFICAMENTE AS QUE DISPÕEM SOBRE
INELEGmILIDADE, LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS

poLíTIcos, CÓDIGO ELEITORAL E SISlEMA
ELEITORAL

Presidente: Deputado Roberto Magalhães (PFLIPE)
1° Vice-Presidente: vago
2° Vice-Presidente: Deputado Prisco Viana (PPR/BA)
3° Vice-Presidente: vago
Relator: Deputado João Almeida (PMDB/BA)

TItulares Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR

José CarlosVasconcellos (PRN) Antonio Holanda
José Santana de Vasconcel1os Átila Lins
Ney Lopes Evaldo Gonçalves
Raul Belém Wagner do Nascimento
Roherto Magalhães Jesus Tajra
Ronivon Santiago (PPR) José Burmett
Sandra Cavalcanti (PPR) José Lourenço (PPR)

PMDB
Armando Costa João Henrique
Cid Carvalho Luiz Henrique
João Almeida Pinheiro Landim
Nelson Jobim Neuto de Conto
Nicias Ribeiro Virmondes Cruvinel
Valter Pereira Jório de Barros

~PDT

Miro Teixeira Wilson Müller
Vital do Rego Edson silva

PSDB
Jorge Uequed Alvaro Pereira
Jabes Ribeiro Sérgio Machado

PPR
Gerson Peres Vitória Malta
Prisco Viana Armando Pinheiro
José Maria Eymael (PP) Francisco Coelho (PFL)

P'IB
Gastone Righi Carlos Kayath
Rodrigues Palma Roberto Jefferson



Edésio Passos
José Dirceu

PT

PL

Hélio Bicudo
Paulo Bernardo

Serviços de Comissões Especiais
Anexo n - Sala 10 Mezanino
Ramais 7066n067/7052
Secretário: Héris Medeiro.'l Joffily

PCdoB

Haroldo Lima Renildo Calheiros

Serviços de Comissões Especiais
Anexo II ~ Sala 10 - Mezanino
Secretário: Francisco da Silva T,opes Filho
Ramais: 7066/7067n052

Presidente: vago . . ..
1° Vice-Presidente: Deputado João Henrique (PMDB/PI)
2° Vice-Presidente: Deputado João Magalhães Teixeira
3D Vice-Presidente: Carrion Júnior
Relator: Deputado Maurício Campos (pL!MG)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTI1UIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 14,

ALTERA OS §§ 5°, 6° E 10 DO MESMO
ARTIGO E MODIFlCA O ART. 82,

TODOS DA CONSTI1UIÇÃO FEDERAL"

Álvaro Valle

Benedito Domingos
Pedro Valadares

Roberto França

PP

PSB

. Valdemar Costa

Mário Chermont
Nan Souza

Luiz Piauhylino

TItuIare$ Suplentes

Suplentes

BLOCO PARLAMENTARCOMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FISCALIZAR
E CONTROLAR DIRETAMENlE, E/OU POR

INTERMÉDIO DO lRIBUNAL DE CONTAS DA
. UNIÃo, OS ATOS DO PODER EXECUTIVO

FEDERAL, DE SUA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
E INDIRETA, INCLUÍDAS AS FUNDAÇÓES

E SOCIEDADES INS'ITI1JÍDAS
E MANTIDAS PELO PODER púBuCO FEDERAL

Coordenador: Deputado Waldir Pires (PSDB)

lltJJlare$
BLOCO

'li Gomes da Rocha (PRN)
Osvaldo Coelho
Pedro Valadares (PP)

PMDB

João Henrique
Jurandyr Paixão
Luiz Soyer

Leur Lomanto
Sérgio Barcellos

Paulo Octávio (PRN)
Antonio Ueno

Mário Martins
Pedro Tassis

. 3 vagas

Serviços de Comissões Especiais
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Ramais 7067 e 7066

Alacid Nunes Délio Braz
Jairo Carneiro Freire Júnior (PMDB)
José Burnett Jcsus Tajra
Tony Gcl (PRN) . Maurício Calixto

PMDB

Armando Costa Gilvan Borges
Hérminio Calvinho Ivo Mainardi
João Natal João Fagundes
Roberto Rollemberg Olavo Calheiros

PDT

vago Carlos Lupi
Waldir Pires (PSDE) Sérgio Gaudenzi (PSDB)

PSDB
Moroni Torgan Flávio Arns

PPR
José Diogo João de Deus Antunes
Francisco Coelho (PFL) Marcos Medrado

PT.
Paulo Bernardo José Fortunati

PTB
Luiz Moreira Felix Mendonça

PL
Jarvis Gaidzinski (PPR) Wellington Fagundes (PPR)

PDT

Carrion Júnior
Valdomiro Lima

PPR

José Diogo
Prisco Viana
1 vaga

PSDB

1 vaga

PT

Edésio Passos

PTB

Onaireves Moura

PL

Maurício Campos

Élio Dalla-Vecchia
Edésio Frias

José Lourenço
Salllir 'fannus

.lvaga

Aécio Neves

.. vago

CarlOs Kayath

Welinton Fagundes (PPR)



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONS1TIUIÇÃO N° 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ
MOD~CAÇÓESNAESTRUTURAPOllC~

Presidente: Deputado'João Fagundes (PMDBIRR)
1° Vice-Presidente: Deputado WiL'ion Müller (PDTIRS)
2° Vice-Presidente: Deputado Moroni Torgan (PSDB/CE)
3° Vice-Presidente: Deputado Aldir Cabral (PTB/RJ)
Relator: Deputado: Deputado Alacid Nunes (PFL/BA)
TItulares Suplentes

BLOCO PARIAMENTAR

PP
Pedro Abrão Júlio Cabral
Serviço de Comissões Especiais
Anexo rI - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Brunilde L. C. de Moraes
Ramais 7066/70õ7/70S2
Alteração: 4-11-1992

COMISSÃO ESPEC~DESTINADA A
ACOMPANHAR AS CONSEQü~NCIAS DA SECA

NO NORDES1E, ASSIM COMO AS PROVID~NCIAS
QUE ESTÃO SENDO TOMADAS PARA O

A1ENDIMENTO ÀS POPUIAÇÓES ATINGIDAS.

Presidente: Deputado José Carlos Vasconcelos (PRN/PE)
1° Vire-Presidente: Deputado Everaldo de OlivCira (prL;SE)
2° Vice-Presidente: Deputado José Teles (PPR/SE) .
3° Vice-Presidente: Deputado Luiz Girão (PDT/CE)
Relator: Deputado Pinheiro I.andim (PMDB/CE)

PMDB

Alacid Nunes Antônio Dos Santos
Paulo Heslander (P1)3) Arolde de Oliveira
Roberto Magalhães Euclydes Mello (PRN)
José Burnett (PRN) EvaldO Gonçalves

PMDB

Hermfnio Calvinho vago
João Fagundes Ivo Mainardi
Marcelo Barbieri Mário Martins
Maurílio Ferreira Lima Pinheiro Landim

PDT
PaufoRamos vago
Wilson Müller 1 vaga

PPR
Daniel Silva José Teles
Jair BoL'ionaro (PP) Roberto Balestra

PSDB
, . ,

Moroni Torgan Elias Murad

PT
Edésio Pas.'ios 1 vaga

P1B
Aldir Cabral Antonio Holanda (PSC)

PL
João Teixeira Robson Tuma

PPR

Aécio de Borba Felipe Mendes
Amo Magarinos Fernando Freire
José Teles Hugo Biehl
Vitório MaIta João Rodolfo
Jairo Azi . Sérgio Brito

PDT

Clóvis A'i.'iis EdSon Silva
Luiz Girão Mendonça Neto
Vital do Rego Lúcia Braga

PSDB

João Faustino Jabes Ribeiro
Moroni Torgan Jorge Uequed
Ubaldo Dantas Paulo Silva

PT

Alcides Modesto Jaques Wagner
Chico Vigilante Luci Choinacki
Sidney de Miguel (PV) Valdir Ganzer

PP

José Linhares Ernani Viana
Vadão Gomes Nan Souza

PTB

Roberto Torres Mauro Fecury
Wilson Cunha Otto Cunha (PRN)

PRN

José Carlos Vasconcellos Tony Gel (PRN)

PL

Ribeiro Tavares Ayres da Cunha

PSB

Ariosto Holanda Álvaro Ribeiro

PCdoB

Renildo Calheiros Haroldo Lima
Serviço de Comissões Especiais:
Anexo TI - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Antônio Fernando Manzan
Ramal: 7061

João Natal
José Belato

Neuto de Conto
Nelson Proença
Olavo Calheiros

Roberto Valadão

Aroldo Cedraz (PRN)
Francisco Coelho
Humberto Souto

Iberê Ferreira
Jorge Khoury

Rivaldo Medeiros

PFL

\Antonio dos Santos
Ciro Nogueira
Efraim Moraes
Everaldo de Oliveira
José Falcão
Vicente Fialho

IJoão Henrique
Nestor Duarte

I NiL'iOn Gibson
IOdacir Klein
I Pinheiro Landim
: Zuca Moreira
I

\

Suplentes

Adylson Maluf

TItulares

Alufzio Alves



"DESTINADA A APURAR RESPONSABIlIDADE
PEIA EXPLORAÇÁO E PROSTIlUIÇÃO

INFANTO·JUVENIL"

Resolução n° 41/93 Prazo: 28-5-93 a 26-9-93

Presidente: Deputada Marilu Guimarães (pFL/MS)
1° Vice-Presidente: Deputado Robson Tuma (PL/SP)
2° Vice-Presidente: Deputada Benedita da Silva (PTIRJ)
Relator: Deputado Moroni Torgan (PSDB/CE)

TIttda~ SuprenWs

PMDB

Eliel Rodrigues
Paulo Novaes
Rita Camata

. Maurici Mariano
Socorro Gomes (pC do B)

Virmondes Cruvinel

Osvaldo Reis

Osmânio Pereira

Edésio Frias

Vasco Furlan

Hélio Bicudo

Aldir Cabral

PP

Valdenor Guedes
PSDB

Sigmaringa Seixas
PDT

Benedito de Figueiredo
PPR

Daniel Silva
PT

Edésio Passos
PTB

Feres Nader

PRN

Tony Gel Zé Gomes da Rocha

Local: Anexo II - Sala 10 - Mezanino - 318-7058
Secretário: Maria do Amparo B. da Silva

Em 27-5-93

"DESTINADA A INVESTIGAR A SlTIJAÇÃO DO
SISlEMA PENITENCIARIO BRASILEIRO"

Resolução n° 26/93 Prazo: 2-6-93 a 29-9-93

Presidente: Deputado Flávio Palmier da Veiga
1° Vice-Presidente: Deputado Alacid Nunes (PFL/PA)
2° Vice-Presidente: Deputado Hélio Bicudo (PT/SP) .
Relator: Deputado Felipe Néri (PMDB/MG)

PFL

PPR

PTB

Felipe Mendes
Jarvis Gaidzinski

José Diogo
José Teles

Pedro Novais

Ciro Nogueira
Eduardo Matias

Jairo Carneiro
Marilu Guimarães

Osório Adriano

Edison Andrino
José Geraldo
Freire Júnior

José Augusto Curvo
Nicias Ribeiro

Olavo üliheiros

PFL

PPR

Armando Pinheiro
Fernando Carrion
João Rodolfo
José Lourenço
Prisco Viana
Paulo Mandarino

César Bandeira
Etevaldo Nogueira
Jorge Khoury
José Mendonça Bezerra
José Reinaldo
Ramalho Leite

Hélio Rosás
Sérgio Naya
Luís Roberto Fontes
Mauro Miranda
Oswaldo Stecca
Pedro Irujo
Zaire Rezende

Reuniões:
Local: Anexo II - Plenário n° 13 ou 17
Secretária: Carmem Guimarães Amaral- 318-7054

COMISSÁO ESPECIAL CONSTIlUIDA NOS TERMOS
DO ART. 34, INCISO lI, DO REGIMENTO INTERNO,
PARA APRECIAR E DAR PARECER SOBRE roDAS

AS PROPOSIÇÓES EM 1RAMI1E NESTA CASA
REFERENTES A POUTICA NACIONAL

DE HABITAÇÃO

Presidente: Deputado Paulo Mandarino (PPR/GO)
1° Vice-Presidente: Deputado Etevaldo Nogueira (PFL/CE)
2° Vice-Presidente: Deputado Paulo Portugal (PDT/RJ)
3° Vice-Presidente: Deputada Rose Freitas (PSDBIES)
Relator: Deputado Hélio Rosas (PMDB/SP)

TItula~ Suplentes

PMDB

Suplentes

Matheus Iensen

Valdenor Guedes

PP

PT

Rose de Freitas

Chico Vigilante

Lucia Braga

Ciro Nogueira
vago

Maria Valadão
Maria Luiza· Fontenelle (PSB)

PDT

PSDB

PMDB

Costa Ferreira

Robson Tuma (PL)
Célia Mendes· .

Moroni Torgan

Benedita da Silva

Etevaldo Grassi de Menezes

Beth Azize

Fátima Pelaes
Marilu Guimarães

TItu1a~

Felipe Néri
Roberto Rollemberg

PFL

Alacid Nunes
Flávio Palmier da Veiga (PSDB)

João Natal
Valter Pereira

Luiz Salomão
Miro Teixeira

Aracely de Paula Paulo Portugal
Fátima Pelaes Paulo Ramos

PDT

Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Edson Silva

Junot Abi-Ramia



PRN
Elísio Curvo (MS) OdeImo Leão (M

Local: Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria de Fátima Moreira Carvalho
Ramais 7057 e 7059

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIA
E DAR PARECER SOBRE O PROJETO

DE LEI N° 3;.710/93, QUE "INSTITUI O CÓDIGO
DE TRANSITO BRASILEIRO", E SEU

APENSADO, PL 3.684/93.

PSDB
Antonio Faleiros
Flávio Arns
Rose de Freitas

PT
Edésio Passos
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

PP
Delcino Tavares
Pedro Abrão

PTB
Etevalda Grassi de Menezes
Félix Mendonça

PRN
Paulo Octávio

Deni Sehawartz
José Abrão

Carlos Santana
José Fortunati

João Maia
Renato Johnsson

Gastone Righi
Rodrigues Palma

Zé Gomes da Rocha

Agostinho Valente (MG)

Valdenor Guedes (AP)

Francisco Rodrigues (RR)

PT

PP

PTB

Lourival Freitas (A

Júlio Cabral (R

Alceste Almeida (R

PMDB
Marcos Lima (MG) João Fagundes (RR)
Nilson Gibson (PF) Fernando Diniz (MO)
Paulo Titan (PA) Zila Bezerra (AC)

PFL
Maurício Calixto (RO) Alacid Nunes (PA)

Ruben Bento (RR) Atila Lins (AM)
PDS

Eraldo Trindade (AP) Antônio Morimoto (RO)

João Tota (AC) Pratini de Moraes (RS)
PDT

Paulo Ramos (RI) Aroldo Góes (AP)

PSDB
Ar1rn::tlr1n Strppk (R S\ Tno::t Anopr::tmi (SP',

PCdoB
Sérgio Miranda Socorro Gomes
Serviço de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Silvio Souza da Silva
Ramais: 706517052

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENUNCIAS DE
CONTRABANDO DE RECURSOS MINERAIS,
MONOPOLIO DE MINERADORAS SOBRE O

SUBSOLO, CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS
CU~NDESTINOSE DESTRUIÇÃO

DO MEIO AMBIENTE
Requerimento n" 15/91 Prazo inicial: 2.1-6-93 a 20-10-93

Prorrogação: até
Presidente: Deputado Marcos Lima
1° Vice-Presidente: Deputado Nilson Gibson
2° Vice-Presidente: Deputado Ruben Bento
3° Vice-Presidente: Deputado Elisio Curvo
Relator: Deputado Eraldo Trindade
TItulares Suplentes

Serviço de Comiss6es Especiais
Anexo rr - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Ruy amar Prudência da Silva
r'':l1''Y1r:licu '7(v...r...nrv;.'7

Presidente: Deputado Gilson Machado
1° Vice-Presidente: Deputado Aracely de Paula
2° Vice-Presidente: Deputado Robson Tuma
3° Vice-Presidente: Deputado Maviael Cavalcanti
Relator: Deputado Beto Mansur

TItulares Suplenl
PMDB

Luiz Máxir

Carlos Lt

Tony C

José Eli

Efraim MOa!
Jairo Carnel
Simão Sess

Paulo Bcrnar'

Ary K~

Hagahús Arai
Mario Marti
Nilson Gibs

Antonio Morime
Samir Tann
Vasco Furl

Welinton Fagund

Carlos Rober!o Ma~

PFL

PPR

Aracely de Paula
Gilson Machado
Itsuo Takayama

Armando Viola
Haley Margon
Roberto Valadão
Tarcísio Delgado

PDT
Beto Mansur

PSDB
Lézio Sathler

PT
Carlos Santana

PP
Pinga Fogo de Oliveira

PTB
Roberto Jefferson

PRN
Maviael Cavalcanti

PL

Robson Tuma

Maria Valadão
Tadashi Kuriki

José Carlos Sabóia

Welinton Fagundes (PPR)

Maria Luiza Fontenele

PL

PSB
Ricardo Correa



.. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

Semestral.......... Cr$ 1.143.568,56

SEÇÃO II (Senado Federal)

Semestral Cr$ 1.143.568,56

J. avulso Cr$ 8.168,35

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável
em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela
Caixa Econômica Federal- Agência 1386 - PAB-CEGRAF, con
ta corrente nO 920001-2 e/ou pelo Banco do Brasil ~ Agência
0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 55560204/4, a favor do

"CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Super
visão de Assinaturas e Distnbuição de Publicações - Coordenação de Atendimen-
to ao Usuário. .



CÓDIGO DE'ROT~ÇÃOE
DEFESA DO CONSUMIDO·R

- Lei nO 8.018,. de- 11 dt setembro de 1996 -, Dispõe sobre
, a proteçio da consumido!' e d6- oubu~as

- Ditposin.os "ftrtados e razões "daS vetos,
-~corrdata

- tndiee temático

Lançamento
Cr$ 800,.00

À ...... SUICac.rip._,~
çGes T6:IIiu • 8cNdo Ftd'erat, ADcm
I,. 2P ....... -~ .. ner ftJ6z,
ema- ,.. .. Braalilti DP - Telet\mes
3i!1-36-?l-.311~

Os pedifoI". 1CRIIl, afcwl'i4ol. Mu.'Vá. ela ECi dcwfl&...........~ (ciIlc[Ienra por
cento) de seu vaiJr pua a coIelfllD: WlcaJCC*ilu...,..... ,... C. &CID" >cIof de elefpe
aa.i••l "S"cae1aria de~.15::nit:ueraS'e1Wfo :F't:cfeIaI011.&wkpoatal re.côJo.AIfa
• BCF de seII8dct CG'Alf/fYf'4,



ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990:
Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e dá outras
providências (D.O. de 16-7-90)

Legislàção correlata

Convenção sobre os direitos da criança
(DCN~ Seção 11, de 18-9-90)

índice temático

Lançamento
Cr$ 1.000,00

À venda na Subsecretaria de EdIções
. Técnicas - Senado Federal, Anexo I, ']20

andar - Praça dos1ies Poderes, CEP 70160
- BrasOia, DF - Telefones 311-3578 e
311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECI' deverão ser acrescidos de SO% (cinqüenta por cento)
de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postam e acompanbados de cheque nominal à Sub
secretaria de EdiçOes .Técnicas do Senado Fedem! ou de vale postal remetilo à Agencia ECf do ,Senado
COA 47C117S.



R13VISTA DE IN~ORMAÇÃO
, . 'I.JEGISLATIVA '"

JANEIRO A MARÇO 1991,
ANO 28 NUMERO 109

Em circulação com estas matérias:

HOMENAGEM
Luiz Viana Filho - Edivaldo M. Boaventura
Afon80 Arinos - Jarbas MaranhlIo
COLABORAÇÃO
A reforma monetária cruzeiro - Letacio Jansen
O planejamento na economia brasileira - Clovis

'Y. do Couto e Silva
Os valores e a Constituição de 1988 - Eduardo

Silva Costa
A Constituição Brasileira de 1988: subsídios pa~

ra os comparatistas - Ana Lucia de Lyra
Tavares

InovaçOes constitucionais - Silveira Neto
O pluralismo jurídico na Constituição 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 Galixto

anca 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 re·
gras da Convenção de Montego Bay 80bre

o Direito do Mar - Georgenor de Sousa
Franeo Filho

~bre o Dh:eito Natural na Revolução Francesa
- MarCf?l.a."areja0

"Ermachtigung":' proposta de leitura de herme
neutica na Teoria Pura do Direito - Glads
ton Mamede

Direito Romano em Gramsci - Ronaldo Polatti
A filiação i1egitlma e a Constituição de 1988 

Clayton Reis
Solidariedade e tiança - Arnoldo Wald
Proteção jur!pi~,das embalagens - Garlos Alber

to Bittar

Contratos estipulados por computador: declara
ci6D de ~luntad. Forma y momento de su
perfeccionamiento - Daniel E. Moeremans
y Garlos E. Saltor

A Ação avil Pública no Estatuto da Criança e
do Adolescente - Hugo Nigro Mazzilli

Recurso adesivo e ordem constitucional: sao com
pat!veis'l- José Pitas

A arte e o obsceno - Everaldo da Cunha Luna
A PMCE, os servidores militares e a Carta Esta

dual/89- AdautoRodrigues de Oliveira Leite
O Conselho Constitucional FranceB: ator da lei,

mas nunca seu autorl - Paulo Rodrigues
Vieira

~ Direitos Fundamentais na Lei Fundamental
de Bonn - Luis AfoDSO Heei

. À venda na Subsecretaria de Edições. Técnicas'- Senado Federal, Anexo I, ']20 andar - Praça dos
Te!! Poderes, CEP 70160 - BrastJi~ DF - Telefones 311-3578 e 311-3579.

Os pedidos a serem atendidos através da ECf deverl10 ser acrescidos de 50% (cinqOenta por cento)
de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque nominal à Subse
cretaria de EdiçOes Técnicas do Senado Federal ou de vale pos~l remetido à Agencia ECf do Senado 
CGA470775.



REVISTA DE>lNFORMAÇÃO
LEGI5LA·TIVA "N9 108

'(outubro'a,dez~mbro de .1990)

Está circulando o n9 108 da RevIsta' de 'Inforrnação' Legislativa,' periódico trimestral de
pesquisa juridica, editada pel? Subsecretaria.de Edições Técnicas do senado Federal.

Este número, com 330 páginas. corÍtémas seguintes mâtériàs: ...

Direito. Estpdo e Estado de Direito - Inocêncio
, Mártirés Coelho

. As eleiçõe~ç1e 1.990 - MinistroSydney Sanches
A disciplina constitucional das cr.ises econômico

. financeiras - Manoel Gonçalves Ferreira
Filho ,

A reforma monetária e a retenção dos. ativos
líquidos no Plano Brasil'Novo - Diogo"de
Figueiredo Moreira Neto ',,'

,Novas funções e estrutura do Poder Judiciário
na, Constituição de 1988:'.uma introdução
- Sflvio Dobrowolski' ",

" O mandado de injunção. os 'direitos sociais e a
justiça constitucional '-,-,,'Paulo Lapa Saraiva

'. Norma constitucional e eficácià (ângulos traba
lhistas) - Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena

Contr0le da Administração Pública pelo Tribunal
de Contas - Odete Medauar .

. Meio ambiente e proteção penal - René Afiei
. ". . Dotti.
A Constituição Federal d~ 19138 e as infrações

penais militares - Alvare Lazzarini . "
Administração na Constituição.-;-SebastiQQ Bap-

tista Affonso ' , .
Servidores públicos - regime· único - Eurípe

des Carvalho Pimenta .,
Da exigibilidade de limites de.'ipade e da elei9ão

de critérios de desempate fundados em
idade, em concurso público de provas ou
de provas e títulos para preenchimento de

.4 venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas-
Senado Federal, Anexo I. 229 andar 
Praça dos Três Poderes.
CEP 70160 - Brasília. DF
Telefones: 311-3578 e 311-3579

cargo ou emprego público - José Leone
Cordeiro Leite

Princípios básicos da administração pública -
Jarbas Maranhão '

Auto-regulação e mercado de.opções -Amoldo
Wald ..

Os contratos de adesão e' "osancionamento de
.. cláusulas ablisivâs -.:.. Carlos Albertó Bittar

A Carta e ocrime :...:.....N. P."Teixeira dos'Santos
O direito da personalidade como direito 'natural

. geral. Corrente naturalista clássica"':"':' Iduna
E Wemert .

Pesquis~s emSéres humanos - Antoh[ó 'Cha
ves

Prolegómenos para la reflexión penal-criminoló
gica sàbre el· 'derecho a culminái·la· 'vida
con dignidad (Ia eutan"asia) - AntonIo Be-
rístain· '. . ....

Kirchmann ea negação do caráter cientí1jéó da
'.' ciêncía do Direito - Elza Roxane AYvares

Saldanha . "
As chamadas prescrições "negativa'; ê '''posi

tiva" no Direito· (;;ivil Brasileiro e Pbiiur;iuês,
semelhanças ~'diferenças - Luiz R.Nunes

. Padilla ...
A constitucionalização da autonomia ufliversitá

.' . ria·- Edivaldo M. Boaventura ' "
Um projeto de desenvolvimento sócio:.eéonõmi

co integrado para a Região Oeste do Paraná
- Rossini Corrêa· e Nelton Friedrich'·

Ass.inatura para.1991
(nQs 109 a 1J~).:,

Cr$ 4.500,00

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.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
:LEGISLATlVA N° 110

, , '

(abril a junho de"199f)
F.stá circulando o n° 110 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de pesquisa jurfdica, edi

tada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
P.ste número com .~98 páginas, contém as seguint,es 1T!a.téria.~:

Assinaturapara199t(I;l~ 109 a 112).

COLABORAÇÃO
A primeira Constituição ,Republicana do Brasil -
Alcides de Mendonça Lima .
Tarefa dos ,partidos polfticosno processo de inte'-,'
gração da América Latina - André Franco MontoTO
Os actos, legislativos no Direito Constitucional Por-
tuguês - Jorge Miranda, .
Konrad Hesse: Uma nova crença na Constituição
- Inocêncio Mártires Coelho .
Os DireitQs Humanos como limitações ao poder
constituinte - Leomar Barros Amorím de Sousa
•••••••••••••••••• ~ ••,••••••••••••••••••••• • ";•••••~.'!•••••,.~••••,. "I,!,''! .

"it ,Revi'lão constitucional -, Geraldo Ataliba .
'Direito Constitucional Brasileiro (Reflexões sobre
aspectos elementares) - Sebastião Baptista Affonso
Mandado de injunção - Marcelo Duarte .
As Medidas Provisórias no Sistema Jurídico-Consti-
tucional Brasileiro - Fran Figueiredo .
Aspectos do Regime Constituci9nal da Desapropria-
ção - Vitor Rolf Laubé .......•.•.....................' .
A bõerdade de expressão e a propaganda eleitoral
ilícita - Geraldo Brindciro .; ..
Questões e direitos relativos à mulher nas Consti-·
tuições do Brasil e de Minas Gerais - Anamaria
Vaz de Assis Medina .
Fundações privadas instituídas pelo Poder Público
- Adilson Abreu Dallari .

Cr$ 4.500,00
Auditoria e avaliação da execução - Rosinethe
Monteiro Soares .:.;................•.•..'.~, .•: .
Soberania do Poder Judiciário - Antônio de Pádua
Ribeiro .
O Poder Normativo da Justiça do Trabalho - Paulo

,Bmflío Ribeiro de Vilhena ~ ..
A Escola Judicial- Sálvío de Figueiredo Teixeira

Da constitucionalidade do bloqueio de valores -
Adriano Perácio de Paula ..
O Programa Brasileiro de Privatização de' Empre-
sas Estatais - Marcos Juruena Vülela Souto .
,Tratamento jurídico dispensado no Brasil ao capi-
tal estrangeiro ~'WerterR. Faria ..
Agricultura e inflação sob o capitalismo periférico
- Mauro Márcio,Oliveira .
A pau e pedra: notas sobre o vandalismo - José
Arthur Rios .
Dois momentos decisivos na vida de Rui Barbosa
- Rubem Nogueira ; ~ .

PESQUISA - Direito Comparado

Lei inglesa de proteção ao consumidor, 1961 .
Lei inglesa de segurança do consum~dor, 1978 .

Emenda à lei inglesa de segurança do consumidor,
1986 ..

Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições
Técnicas .

À vertd~ na Subsecretaria de Edições Técnicas - senado Federal, Anexo l, 22° andar - Praça dos Três
Poderes, CEP 70160 - Brasília, DF - Telefones: 311-3578 e 311-3579
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Se
nado Federal ou de vale Dostal remetido à Agência ECT Senado Federal - COA 470775.



Centro' Gráfko do Senado Federal
Caixa PoItal 07/1203

BrasGia- DF

. ~EDIÇÃO DE HOJE: 160 PÁGÍNAS
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