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REQUERIMENTO

N° 1/92 - Do Senhor Deputado Roberto Magalhães,
Presidente da Comissão Especial do Sistema Previdenciário
Brasileiro, solicitando prorrogação do prazo até 31-3-92,
para apresentar as conclusões.

INDICAÇÕES
Indicação nQ 27, de 1991 (do Sr. Jones Santos Neves)

- Sugere ao Poder Executivo a criação de Comissão Inde
pendente Contra a Corrupção.

Indicação n9 28, de 1991 (do Sr. Mário de Oliveira)
- Sugere ao Poder Executivo a criação de escola técnica
federal no Município de João Monlevade, Estado de Minas
Gerais.

Indicação n9 30, de 1991 (do Sr. DeIcino Tavares)
- Sugere ao Poder Executivo criar o item "prova para
diagnóstico precoce de fenilcetonúria e hipotireoidismo
congênito" em tabela específica do Ministério da Saúde.

Indicação n9 31, de 1991 (do Sr. Arolde de Oliveira)
- Sugere ao Poder Executivo a inclusão obrigatória da
disciplina Direito Previdenciário, nos cursos jurídicos.

PROPOSTAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Proposta de Fiscalização e Controle nQ 30, de 1991
(do Sr. Fábio Feldmann) - Solicita que a Comissão de
Minas e Energia requeira ao Tribunal de Contas da União
apuração das responsabilidades pelo atraso nos repasses

de recursos referentes à compensação financeira pela utili
zação de recursos hídricos e pela exploração de recursos
minerais.

Proposta de Fiscalização e Controle n9 35, de 1991
(do Sr. Jackson Pereira) - Solicita que a Comissão de
Finanças e Tributação, ouvida a Sub-comissão de Fiscali
zação e Controle, fiscalize o processo de liquidação do
BNCC - Banco Nacional de Crédito Cooperativo.

Proposta de Fiscalização e Controle n9 36, de 1991
(do Sr. José Cicote e outros 2) - Socilita que a Comissão
de Seguridade Social e Família requeira ao Tribunal de
Contas da União a realização de auditoria contábil, finan
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial no Minis
tério da Saúde, na forma prevista pela Constituição Fede
ral, para que seja apurada toda e qualquer irregularidade
existente.

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n9 78, de 1991
(do Sr. Raul Belém) - Dá nova redação ao artigo 12,
inciso 11, letra a, da Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição nQ 79, de 1991
(do Sr. Luiz Carlos Santos e outros) - Altera a redação
dos artigos que especifica, instituindo o "Presidencialismo
Democrático".

Proposta de-"Emenda à Constituição n9 84, de 1991
(Do Sr. Nicias Ribeiro) - Acrescenta inciso ao artigo
42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Proposta de Emenda à Constituição n9 85, de 1991
(Do Sr. João Mendes) - Dá nova redação aos dispositivos
da Constituição da República que menciona e estabelece
disposições transitórias.
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Proposta de Emenda à Constituição n9 87, de 1991
(Do Sr. Victor Faccioni) - Estabelece o voto facultativo
e o direito de tomada do mandato pelos eleitores.

Proposta de Emenda à Constituição n9 89, de 1991
(Do Sr. Victor Faccioni) - Prevê eleições mistas para
a Câmara dos Deputados.

PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Resolução n9 72, de 1991 (Do Sr. Paulo

Paim) - Cria o Grupo Parlamentar Brasil-África.

Projeto de Resolução n9 73, de 1991 (Do Sr. José
Fortunati e outros 2) - Institui o Grupo Parlamentar Bra
sil-Argentina-Uruguai-Paraguai e dá outras providências.

Projeto de Resolução n9 77, de 1991 (Do Sr. Magalhães
Teixeira e outros) - Institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar a situação do ensino públi
co no Brasil, abrangendo as aplicações dos recursos desti
nados à educação e as graves distorções existentes.

Projeto de Resolução n9 86, de 1991 (Do ~r. Paulo
Paim) - Cria o Grupo Parlamentar Brasil - Africa do
Sul.

Projeto de Resolução n9 87, de 1991 (Do Sr. Prisco
Viana) - Altera o artigo 157 do Regimento Interno.

Projeto de Lei Complementar n9 87, de 1991 (Do Sr.
Tidei de Lima) - Regulamenta o disposto no artigo 212
da Constituição Federal.

Projeto de Lei Complementar n9 88, de 1991 (Do Sr.
Ramalho Leite) - Modifica disposição da Lei Comple
mentar n9 62, de 28 de dezembro de 1989, que "estabelece
normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das libera
ções de recursos dos Fundos de Participação" e dá outras
providências.

Projeto de Lei Complementar n9 89, de 1991 (do Sr.
Roberto Valadão) - Altera o inciso V do artigo 19 da
Lei Complementar n9 64, de 18 de maio de 1990, que
"estabelece, de acordo com o artigo 14, parágrafo ~, da
Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de
cassação e determina outras providências".

Projeto de Lei Complementar n9 90, de 1991 (do Sr.
Maurici Mariano) - Altera a Lei Complementar n9 62,
de 28 de dezembro de 1989, que "estabelece normas sobre'
o cálculo, a entrega e o controle dos recursos dos Fundos
de Participação".

Projeto de Lei complementar n9 92, de 1991 (do Sr.
Ricardo Moraes) - Dá nova redação ao artigo 19 da Lei
Complementar n9 68, de 13 de junho de 1991, que "dispõe
sobre a composição do Conselho de Administração da Su
perintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRA
MA".

Projeto de Decreto Legislativo n9 144, de 1991 (do
Sr. José Fortunati) - Susta o decreto de utilidade pública
editado pelo Sr. Presidente da República, em 28 de novem
bro de 1991.

Projeto de Decreto Legislativo n9 146, de 1991 (do
Sr. Gastone Righi) - Dá nova redação ao artigo 99 e
parágrafo primeiro do Decreto Legislativo n9 72, de 1988,
que "dispõe sobre a remuneração dos membros do Con
gresso Nacional e dá outras providências".

,Projeto de Decreto Legislativo n9 148, de 1991 (do
Sr. Alvaro Valle e outros 3) - Susta a aplicação do Decreto
de 14 de maio de 1991, que dispõe sobre o Projeto Minha
Gente.

Projeto de Decreto Legislativo n9 149, de 1991 (do
Sr. Zaire Rezende) - Dispõe sobre a realização de plebis
cito para a criação do Estado do Triângulo.

Projeto de Decreto Legislativo n9 150, de 1991 (do
Sr. Eduardo Braga) - Dispõe sobre a realização de plebis
cito para a criação dos Territórios do Alto Rio Negro e
do Alto Solimões. .

Projeto de Lei n9 2.430, de 1991 (do Sr. João Fagundes)
- Proíbe a submissão das instalações nucleares brasileiras
autonomamente desenvolvidas à inspeção internacional de
quaisquer órgãos, ressalvado a ABACC - Associação Bra
sileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais
Nucleares.

Projeto de Lei n9 2.464, de 1991 (do Sr. Hélio Bicudo)
- Institui o crime de tortura e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.465, de 1991 (do Sr. José Cicote)
- Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação Univer
sidade do Grande ABC e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.466, de 1991 - (Do Sr. Ricardo
Moraes) - Dispõe sobre a organização do trabalho domi
ciliar.

Projeto de Lei n9 2.467, de 1991 - (Do Sr. Jones
Santos Neves) - Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, aos veículos de transporte
quando adquiridos por agricultores.

Projeto de Lei n9 2.468, de 1991 - (Do Sr. Matheus
Iensen) - Dispõe sobre a irredutibilidade do salário e
dá outras providências.

Projeto de Lei n9 2.469, de 1991 - (Do Sr. Antonio
Barbara) - Concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, aos equipamentos e materiais esco
lares, quando adquiridos por estabelecimentos de ensino
regular.

Projeto de Lei n9 2.470, de 1991 - (Do Sr. Aécio
Neves) - Dispõe sobre o direito de os consorciados de
bens reaverem as importâncias pagas.

Projeto de Lei n9 2.471, de 1991 - (Do Sr. Paulo
Ramos) - Dispõe sobre a denominação de bens públicos
por pessoas que atentaram contra o regime democrático.

Projeto de Lei nO 2.472, de 1991 - (Do Sr. Paulo
Ramos) -Dispõe sobre as comemorações do bicentenário
da morte de Joaquim José da Silva Xavier, o "Tiradentes".

Projeto de Lei n9 2.473, de 1991- (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n9 776/91 - Reajusta pensão especial
concedida pela Lei n9 7.656, de 24 de fevereiro de 1988,
a Dona Maria Carolina Vasconcelos Freire.

IV - Pequeno Expediente
JOSÉ GENOÍNO - Crise econômica por que passa

o País.

OSVALDO BENDER - Artigos "Preços de carros
geram distorções na economia" e "Gurgel caminha na dire
ção oposta", publicados no jornal Correio Braziliense.
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JONAS PINHEIRO - Realização da III Jornada de
Integração e da VIII Reunião do Comitê Intergoverna
mental da Hidrovia Paraguai-Paraná, em Cuiabá, Estado
do Mato Grosso.

SOLON BORGES DOS REIS - Defesa do projeto
de lei sobre o crime de interferência nos sistemas de infor
mática.

SANDRA STARLING-Homenagem póstuma à
Deputada Cadota Pereira de Queiroz.

RUBENS BUENO - Preço mínimo do trigo.

FERNANDO CARRION - Defesa de projeto de lei
referente à redução a zero da alíquota do Imposto de Im
portação e do IPI sobre veículos automotcres estrangeiros
com potência limitada até 100 HP.

AMAURY MILER - Omissão do Governo Federal
em relação à comercialização das safras de milho e" de
feijão preto. Definição de nova política salarial para os
trabalhadores do País.

GEOVANNI QUEIROZ - Precariedade das rodo
vias PA-279 e PA-150.

IVAN BURITY - Lançamento pelo Governo Fede
ral de programa de apoio às micro, pequenas e médias
empresas. Análise da atual conjuntura econômica nacional.

JOSÉ VICENTE BRIZOLA - Anúncio de apresen
tação à Mesa pelo orador de requerimento de informações
ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, Mar~
cílio Marques Moreira, sobre as medidas adotadas para"
coibir a cobrança de juros abusivos por parte das adminis
tradoras de cartões de crédito.

ELÍSIO CURVO - Críticas ao pronunciamento do
Deputado Mendonça Neto na sessão de 10 do corrente
mês.

ALACID NUNES - Privatização da Empresa de N;1
vegação da Amazônia S.A. - ENASA.

HÉLIO BICUDO - Críticas à. proposta de anteci
pação da revisão constitucional.

TILDEN SANTIAGO - Solicitação ao Tribunal Su
perior Eleitoral de revisão eleitoral em municípios do Esta
do de Minas Gerais.

CARDOSO ALVES -Necessidade de reforma do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

TONY GEL - Disseminação do cólera no Estado de
Pernambuco.

WALDIR PIRES - Antecipação do pagamento dos
proventos de aposentados e pensionistas da Previdência
Social.

FREIRE JÚNIOR - Importância da redução dos tri
butos e da incrementação da produtividade nacional.

TADASHI KURIKI - Repúdio a expressão ofensiva
utilizada pelo Deputado Hélio Bicudo contra o Presidente
Fernando Collor e seus partidários. Sucesso da política
agrícola governamental.

BENEDITO DE FIGUEIREDO - Problemática das
mensalidades escolares."

REGINA GORDILHO - Apuração do seqüestro do
Cônsul norte-ameriCfl11o Jeffrey Petterson.

PRESIDENTE (Irma Passoni) - Infonnação ao Ple
nário sobre a apreciação da Ordem do Dia.

JOÃO PAULO - Artigo "A corrupção pela meta
de", do jornalista Jânio de Freitas, publicado no jornal
Folha de S. Paulo. .

VALDENOR·GUEDES-Demarcação das terras
indígenas.

LUIZ GIRÃO' - Redução das alíquotas da cesta bá
sica.

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

JOSÉ FORTUNATI - Demissão de funcionários de
empresas aéreas.

ALOIZIO MERCADANTE - Revisão do Imposto
Territorial Rural - ITR.

SANDRA CAVALCANTI (Pela ordem) - Faleci
mento do ex-Primeiro-Ministro de Israel Menahem Begin.

NILSON GIBSON - Extermínio de meninos de rua
no País.

WALTER NORY - Pagamento do reajuste de 147%
dos b"enefícios dos aposentados e pensionistas da Previ
dência Social.

, DÉRCrO KNOP - PartiCipação dos trabalhadores
nos lucros das empresas.

RITA CAMATA - Transcurso do Dia Internacional
da Mulher.

MUNHOZ DA ROCHA - Importância da aprova
ção do projeto de lei que destina às Santas Casas de Miseri
córdia" parte das multas aplicadas na área comercial.

COSTA FERREIRA - C'oilVeniência da implanta
ção de postos avançados do Banco do Brasil em Maraca
çumé, Godofredo Viana e Mirinzal, no Estado do Mara
nhão.

DIOGO NOMURA - Implementação da Reforma
Agrária.

ANDRÉ BENASSI - Recolhimento de contribui
ções previdenciárias.

REDITÁRIO CASSOL-Presença na Casa do Pre
feito de Nova Brazilândia D'Oeste e do Presidente da Câ
mara Municipal e do Prefeito de Santa Luzia D'Oeste,
Estado de Rondônia. Defesa da criação do Estado de Ari
puanã.

IVO MAINARDI- Realização do III Congressó In
ternacional de Direito do Consumidor, do I Congresso
Latino-Americano de Direito do Consumidor, do I Con
gresso Brasileiro de Direito do Consumidor e do I Curso
de Especialização em Direito do Consumidor, em Canela,
Estado do Rio Grande do Sul.
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JURANDYR PAIXÃO -'-'- Democratização da Asso
ciação Brasileira de Municípios., .

HAROLDO LIMA - Conveniência de destituição
do Presidente Fernando Collor.

VIRMONDES CRUVINEL~ Elevação das tarifas
bancárias.

JOÃO DE DEUS ANTUNES - Importância dos nu
tricionistas.

AÉRCIO DE BORBA - Crise das empresas de
transporte aéreo no País.

CELSO BERNARDI -Transcurso do 639 aniversá
lio de fundação da Associação Comercial e Industrial de
Santo Ângelo - ACISA, Estado do Rio Grande do Sul.

DEJANDIR DALPASQUALE - Princípios básicos
doPMDB.

ANTÓNIO DE JESUS - Lançamento pelo Governo
Federal do Programa de Redução âe Perdas na Agricul
tura.

NEUTO DE CONTO - Aplicação do Código de De
fesa do Consumidor.

PASCOAL NOVAES - Comercialização da safra
agrícola de 1992.

PEDRO TONELLI - Implantação do Plano de Be
nefícios e de Custeio da Previdência Social.

JOÃO TOTA-Reforma Agrária.

ROMERO FILHO - Lançamento de novo pacote
agrícola pelo GovernQ ,Federal.

ULDURICO PINTO - Ocorrência de operações ir
regulares no âmbito da Eletronorte.

CÉSAR MAIA - Conjuntura nacional.

. RUBEN BENTO - Atuação das Forças Armadas na
Região Amazônica.

JORGE TADEU MUDALEN - Relevância dos tra
balhos realizados por Dinho e Eumar .Santos em defesa
da ecologia.

CÉSAR SOUZA - Dificuldades dos pescadores arte
sanais do Estado de Santa Catarina.

MENDONÇA NETO - Desativação da Usina de
Açúcar e Álcool João de Deus, em Capela, Estado de
Alagoas.

EDUARDO MOREIRA - Posicionamento do
PMDB em relação ao reajuste de benefícios dos aposentdos
e pensionistas da Previdência Social.

EDÉSIO FRIAS - Artigo "Outro vexame", publi
cado no jornal Folha de S. Paulo.

JOSÉ DIOGO - Repúdio do orador às críticas contra
o Estado do Pará.

LUIZ SOYER - Extensão ao Estado de Goiás do
programa "Conhecimentos de depósito", lançado pelo
Banco do Brasil.

MAGALHÃES TEIXEIRA - Defesa da aprovação
do projeto de lei relativo à regulamentação da profissão
de Instrumentador Cirúrgico.

IRMA PASSONI - Inauguração do Centro de Hiper
computação da Universidade de São Paulo. Artigo "Petro
brás ganha o nobel de petróleo", publicado no Jornal do
Brasil.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Combate ao cólera no
País.

AUGUSTO CARVALHO - Exclusão das organi
zações não-governamentais do Programa Piloto de Prote
ção às Florestas Tropicais no Brasil.

LUIZ GUSHIKEN - Repúdio do orador à campanha
realizada por órgãos de comunicação e setores empresariais
contra o valor do IPTU determinado pela Prefeitura de
São Paulo, Estado de São Paulo.

ORLANDO PACHECO - Crescimento da popu
lação estudantil brasileira.

PAULO PAIM - Demissão de trabalhadores no País.
LUIZ HENRIQUE - Posicionamento do PMDB em

relação ao reajuste dos benefícios de aposentados e pensio
nistas da Previdência Social.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Pagamento do rea
juste de 147% dos benefícios dos aposentados e pensio
nistas da Previdência Social.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Artigo "O ovo da
serpente", publicado no Jornal do Brasil, de autoria do
Governador Leonel Brizola, do Estado do Rio de Janeiro.

NOBEL MOURA - Posicionamento do orador, con
trário à divisão do Estado de Rondônia.

JORGE UEQUED - Venda de imóveis do INSS
em Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

PAES LANDIM - Posse do Desembargador Milton
Nunes Chaves na Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí.

JOSÉ MOURA - Conveniência de extinção da tarifa
de importação de trigo.

JOSÉ MARIA EYMAEL - Críticas às declarações
do Governador Leonel Brizola, do Estado do Rio de Janei
ro, sobre os empresários de turismo.

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS - Inaugu
ração, pela Companhia Vale do Rio Doce, da ligação ferro
viária entre a Estrada de Ferro Vitória-Minas e a região
metropolitana de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

LIBERATO CABOCLO - Descumprimento dos dis
positivos constitucionais referentes ao salário mínimo.

V - Ordem do Dia

Apresentação de proposições: HAROLDO LIMA E
OUTROS, ALOIZIO MERCADANTE E OUTROS,
GIOVANNI QUEIROZ, JOSÉ VICENTE BRIZOLA,
SOCORRO GOMES, JOSÉ CICOTE, LUIZ CARLOS
SANTOS, JOSÉ FELINTO, FERNANDO BEZERRA
COELHO, EDÉSIO FRIAS, BENEDITA DA SILVA,
SANDRA STARLING, ROMEL ANÍSIO, VASCO
FURLAN, PAULO PAIM, PAULO DUARTE, JOSÉ
MARIA EYMAEL, JACKSON PEREIRA, ALDO RE
BELO, ORLANDO PACHECO, RICARDO MORAES,
ANTÓNIO CARLOS MENDES THAME, PAULO
PORTUGAL, JOSÉ CARLOS COUTINHO, E PAULO
ROCHA, PAES LANDIM.
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Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados
ROBERTO FREIRE, HAROLDO LIMA.

GENEBALDO CORREIA (Como Líder) - Posicio
namento do PMDB, favorável à aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo que visa à revogação do Decreto n9

430, do Poder Executivo.
Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Depu!ados:

ADYLSON MOTTA, EDUARDO JORGE, JOSE GE
NOÍNO, GENEBALDO CORREIA, Luís EDUARDO,
HUMBERTO SOUTO.

EDUARDO JORGE (Como Líder) - Posicionamen
to do PT, favorável à revogação do Decreto n9 430, do
Poder Executivo.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento para realização de sessão especial em homenagem
ao transcurso do 509 aniversário da fundação do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Aprovado.

Usaram da palavra. durante a votação, os Srs. Depu
tados GENEBALDO CORREIA, HUMBERTO SOU
TO.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento para tramitação urgente especial do Projeto de
Lei n° 1.445, de 1991. Aprovado.

Votação de requerimento para tramitação urgente es
pecial do Projeto de Lei n" 2.550, de 1992. Aprovado.

Aviso ao Plenário sobre a importância da matéria obje
to do requerimento de preferência apresentado à Mesa
pelas Lideranças.

Votação de requerimento para inversão da pauta, pas
sando o item 11 a figurar como item 1. Aprovado.

Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu
tados: MIRO TEIXEIRA, GENEBALDO CORREIA,
ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Acolhimento da
manifestação dos líderes para a verificação de quorum antes
da votação da matéria. Comprovação da existência de quo
rum.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Discussão, em pri
meiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n9

61-A, de 1990.
Usaram da palavra, durante a votação, os Srs. Depu

tados: JOSÉ GENOíNO, GENEBALDO CORREIA,
Luís EDUARDO, EDSON SILVA, GERSON PERES,
LUIZ CARLOS HAULY, CHICO VIGILANTE, RI
CARDO IZAR, CÉLIO DE CASTRO, NELSON
TRAD, EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, EURIDES
BRITO, JACKSON PEREIRA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Votação de reque
rimento de destaque para votação de emenda relativa à
matéria. Retirado.

Vsaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados:
GENEBALDO CORREIA, EDUARDO JORGE, MA
GALHÃES TEIXEIRA, MARIA LUIZA FONTENE-

LE, EUCLIDES MELLO, JOSÉ CARLOS SABÓIA, JO
SÉ CARLOS VASCONCELLOS, HUMBERTO SOUTO,
MENDONÇA NETO, HUMBERTO SOUTO, HÉLIO BI
CUDO, HUMBERTb SOUTO.
ção. Aprovada a Proposta de Emenda à Constituiçãq.

Usou da palavra pela ordem o SI. Deputado HELIO
ROSAS.

ALDO REBELO (Como Líder) - Anúncio de apre
sentação pelo orador de projeto de resolução para institui
ção de CPI destinada a apurar denúncia de corrupção en
volvendo o ex-Ministrá Antônio Rogério Magri.

Usaram da palavra, pela ordem, os Srs. Deputados
EUCLYDES MELLO, OSWALDO STECCA.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Prorrogação da
sessão até às 19h05min.

VI - Grande Expediente

JOSÉ FORTUNATI - Críticas ao desempenho polí
tico do Governo Fernando Collor. Artigo "A Penúltima
Façanha", publicado na revista Isto é/SeJ;lhor.

CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Elogio à Mesa
Diretora relativo à condução dos trabalhos da Casa..

VII - Comunicáções Parlamentares

(Não houve oradores inscritos.)

VIII - Encerramento

2- ATOS DO PRESIDENTE

a) Aposentadorias:Gracinara Lopes da Silva, José Al
berto Gonçalves da Motta, Maria Cristina Leite Machado
Ramos.

b) Exoneração: Alvimar de Jesus Salazar Frota, Bere
nice Teresinha Paixão Araújo Pinto, Edwiges Lopes Si
monsen Neves Baptista, Mendy Tal, Sandra Afonso Ferrei
ra, Sérgio Henrique Coughi, Waldelei Cassemiro da Silva.

c) Nomeações: Geraldo Muniz Diz, Goiano Braga
Horta, Leila Traverso de Resende, Maria Auxiliadora
Olimpio Guedes Hackradt, Maria Helena Coutinho de Oli
veira, Mônica Magdalena Alves, Waldelei Cassemiro da
Silva.

d) Designações: Leila Fortes Burached, WaIter José
Cruz Cavalcante.

3 - COMISSÕES - ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão Especial destinada a proferir parecer à
PEC n9 55/91, Ata de Instalação, em 26-11-91.

4- ERRATA

a) Comissão de Finanças e Tributação.

5- MESA

6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES

7 - COMISSÕES
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Ata da 16~ Sessão, em 11 de março de 1992
Presidência dos Srs.: Ibsen Pinheiro, Presidente; Waldir Pires, 29 Vice-Presidente;

Inocêncio Olivei;~, 19 Secretário; Irma Passoni, 49 Suplente de Secretário

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Ibsen Pinheiro
Genésio Bernardino
Waldir Pires
Inocêncio Oliveira
Etevaldo Nogueira
Cunha Bueno
Max Rosenmann
Jairo Azi
Robson Tuma
Luiz Moreira
Irma Passoni

Roraima

Alceste Almeida - PTB.

Pará

Alacid Nunes - Bloco.

Rondônia

Antônio Morimoto - PTB.

Acre

Adelaide Neri - PMDB.

Tocantins

Hagahus Araújo - PMDB.

Ceará

Aécio de Borba - PDS.

Piauí

Caldas Rodrigues - Bloco.

Rio Grande do Norte

Aluizio Alves - PMDB.
Paraíba

Adauto Pereira - Bloco; Robson Paulino - PMDB.

Pernambuco

José Moura - Bloco; Ricardo HerácJio - Bloco.

Bahia

Jairo Carneiro - Bloco; Tourinho Dantas - PMDB.

Minas Gerais

Annibal Teixeira - PTB; José Ulisses de Oliveira 
PRS; Paulo Afonso Romano - PFL; Pedro Tassis - PMDB;
Ronaldo Perim - PMDB.

Rio de Janeiro

Edésio Frias - PDT; Eduardo Mascarenhas - PDT;
Lysaneas Maciel - PDT; Marino Clinger - PDT; Paulo
Ramos-PDT.

São Paulo

Roberto Rollemberg - PMDB.

Mato Grosso

Joaquim Sucena - PTB.

Distrito Federal

Eurides Brito - PTR.

Goiás

Antônio de Jesus - PMDB; Luiz Soyer - PMDB.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco; José Felinto - PST.

Santa Catarina

Orlando Pacheco - Bloco.

Rio Grande do Sul

Jorge Uequed -PSDB; Luís Roberto Ponte -PMDB;
Nelson Jobim - PMDB; Nelson Proença - PMDB; Odacir
Klein - PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Paulo Paim 
PT; Raul Pont - PT; Telmo Kirst - PDS; Victor Faccioni
- PDS; Wilson Müller - PDT.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A lista de presença
registra o comparecimento de 54 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do povo brasileiro,

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

anterior.

H - LEITURA DA ATA

A SRA. IRMA PASSONI, 4º Suplente de Secretário, pro
cede à leitura da ata da sessáo antecedente, a qual é, sem
observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) -Passa-se à leitura
do expediente.

O SR. OSVALDO BENDER, servindo como 1ºSecretário,
procede à leitura do seguinte

IH - EXPEDIENTE

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Roberto Magalhães, Presidente da Co
missão Especial - Sistema Previdenciário Brasileiro, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO N9 1, DE 1991
(Prorrogação de Prazo)

Exmº Sr. Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

A Comissão Especial destinada a proceder estudo sobre
o Sistema Previdenciário Brasileiro, constituída por ato dessa
Presidência, vem, nos termos regimentais - art. 117, IX
requerer de V. Ex" prorrogação, até o dia 31 do mês em
curso, do prazo a ela destinado para apresentar as conclusões
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=~o ~~sea ~5 ~uDs1~~~3 a motivos da 5uqest~:

~U9 2~ ~pr~s~~~ê.

S.da :las SessOes. em O," -/L' qI

'-- ~t,."''''''''''''~ f
:Jecutado J~NES SANTOS NEVES

INDlC.~ç..\O ~Q 28, DE 1991
(Do Sr. MariIl de Oliveira)

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÓES

CAPiTULO 111
~,IndJC4Çóe'

M 113. Indicação ~ a proposiçao ~m qu~ o o.,putado suger~

• nMInireSlaçao de uma cu meus Comissões acerca de detcrn'lIn,)do
assunto. visando a elaboração de proJ~tp sobre m~teria de iniciativa
daCamara.

I J' As indicações recebidas pela Mesa ser';o lidas em súmul".
nw>dacl<ls 11 pubhcaç,;o no DiJflO do Congre,so N4cionaJ e encami·
nhadas as Comlsso<:s competenles.

I 2 t Os pareceres referentes a indicaç6es dev~rào ser proferloos
no prAZO de vinte sessões. prorrogavel a cnterio da PreSldênc,a a. Cc>

. missào.
t 3' Se a Comiss,;o que tiver de opinar sobre indicação. concluir

peb oferecimento de proJelo. segulta esle os tr';m"es regimentais das
proposiçóes eongeneres.

t 4' Se nenhuma Comissão opinar em tal sentido. o Presidente
da Cimara. ao chega! o proces~ a Mt:sa. determinara o arquivamento
(!li indicação. cientificando-se o Autor para que esle. se qUISer. ofereça
projeto próprio à consideração da Ca...

I 5- Não serão aceitas. como indicação. proposições que obje-
tivem: .

I-consullll a CornJssão sobre inlerprelação e aplicação de lei:
I-consul.la a Comissão sobre ato de qualquer Poder. de seus

órgãos e autoridades:
11_ sugestão. ou conselho. a qualquer Poder. " seus órgãos ou

.utoridades. no sentido dé mOli·,ar determinado ato. ou de efetua·lo
ele delerminada maneira.

RESOLUÇÃO .N~ 17,
DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

lIIIel'. ao ·'oder Ixecutivo • criaçio de ••co1a !:écnica fe

"cal 110 Itllnlcípl0 d. Joio "onlevade, latado de l11n•• Ge

nl••

crnLIQOE-SE E EMCAIIIHBE-szf•.

Jn~co, .a .ode,; EzacutlV'O_ pêlo M1nlstér10 4&

~çio•.• crlaçio ela >ma Escola :técnica Federal DO =N.c!.

pio de OIoÃO I!onle...de. no Esta~ ela Minas Ger&1,..

&a.a lacol& orieniea .Profissional t.râ cursos de

IIdal""91a• 51derur'i1a e M1neraçio. a nlnl ela ,.equndo ;nu.

. :lJ:'.I·~r~"".: :1i- .~':,~"<:'c: • .:. .... ~.ri,J,
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..... ..
:.-: ::;.r,,= ..

,:,·.. t ;;:,os ~ •

• ",,=jII'~r· .,_" _

.:r••n..... lt:. :1""'_
:1. CO," rup..:,).-: ;

.. l"bL~O ......... A.::::,. .... ' DC." •• t=w:os :a ••us·
nlo1eLa. .~,.a.nt:J ..... ~\2 ..1C'\1't,.a.:,1= ':'·\Dl ... c ....... 1."0 ..UI .1at1VQ
*ftt,..••••~ ....n·~: ." .. ",,,,,~~ "!~= :~ :=:~':~1..::. 0:.:: :~.'::.=Ota .;:. ,.. • .::ao.

(PUBLIQUE-SE E ENCAMIIIHE-SEI
No. 11:.,..-0" C::. "rt;,i,QO :'1:. tnea..o E.
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dos estudos desenvolvidos bem como as propostas de solução
para o regular funcionamento do sistema previdenciário deste
País.

Também fundamenta o presente requerimento de prorro
gação de prazo - já aprovado em reunião deste colegiado,
realizada na presente data - a complexidade, relevância e
abrangência dos estudos procedidos por esta comissão, tudo
ensejando amplo debate e exigindo investigações e pesquisas
de acentuada profundidade.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Sala das Reuniões, 11 de março de 1992. - Deputado

Roberto Magalhães, Presidente.

Defiro
Em 11-3-92, Ibsen Pinheiro, Presidente.

INDICAÇÕES
·INDlC.l\ç.i\O~9 27, DE 1991

(Do s~. Jo".,.. S~"1os !\I!wsl
SUlere .0 Poder Ex..êu~1vo & criAcio 4e ::".1:.10 Inr.!.pende!!.

te Contr.. " Corrupç.io.

D!SC:JRSCS PROFERI:J:JS "lP- CAMARA !:lDS DEPUT';'

• ~8/06/8':1 - :ORRl!PCl'IO Jp. ó1: F·ROBL!;..~· I':AIDR

'Z'eClsuas 'wncer u. barra1.r•• sóclo-ecQnôm1cu do

aub4esc:wolvla.ento •• qU! ,.prat.1caMn te V1ftKCS, p~plc':'mdo

•• 4l•••a1ftaçio, •• alta ••cal., do ensino t.icuco • J.DdU!,

OS/C9/C>( CCNTFOL.ANO:J ~ CCRRUPCl!ID:
o .....lclplO ela JoÃO ""Dl.vade tice na zona _wG~

tic• .s;. laUdo de lI1naa GeraJ.,. • integra a re9iÃO. cI&nom1:&d&

.-Vale do Aço·.
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AlL está local1zada a companh1A SLderúrgLca Belgo

MineirA. Seus altos-fornos são respons'ãveis pela produção

de toneladas de aço, que proporclonam um alto Indice de

ellPre90 e de arrecadação de' impos tos.

tico precoce de fenilcetonúrill e hipotíreoidismo congên;··

to - PKU e T4 " a ser incluído em tabela específica ~o Mi

nistério da Saúde que indica o procedimento laboratorial

e o seu respectivo valor para pagamento aos integrantes

Alim das atLvLdades sLderúrgLcas, João Monlevade ~

ot;/>2/C?/
Sala das Sessões, em • '/'

A Escola Técnica Federal que pretendemos se;a cri~

da t seria. responsável pela fo-rmação de técnicos de nlvel m§.

dia, formando profissionais especializados,. que fazet:1 mui.ta

falta na região.

.. Devido à sua pOsição geográf:l:ca, o manieipio de

Joio !'bnlevade, é um pólo de desenvolvimento de uma vasta

reqiio, oferecendo todos os requisitos para a implaneaçâo de

'lu. 'E'S.!=ola. Té.cnica Federal, de nIvel médio.

odoenças graves e irreverssíveis, garantindo, pois,

Sala das SessOes, emll de dezembro de 1991

direito constitucional À Saúde a todos os recém' natos br,!

sileiroB.

apresento, estamos fecharldo o cerco contra severas defi

ciências físicas e mentais que atingem 10\ ( dez por cen

to ) da populaçao de nosso· Pais.
Minha intenç!o é que o Brasil llvre-st.: dessa.

do Sistema Onico de S~úde - 5US.

Assim, através ~a INDlCAçAO PARLAMENTAR que ora

em

uplo desenvolvimento.

sui muitas indústrias extrativas minerais e vegetais,

/\-Q.J.<C '9- \)\f~
Deputado ~RIO DE OLIVEI?;"

\?i\2. M ~-

INDICAÇÃO N!! 30, DE 1991
(Do Sr. Delcino Tavares)

RESOLUÇÃO N~ 17,
DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câ~arados Deputados.

Sugere ao Poder Executivo c.riar o item "prova para diag

nó.tico precoce de fenilcetonúriil e hipotireoidilSmo con

ginito· em t4bel~ a.pacífica do Kiniatério da Saúde.

(PUBLIQUE-SE E ENCAMINHE-SE).

•••••••••• o , ••••••••••• o •••••••••

REGIMENTO INTERNO DA

cAMARA DOS DEPUTADOS

Paraná, onde os testes fia0 obrigatórios por lei estadual,

JUS T I F I C 11 ç 11 O

nidades e Casas Hospitalares integrantes do Sistema Onico

de Saúde - SUS.

Hoje, no Brasil, vários Estados realizam estes

testes, Rio de janeiro 15.000 e o Rio Grande do Sul 5.000
testes ao mês.

Portanto, torna-se imprescindível a criaç:Io,

por parte do Poder Executivo, do ítem "prova para diagnó,!

Título IV
DAS PROPOSIÇÓES

CAPÍ"fULOIII
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere
a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto, visandó à elaboração de pmjeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 1° As indicações recebidas pela Mesa serão lidas em súmula,
mandadas à publicação no Diário do Congresso Nacional e encami
nhadas às Comissões competentes.

§ 2° Os pareceres referentes a indicações deverão ser proferidos
no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Presidência da Co
missão.

§ 3° Se a Comissão que tiver de opinar sobre indicação, concluir
pelo oferecim~nto de projeto, seguirá este os trâmites regimentais das
proposições congêneres.

§ 4° Se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o Presidente
da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arquivamento
da indicação, cientificando-se o Autor para que ~ste, se quiser, ofereça
projeto próprio â consideração da Casa.

§ 5° Não serão aceitas, como indicação, proposições que obje
tivem:

1-consulta a Comissão sobre interpretação e ap'licação de lei;
11- consulta a Comissão sobre ato de qualquer Poder, de seus

órgãos e autoridades;
111- sugestão, ou conselho, a qualquer Poder. a seus órgãos ou

autoridades, no sentido de motivar determinado ato, ou de efetuá-lo
de determinada maneira......................................... ~ , .

O

45.000realiza t5.000 testes ao mês; SAo Paulo realiz.a

testeI e tem dificuldade para o reçebim"ênto pelo SUB.

Nos termos regimentais do artigo 113 do Regime.!!.

to in1;erno da Câmara dos Deputados é apresentada esta

lNOlCAÇIlO PARLAMENTAR ao Feder Executivo para criar o

ítem "prova para diagnóstico precoc;e de fenilcetonúria e

hipotireoidismo congênito - PKU e T." em'tabela especi

fica do Ministério da Saúde que indica os procedimentos

laboratO'riais pagos "pelo Sistema Ooico de Saúde.

Em 27 -de novembro do corren.te, apresentei Proj,!!

to de Lei sobre a obrigatoriedade da realizaçao de provas

para o diagnóstico precoc!~;Je fenilcetonúria e hipotireoi

dlsmo congênito em todas as crianças nascidas nas °Mater-
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Sala das

Senhor Presidente,

(NUMERE-SE, PUBLIQUE-SE).

Cr$ 1.483.563.015,00

Cr$ 1.107.659.846,00

US$ 2.069.745

parcela significativa dos créditos destinados aos diversos

órgãos tornou-se indisponível, com o co~tingenciamento do orç~

mento da União/91, através do Decreto 21/91;

• os recursos devidos e os já recebidos pelo DNAEE, até 30.

08.91, referentes à compensação financeira e "royalties" são:
Total de Compensação Financeira:

• projetos e programas realizados, em andamento e programados

para a utilização dos referidos recursos;
• Be houve atrasos nos pagamentos devidos aos dois departamen

tos (DNPM e DNAEE) e suas causas;
• total de recursos repassados pelo DNAEE ao órgão federal com
petente, para utilização em políticas de proteção ambiental,

bem corno forma e datas áe repasses dos referidos recursos.

3. Pela legislação supra-citada a cota que cabe ao DNAEE deve

ria ser empregada:

- 40% (quarenta por cento) na operação e expansão da rede hi

drometeorológica nacional, no estudo dos recursos hídricos e

na fiscalização dos serviços de eletricidade no País;

- 35\ (trinta e ·cinco por cenbo) na instituição, gerenciamento

e suporte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hí
dricos;

- 25% (vinte e cinco por cento) em' polJticas de proteção ambi
ental, por intermédio do órgão federal competente.

4. As informações recebidas em resposta ao RIC n2 600/91, a

pesar de insuficientes (ver em anexo) indicam que:

total devido:
'total recebido:

Royalties - aproximadamente:

5. Não temos notícia,até o momento, do repasse dos recursos

destinados ao IIÓrgão Ambiental Federal ll nem à Secretaria de

Ciência e Tecnologia, ou de iniciativas visando a integração

dos órgãos envolvidos. Esse atraso traz grandes prejuízos à
implementação da Política de Meio Ambiente do País, bem corno

da minimização de danos ambientais decorrentes da utilizaçãr:

de recursos hídricos para geração de energia elétrica e de a

tividades de mineração. Além disso é fato que a não aplicàção

de leis, amplamente discutidas no Congresso Nacional, consti
tui-se em grave exemplo aos cidadãos.

mero c ..pItulo.no qual ocupa

INDICAÇÃO N" 31, DE 1991
(Do Sr. Arolde de Oliveira)

Sugere ao Poder Executivo a incluftão obrigatória da dillci

plina Direito PrevidenciÁrio, nos curso" jur!dicoa.

(PUBLIQUE-SE E. ENCAMINHE-SE).

JUSTIFICAÇXO

O Direito Previdenciário, em razão de suas pec~

liaridades e da especificidade de. seus conceitos, princIpios

• técnicas, deve ser destacaào como disciplln~ autônoma de~

tre as matérias obrigatórias dos cursos jurídicos de formação

profissional, desvinculando-se, pois, do Direito do Trabalho,

PROPOSTAS DE FICALIZAÇÃO
E CONTROLE

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
NlI 30, DE 1991

(Do Sr. Fábio Feldmann)

ro Congresso, realizado em Çurl~~~~~~4-de vinte anos.

Isto é também uma antiga reivindicação do Inst!

tuto Brasileiro de Direito Previdenciário, desde o seu prime!

Solicita que a Comissão de Minas e Energia requeira ao Tr!

bunal de Contas da União apuração das responsabilidades p~

lo atraso nos repasses de recursoa referentes à compensação

financeira pela utilização de recursos hídricos e pela expl~

ração de recursos minerais.

NoS termos dos artigos 70, 71 (inciso IV) e 74 da Constituição

Federal, solicito a V. Excia. as providências necessárias para

o encami~hamento ao Tribunal de Contas da União, de pedido de

apuração dos fatos' e responsabilidades pelos atrasos nos repa§

ses de recursos refere~tes à compensação financeira pela utili

zação de recursos hídricos, para fins de geração de energia

elétrica, estabelecidos pelas Leis n2 7.990, de 28.12.B9 e n2

8.001, de 13.03.90, regulamentadas pelo Decreto n2 1, de 11 de

janeiro de 1991, cónforme as informações a seguir:

1. A compensação financeira pela utilização de recursos hídri

cos para a geraç!o de energia elétrica e pela exploração de r~

cursos minerais com fins econômicos é preceito· constitucional

regulamentado pelas Leis n2 7.990, de 28.12.89, B.001, de 13e
03.90, e Decreto n2 1, de 11 de janeiro de 1991. Parcela des

ses recursos é destinada à Secretria de Meio Ambiente da Pre

sidência da República, para aplicação em políticas de proteção
ambiental,e parte à Secretaria de Ciência e Tecnologia da Pre

sidência da República.

2. Em agosto de 1991, utilIzando de prerrogativa constitucio

nal, solicitamos informações, a~ravés do Requerimento de In
formações (RIC) n2 600/91., ao Ministério da Infra Estrutura so

bre:

• total de recursos recebidos pelo Departametno Nacional d~

Aguas e Energia Elétrica - DNAEE e Departamento Nacional de

Produç&o Mineral - DNPM, nos termos da Lei n' 8.001/90:

Há necessidade, portanto, de que a Câmara dos deputados, uti

lizando de prerrogativa que lhe confere a Constituição Fede

ral, solicite ao Tribunal de Contas da União a apuração das

responsabilidades pelo atraso na implementação, por parte do

Poder Executivo, da Lei n2 8.001, de 13.03.90.

Sala das Sessões, em 23 de outubro de 1991.

çç
Deputado FABIO FELOMANN

loEGIS~A,"Ao CITADA. ANI:XAOA rnA COOIl0SNAr;AtI
'>AI: COMII:SOS, rUNANI:NTCS

•CONSTITUIÇÃO
aEPÚ8LICA FEDE1UlTJvA DO lJUlSIL

1188...............................................................
TItulo IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
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- '0' (.~t.nta por cento' ~I E.tados pro

11 ... 20\ (Vibt~ por cebto) .05 Jlun1clpJo5 pro'"

Seção/X
Da FhclI/luç'o ContábU,
Flnancelrll " OrçamenUrla

Art. 70. A fis<:ZlIizaçao contábil. financeira. orçamentária, 0P!'"
racional e patrimonial da União e das entidades da administraçao
direta e indireta, quanto à legalidade. legitimidade. economi·
cidade aplicação das subvenções e renúncia de receitas. ser6
exercida pelo Congresso Nacional. mediante controle extemo.
e pelo sistema de controla intemo de cada Poder.

P..rágr..fo 1ÍrI/co. Prestar6 contas qualquer peSSOll física
ou entidade pública que utilize. arrecade. guarde. gerencie OU
administre dinheiros. bens e valores públicos ou pelos quais

a <.InIão responda. ou que~ em nome desta, assuma obrgaç6el
de Ml.Urezll peçunl6rla. :.::

Art. 71. O controle externo, II cllrgo do Congresso Nedonlll.
será exercido com o auxilio do TribuO/lI de Contas da Uni6o,
ao qual compete: '

r.; - realizar. por Inlcilltiva própria, da C6maTll dos Depu
tados. do Senado Federal. de Comissão técnicl!l ou de Inquérito,
lns~ões e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamen
tária. opemdonal e pllbimonial, nas unidades administrativas
dos Poderes Legislativo. Executivo eJudiciário, e demais enlida
des referidas no inciso D;._-- -~"~'''''~'''''''.'''''''''''. "'"' ...
Art. 74. OsPoderes Legislativo, ExecutivoeJudiciáriomante
rllo. de forma integrada. sistema de controle interno com a
finalíclade de: '

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual. li execução dos programas de governo e dos orça-:
mentos da União:

/I - comprovartlleglllld4deelSVallarosresultados.~
~ efic6ci8 e eflclênd!l. da gestbo orçament6r1a, financeira e paIrl
monla/ nos órgoo, e entidades ela adrn1nlstrllÇ6Q federttl, bem
como dtl apliCllÇáo de recursos públicos por entidades de direito
pri'&Io; ,

m- exercer o controle das operações de crédito, aVaIs
e gMIlIltias, bem como dos direitos e haveres da Unl6o;' , , " : : .

r.; - apo\llr o controle externo no exercido de BUll mlss60
Inslitucionttl.

§ l' Os responsáveis pelo controle interno, ao tornarem
c:onhecunento aequalquer lrreguJaridllde ou ilegalidade, dela
dar60 ciênc:i8 llO Tribunal de Contas ela é.Jni60, sob pena de
responsabmdade solidária.

§ 2' Qualquer cidllêlão, partido poIitlco, l!ISSOCitlç60 ou
sindk:ato é parte leaítima para. na fonna da lei, denunciar lrregu
laridades ou Uegaliaades perante o Tribunal de Contas da Qnlào.

......._.. ~ , .

(O) Utl.. 7."0, de 21 de é1..000bro .. 19".
Zftltitui, para oa latadol, D1.tr11:O
r~ul • Jlun1c1p10', _ao...
f1nanceirll pelo naultedo da expJ,e.o.
ra~i:l da petrólao ou gã. B&tllr.l, ..
recur.oa hIdricoI para fina de , • .r••
cio 4a energia el'trica, 4e he\U'~
ain.rai•••••U. r ••pIIct1Y~ terri
~UOI, plataforaa continen"l, Ml'
territorial ou sona econéiaiCA ••e1..
ai"., • 4i outra. provi4Iine1•••

o .aa.XDa.1I1t liA ••• ,lar.XCA
".ço Hbctr que o Congreno Ilacional decreta e eu ••nc1ono a ..,.1a_
lAia

l.rt. I_ - O aproveitamento d. r.tunol hrdr~
coa, para ti.n. d. c;eui;Ão di .nerq18 eliÍtrlca • do. recuno" ain."

~i~·h~~c~:;s~~:rl~~:d~:;1;~:l~~:~1;~~:r:~1:1,H:~~~i;~~.~~rn::;
calculada, 6ulrlbuída I apl1cad.a na formA •• tabelec1d. ne.ta Lei.

Art. 20 - A cOfllf4n.ação p.la utilização d. re
ClInos hIdncoa, para t'1n. ~. qeraçio d. er.erqla elétrica.. ..ri de
" (..h por c.nto) lobu o valor da .nerqia produzida, a ler paga
,..loa conc'''lonárlol de .~rVlço d. ltnerql. elétrlca ao. E.tado., ao
D1at.r1to tederal I ao. Hunl.ciplOl, eJ\ cUJo. tlrrUÓr.101 ae localisa1',. inat.alaçõe. dest1nada. i producio de _oar91a elétr1ca, ou que
tenh.. irea. lhvadlda. por _qual do. n.pectivoI r •••rvatório••

S lO - (VETADOl.
I - (VETADO).

XI - (VETAOOI.
• ZO - (VETADOl.

Port. 30 - O v.lor da co.pen••çio financeira
oorrl.ponl!eri a WI!l fator percentual do valor d. energia eon.tant. da
ratura, .xcl'lído. OI tributos. empr.stimo. eompuhório••

S 10,- A energia de hldrel~tric., dtll uao priva
tivo d. produtor, quando aproveitada pua UIIO extlll!:rno d. arrviço pú...
b11co, tUlbi. será quvada COta .. apUcaçÃo dI! Wll. tAtor d. " (seie
por eent.o) do valor da ent'rqh .l.tele& correapondentf'l ao !atur...en
to c.lculado na. mfllMa condições • pnçoa do conce••ionirlo 40 ••r-
91co pÚblico local. ~.

, 20.. CCI'Ilp.l:te ao Depart:&JlH!lnto Nacional d.
~••• In8r91. Elitr1ca .. DNAEE, t'ixar, ••n••aente, COIl ~•• n••

tarifa. ~e aur-riJr.ento !J.9fmtea, maa ta!1fa atuah:tada de referência,
para e!elto dt: apl1caçao daa eompfl'naaçMa financeira., de alaneira
=:~;~nae • aq\Jahzadll, .obre t9&. hldreletrieida~e produ'u.da no

Art. 40 - ! i ••nta do pagUloento d. cOIDpen••çio
financlira a energia elétrica I

I - produzida pel•• ínat.laçõ.. gerador•• coa
capaclaade l'.OIÚ.nal igual ou inferior a 10 .. 000 , ~ (das ail quilo
v,,:t:t')J ,

11 - gerMda • con.wdda pe:ra UlrO privativo d.
proâutor (autoprodutorl, no montante 'Correspondente 110 U:U eonalmO
pr6erio no proc...o de tranafoI1llllcio in~ustrialr q'.1ando sua. inata
tlaç~. in~u.tr~eu e.tIveram em outro E.tado d.. Federaçio, • compen
..,ao sera tl""J.da ao .!'.t.1do .m que Ir!! local iJ;arem •• inatalaçÕtt. ele
,.ração hidrelétrica I

, III - 2er.d& e ~onaumida para U'O priVAtivo d.
:í:::~~~' quanda • Ul.talaçao conlumldon ae lo~alizar no KunicIpio

'"krt. So - OUando o .p~oveitlU!lf!nto do potencial
hidriulico atingir aai. de um lat.lsdo OU HunicIpio, a t1i.tribuiçio
elo. percpntuail r.~rrído! nrat~ ~1 .lBer' feita proporciona1Jtent.,
levando-'I! !m con.J.der....ao •• arella lnund.da•• outros p.r~troa 4e
interesse públ1co re9J.onl'l.l ou 10coIll. •

Farigrafo único - O D~partam~nto Haeional 4t
... J:VUa • !! ~ner2ia Elétrica ':' PN~E, ela~r~r~, anul'l.1..IM:nte, os e.tudoa
:::~:s:~~i;a~ op.erac1onaluaçao dos cr1t.r10a estAbelecido. no caput

_ . Art. 60 - P. cO!llpen.acão financeira pela explo-
:raçao de recur.o. I'Clner&ll, para fina de aprov@1tM.f!nto ec::onõm1.co
lerá de até 3' (trea por c~ntoJ lobre o valor do faturamênto líquiC1~
:r••ulhnte dtt venda do produto lIiner&l, obtie'''J apÓs. últ.~ atara
do proceuo d. benehcumento adotAdo. anttlti ae .u& tranlfoBaçao
tndu.trial.

S lO - (VET1úJ01.
S 20 • InTAOOJ.

I - (VETADO).
;IX - (Vl:TADO).

UI - lVET1úJ01.
S 30 • lVET1úJOJ.

I - (VET1úJO).
U -(VE'-AOOI.

lU -'Iv'~'TADOI..'
lsl. '0 - O art. 27 •••UI ., fi •• 10, d. "'1

•• 1.10', .. ): .. O\atlllbrc .~ 2'''3, Ilterada ,..1•• J"t1o. "0. J.25'. d.

I'" Ntnbro de 1'57,1.'53, •• '7"" '.1:eabro d.- ItIS • 7.~2S .. dI'
aI .. '_UKt .. 1"', ,....... 'Ylloru COIl'l •••Quinta- redaçlol

.lrl. 2'7 - A .oc1edatli~ • eu•• nbaicU5r1.. fl
eu obri,ada•• ~9ar a ce-~n.. t"o t1nanCPlu ao. I..t .dol;,
DJ.atritD r.deral • MlJniclp1olo, C'orr••pon.1ente .,' (cinco por
cento' .obr. o valor ~o óleo l)rl.lto, tio )l1.lo bttuaino.o • 110

!~:~:.~a;:~rgr.~·~: ~:·r~:;~::r::rr::~~~t:~~e'::I~:;::r o~
,erre.tr•• ti.. ambarqu. ou cSe ••.nuqut' 4eo 61.0 t...-uto ou de J"
aatuul, operados pela Jl'ttró!.o Inloil~lro 5.A. - nT~O" s ..
obedecido. o ....9~lnt.•• crltar.1011

dutorell
IH ... 10\ (dez por cento) aoa IIt.rniclpios. ondto.1: localizarem inaUhcõe...ariu.as ou t.e-l'restrea "'. _b.. rque

OU de••abarqur tlr óJpo bruto e/CtU 9•• natur.l.

, 40 - ! t.a1fthérl devida a com~u.çiio fin.ne-rira
ao. Z.udo., PJ.atnto l'f!'dt'ral e Município.. confrcntante&', ç".Jan
do o ólt!o, o xi.to ~tUm1no.O e o qÂ& .for~m ext.:aidos ~. plata
forat. ,continental nolõ I\'ICfl1l'101o 5\ (clnco por ce:~o) flltadoo;; no
caput dn·tp artigo, undo l .. S\ (ut:I p melO por ~:l.to) .01, :trta
doe c Dutrjto Fedf!ul ~ 0,5' (meJo por c.ento) aos Hunici:~oc

onde ae loc.lu:ar~" lftstalaçô@J: .arit1ma~ ou te:reatrer. de> em
barque ou de.embarquf': 1 .. 5' (wr ~ lI'\UO por c~nt:J aoe "un:.c,Í
pioa prC>d:utorer; .. lUas reapeoctlvu Áreas geoec~õmie.s; 1\ (~

por cento) 80 Hlniltério da Mannha, para .ten~f':' aoc enc:a:-g05
de fiscalização e proteção dar; atlvi,dades eCOnÓrl.1CU' da.. refe
rjcS.' 'rea. e O,!., (~io por cento) para const:.tu:ir U1I' F ':':"*'Ido
&Ipecial a aer eb.tnbuído entrr todos .0& E.t.O:.'S, Territ.ó=~o5
• Mun1cípi"os.

s 'o - Os E..ta~os, Terrltórlo~ e MunlciF ).05
eentra1a. 111m cujos: lago.. , rJ.05, Ilhas fluv.1ai5 e lacu&tres ae
fiser a exploração do petróleo, xuto betumi.nos:o ou gic,. fa=âo
jus ã cOlt\pensação hnanCIf!1ra prevUlita no Cllput ôute artigo.·

,.Art. 'o - O P.1qasento daI> cOlll~:.Iaçõel; f1.n...~
eeir•• previstas ne.ta Lei, 1nelul!õive o da indrn1zaçi.:. pela .xplc::"a
cio do petróleo, do xi.t.o betum1.n050 l' do 'jilõ nAtura: urá .fetua':'o,
aenlalRlcmte, d1reta%l\entl' aoa Erotadolõ, ao Ol.strt).to F~~r.l, aos "'.!u
hící~io. e aOI órgãos da ad.:uniltração dueta d.a umê, até o últ~o
4ia util do.es aubseqCer.t" ao do fato gerador, vt!da~ a aplica::âo
1101 recurao. lU! pagamento de dIvidu e no quadro pe~nte de pe.
.oal.

tarigrafo único - O não ·cuapr~.o do prazo::)
enabelecido no caput dl!cte artigo Ülpllcari correção ~ débit.o ~l •
yariacio diária do »ônu5 do 'h.ouro 'Naclonal - l!'T'H, oe entro par&Z:14t
tro .(0 correçio &onet.,ir18 que venha a sebBtitni.-lo" ju..-c.a C!. -.ora ~
l' laz por cento) ~o .,;. ~ 1!lulta de 10 li (dez P:Or cent.o) aplicive:':'
~br. o aontanu fl.nal apun.c.\o.
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na publ1caçõo.

C.) altpubUca-ee potter .. ido e~ íncornções no Di.Tio Oricial d.
29 de del.t~bro a~ J989 ... Seç_o 1.

Art.. 12 - Jl;,vQ9U-u os 15' lCl e 20 do art. 27
la tei ne 2.D04, di J de outubro ~e 1'53, na rltdac;io que lhea foi
'ad~ pela LeI n~ 7.453, d .. 417 de duembro de ais e •• de"..i. dlSPO
I1ÇOC. eM contrario.

Art .. '12 .. O. "atados t.ransf'arirão ao. Ku:ticí
p10e 25' iTinte e cinco por cento) da parcela da ~Cio finan
ceira que l.hea i atr.ibuId. pelo5 arts. 20, S 19', '0,. S 2~ • 70 desta
.Lei .. _di.nu obsl!rvincia d,,& eesmoa critérios 4« di.r:zihuiçio de
ftC'QraO....tabelteiêlo. tPI ~coX'rênci.. do diapo_to no ~. 151. incJ.
80 IV • respectivo parágrafo único da ecnat1.tuição, • dos _PIOS:
~..oa fixadoa para • entreq. de•••• recunoa .. contadoc. .. partir 40
~b~nto da c:c.pen••çio. I

Art. 10 .. O Poder bllcutivo requ~Urã • .,ta
Lei ao pr••o abiJlo 4. '0 Incw.nta) di•• da data de &\1& pablicaçio.

Art. 11 - :lata lAi entra •• ..,.i.90r ... dat.. de

Art# 30 - O art. lo da :Lei nO 7.'90, di 21 4e
4es.obro de: 191.9, p•••& • ter a seg.uinte r.dacio!

. . • Art. lo - O. pagamento 4&. cOfl\Een.aç'õe. finl"-
ce1r•• prevlataa ne.ta LI.1, 1ncluuve o 4a lndenluçao pela explora-
cão c!o petróleo, do xi.to betuminolo c·do 9.-' natural, lerá .f.tuado
.ensalrnente, diret.atTlente aol: Eatado., ao D.lltr.lto Federal, aOI Muni
CípiO' e aoa órgÃos dlll Adruníltracio Dlreta da União. até o últiao
lha útll do .egundo mell .ub.pq~~nte ao do fato gerador, <!evidlJMntl
corrlq.1do pela variaçÃo do :Bõnus do Tesouro N.clonal - 8nt, ov-. outro
parâmetro d~ corr~cio 1ll0netiria qUI! venha a subaUtuI-lo, Y~ad. •
ap1.lcaçio do. recuraoa .11 paqUlf!nto de divida. no quadro penunanta
de pe••oal .. -

Art. 40 - O·DepartUlento Nacional de ~lJU'1 •
Enerq1a Elétrica adotará providências no sentIdo de que, nl .plica
cio dest.. Lei, não sejAJIl afetadas aa contas de COnlUMO Jntnlal equi
valente ao valor de até 30 KWh, inclu&),.ve, quer o forneeuento leja
feJ.to .ob a fax.&. anedlda, quer .ob • forma 4••sti.J:'I&tiva.

, 5 3P - O valor resultante da apHcacâo do per-
centual, a titulo de compen.acão hnanCf.lra, em função da el.... •
aubstãncía mineral, aerá conuderado na eatrutura de custos, aepr.
que os preços forem admlnatrado. pelo Governo.

S 4Q - No çuo d.u aub5tãnciu Iftinerai. extraI
das .ob o regime de permi.cfto da lavra gllr.l1l'lpelra. o valor da cea
penuçâo leri pago pelo primelro adquirente, con'ranne dispuaer O ra
gularaento.

. I .. 23\ (vlnta • três por cento) pAra oa r.-
taaoa • o Distrito r.der.l,
Munle!p1oa r . Xl - '5' be•••nta • cinco por cento} para oa

I.n: - 12' 'doze por cento) pau o DepartarMnto
Jf.ci~nal 4e !roduç~o Mineral - DN~H, que destinari 2' (dou ~r Cln
t.o) a protecao aJllb.1ental na. ret;p.oea luneredora., por interJl\4:cUo do
Instituto sraaile"ro do Meio Ambunte • do, Recuraos Naturai. .Rlno
vi,!aJ.& - IBAMA, ou de outro órgão fede~al competente, qUI o .ub.ti-.
1;lU.r.

.. 1"0.

dezembro

1&1.' 1.001, 4e 13 de

.r••nu, ~ 28 41'
161v 4a :lh4eptncSenc.lI • 1010 da "l'púbhc:a~

JOSE SARNEY .
Vicente C.v,lclnu Falho

DeU". os percentu.l. da distribui
cio da cODIpenaaçio financ.ira de que
t:tata a Lei nO 7.'90, 4. 21 4. de
aabro &Se UI', • di out-ra. pro"d.-.
• énc:i.... • ciO•

Art. 50 - ~.t& tA1 entra a. vigor na dat.a &Se

Art. 'o • 1I:.YOg'~-•••• d!.pouçõe. UI contr~-

o paItCZDC.~1t DA altPCBLZCA".co .aber que o Congre.so Nacional decr.u e lU ••nciODo a legu1nte
14h .1OSt SAIlNEY

V....""U CavaJ..~u FiallJe

1, • 11 DS ~AJfEIJ:O DE 1111.

a.vv.1....r.u o P>a9....nto 4. co.~nc.çlo
fillancelra In.!.1~u1da ~la ~i n' 1."0,
.. :tI .. ....~ro de 1119, • CI. .....tr_

. »re'Il&Unel•••.

~ ..

a'

CllPntlLO n
Da~~o rJ.nar.calr~ pela DtilhÍlçio d. "CUrl:DtI' H1.dd=-

Art. 2- A· clDpen..ção "financeira davldl pela
_lUzaçie de ncu:'Sol'. hídricos para Uns d.e qeraçio d••n• .rq1.
.UU'iea ..r' da 51: (."o~. por c.ntoJ. aobra o .v.lor da anervia
JfC'du&14~.

Ãrt. 3· A .n.1"9Ia el'trica de or1q•• h1ddea de uo
"..b.1:bo .. "ro~utor 'tat".b4!!" ser" gravlda e<r.a a ..pl1caçio da uo tat.or
.. ., (.ei. pot' cer.to),. na. r~S1Ca. condiçõ.. e p%'8Ç(* do
......l.n6rlo dO .erviço pl!bli.:o local, quandO!

r - I:ouver exclteMnbt. de en-rqia e ..'ta ,ror
-.rwaltada pIIre uao ext.:-no .s. ••r:viço p,ibl1co:

:rI - .' bl~t.hçlo OOh~d'ah'or••,.t tv"r ." Clutn. u°tado
.. "."p.çio. lliJ'Ót••• M ."aJ • C'oaJ*ncaQio .ar. -''11da aoa ••UdlJA •
... 1Cuft1~1p1c.,c •• qu- •• locaUurn a. jnabll1ç':'" &J. .,,.r....ro de
eMr,S. el'ule., .

ri....1..... .-::; ::.tr:.:&: b .•rite ., pa91~nte .. eo4ton.~,io

..,.-cldak _rroal';lli J::::i'-:tl;: ~::J.cr1M:"l~~~D .=~a~:: :ii
UUDft~t.)1

II - ,naGa a .:cr.&·UBllCS'S 1)'1"11 U.O prlvatlvo d. l=r:otSuto"
(aut.ePt"'dut'!)rJ, no .O:1ur:t. co!"r.apon~.nt. ac a"u ("cnIU'":I" pr~rr.io 13
)lreCe..o de t,:ansfoneçlo tnductdal. df'l'l"ro q""" • jh"~' •.ç'ih
GOnsvmitlora ••'te,. no ""mic1p.i.o onde- •• localiclt'•• as: J.n.tAlaç~1: de-__rv1. a16uicQ. • .

Al't. 5' À cC"::.penuçio finance.lra. do quo tnh o eM:.
...u ~cr.Co Nrj Dela.. , Nr."ll..nt.. DlI.las cor:.'::'t'".rJon.fr1a.

c:»n.r..o'1
DlapaoÍl~ _lbl,,"

o ~ art. 1- Q ~leu.l0 '.0 . c11atribcliç.lio .-na.l da
~o r1naneelra d.correnta do aprov.itll..~t.o d. "curaDa
1lS-=1.., ~ra tina d. q.r..ção dei energia elétrica. dOI! neurao•
ai.ral., ,ar .quaisquer do. regoi... F.vistoa •• lal. 1>41••••1. dos
~1t1u. devidos p-~. ltaipu: Binaeion&l ao Covnno Bra.ileiro.
~lecld~ p.l0 Trat.ado d. Itaipu, ••ua AneJCOll e doeu_nto.
inQI'JJNtat.tva. .a~.equ.:'It•• , d. qtM: trataI! .. Ub n-. 1 .."0. de
lHI, • l.aOl, d. 19'0, ~oe.r1.-ão pelO di.po.to DHte ·DeereU».

n. eenfere e ~~~D=.o~v,-:n~na~tu~ã~e·:e~:i=l;~:t:U:
cs. ta ..& Leia n ••• 7."0. da 21 de cku1ll;lro dti 19n. e '.001. dei
11 M1'VO .. 1110, be....i. na. lAtia n-. 2.00•• da , de outubro doe
1'15', 7 •.", de 27 dIt dez.eabro •• l'IS, • 7.525, de 22 .. julbo de
11......... alhl'açe.., .

, S.raJ~lía, .. 13 .~. • .aarÇQ
I'" da Independo.Dcia e 1020 da. JtepÜblica.

XI - 45' (quarenta e cinco por cento) o aOI Itu-
'tato.,

Art._ 10 - A dist.rib\1.ição Mn'la1 4_ eompe.n••ção
fiftane.ira de que trata o Drt. 20 da Lei l10 7.'90, de 21 de dezQlbro
de- 1"', n~r' fei.ta da ae9ul.nte forma:

I - 45' (qo:are~ta e cinco por cento) ae. a.-

Iliclpio.,
UI - n (oito por cent;o) ao Departamento lI'a

c10nal I!e I.lJU••• Z,n.rqia.'Elétricol - DN~'EJ e
IV - 2' (doil POJ' cento' ao Miniatério "a

Ciência e Tecnologia.
S 10 - Ma dhtribuição 4. cO!ftpen••ção financei

I'a, O Distrito l"eaeral recebera o JIOntante correaponaente ill parc....
la. de Estado e de Hunicip.lo.

5 20 - Na. unna. hidrelétrica. beneficiada.

~~i;~~e~:~~ó~~~:i~:1::~~t~~;~'9~r:~l~8~~:OOC~:d:n:r9~:t:r~;~:rv:~5:~
I'io. r~guhrhedores, competindo ao DNAF.E efetuar a .vali.cio cor
ft.pondente pora deternl).nar a proporcão d. cOr:tpen••ção financeira
:::;::a~5~í~:~adoa, Diltrit~ reC:eral e Município. afetado. por e••~.

S 30 - A Usina de It&ipu díatribu1rã, men.el-

::t;:ej:i~i~::O;!l~~ef:~C~~;~~~:~~f~~~~s.n~oC:~;st~;~~rdA.r~i~~~
ela e Tecnoloqia, ao Estado do Paraná e .cs Muníc!pio* por .la dire"
t:aJl\ent~ &f~tadoB. 8S' fOltenta e cinco por centoI dos Toyaltiea de...
..idos por Ita;'pu Binac;Lonal ao Bra511, previsto. no ,Anexo C, it~1'I

XII do Tratado de ItAJ.PU, llsunad" em 2& de m.arço de. 1973, entre a
kpGbliclll Fedt!rativa do BrAsil t! oi RepÚbl1ca do PAragLllu, bem ~
ao. documentos interpretllt1voI .ubse~entel, e 15' (q'Jinu por cen
to) .os Estado. e Municípios afetado. por reservatório. a ~ntl\nt.
4a U&ina de Ita.ipu, que contrJ.buel\\ p.ara o i.ncresH.nto a~ ener<Jif. nel.
produzida.

potllliol 3' ttria por ~e;t:~~'r10 de a1UfllniD, ..."ganê., ••1':9." •

.. '. 11 - ferro,' 'fertU1zlnta, carllão e da...! •
• ub.t.anCl•• JftlneralSI 2' (dou por cento), reasalva"o o dupoato no
:.nci.o IV d••te IrtlCjJO,

lU - pe4ru pr.cio••• , pedr•• corada. lapidi
V.i8, carbonadoa.• _ta18 nobr... 0,2' (d01. dicimoJ por cinto),

, IV·- ouro! l' (Ul!, pOr eent.ol, quando ••traIao
por empre.a. JI'lineradorlls, isentei os 9arirnpeiroa. '""

S 20 - " <hatl'íbuição da compen..ç.o finance1c-.
4.- que treta cate artiao será !e.lta d•••gu1nte foma.

S 40 - ~ cota df':.tinal!!1 .0 Dep.art.a-.ento ••cio
....1 4. Aguas • Ent.rgia l:lét:riea ... DNUE aeri. f'.pnqadat

a) .c0\ (quarenta por crnto' na operac;io e 1\&
.~.n.'o da rede bidrDr.\f!teorolé-qic. nacion.l. no utudo de x.-eeur'ol
bf.4ricoa • na. fiscalizlI:ção dOI aerviçoa de aletr1c1dade de Pl'thf

bl 35\ (t:nnt. e cincc ~r ctnto) nA 1n_t.1t.1I1_
flo, 'l.renci&JMnto e .uport- dC\ "lat~ ••ciooal q Gere.ci...nto •aecw:.oa .rdricoa. . '."

c) 25' (vinte e cinco por -cento) e. pollticaa
de protecio ambienta}, por intarmé<1io dO; órgi.o f.deral eompet.nte_;ir:-..··'

Art. 20 - Par.a ef~ito do cálculo «Se cmpena.cio
financt!lra de que trata o .rt. 60 da Lei nO 7."0, de 28 de de:zeabro
de 1"", entende-Ie. por faturamento liquido o total da. receit... de
vendas, excluídos 05 tributo. incJ.denteB sobre a cot!lercia1iza,io do
produto m.1nerlll, aSi desp~sAs de transporte e a. c!e .e~uro ••

S 10 - O percentual da c:olnpf!naaçao, de acordo
COWI .s cla.ces de .ub.tineia. mlnera1., ae~i de,
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tlJ.lulltuid.or•• ele enef'91a .iltriC'., .oe r:atadoCo,· ao C'i:t.ntr: F';;~I:ul •
... IlUn1eipll')s, ... cujos 1:"r~JtCl:-l0. '.. loc"Uz.ul:.l lr,J':"l1_CÕIf:2
...ti..a... • predução de: _nM:qia .Utrlca· cu. q...r ~ UMac. 4l:us
.l~dtd.. por "qu.. ...,. r ••;Xt.'tJvoa r.,.crv.t~:-l(M, tc~ a~.I~l:o.o
.....rta-ftto ••cional tia NaolU • a.narql& El.'t.\. iQ. .. 1i~:"'tr. • la
~tari. de C:ll:"I'Cia • TecnoJ.~~J.... ser. noa "CJ'l11.~•• pcrC'.:n~u.l.:

'-,I - 4S1 (qv.nnt. * cinco por OlÍftt"j ~o. Ecta.:l,cr·

ZJ: - 4S' (lIUarc:ata Q ciftcO por cento) aop 1lu.~.Ic1s:1os:

lU:' ., (oi~ J'Ol' cento') ao DepA~ntD Xa:::10lW11 ..
..... • lnoY'Ji. El.'r!co - ....U: '

IV - 2t 'doia por canto) • "cnt&r1a d. Cj.4r.cl••
"-l.,i•• '<T.

I 1- _h 41.trlblJlr;io .... c:oaptn..çiio flbll"".lra, e
aJnl'Jte ".de".l ree.be-r4 o l'-Glntanu cott••ronct.r:~. .t. ..n:-J..*"u. aoe btadc. ••~ M\lnlctpios.

I 2· ouer.de D aprovd'tar..crt.o do p:I~..nc~:.l t·.orat'ltlce
••"'ISr ..f. eM VII r.tado 0\1 trun1c::1'to, • àJ..eribU!ç";,:" ~CI. P'C't"::'\ntuata
nreri.,. ",,~t6; Decn~o ..rá f_iu propcrciona.1aCln:.., 1I":l!lh~o-ne ers
...t.raqão u 'r... 1n1md2.da••

I Je .... _in.. 1li4ral'U1ca.' ~n"flc1If1d" FOr
....,.*i~ • .x'ltanu. o acr'scillo dei tanerqla pc.r lI•• preph::1ade

eu'. -.qc~~t'aao ~ ,.ra910 ...ociau_ ~ ~-~J--~~~~OC~"
J,"aÇl:l.=-11..d~re., coapetindo ., DMAEE afe1:..,ar • Iv&Uaçlo
corr••pondltr.t. para cSet.x-.lnar a proporção 4" coaren••çi? tl"anceln
tleY1da aO& .&t.aCSoa, Dlat.ricD reCS.ral _ \fVn1cipioa a:_eacto. por •••••
~".t6ri... .t.· 110 dlculo da cor.,-enalçl0 .financeira, e DtfAl'E
aulnlr4 a. ~4.. knaUci:irl0 Ul:l c~.t1c.t.nte d. partlcipaçio"
"vnUnado .co_ Na. no. crlt.rl0•••tIIbeleci406 n••tl o.erato.

~. .~ ... oot.8 "adAa4a ao I),XAD _n' e.pre'I4r...

,. - <ta, (flUaranta ror oen'to). na opera\"iio e M expa.l.
lia nM Ialt1~~rolÓ91canacional, no- ••tudo • recur-M h1drLcos e
.. t'.1Hal111açã", .ao. Hrvie>oa d. elIU1c:14a4. cSD ••1::..

J:% - ·,n ('t.r1n" • cinco por Dente) na ln.tlt.u.l~io,
"reftCl~t.o. auporte do _lateM ..c.tonal de Geranc1.MI\" da_.1el_,

%IX.- "2" (nn.. • e1nco por conto) ... poUtle.. de
~IO _l.nU1. por JA...-.u. do Ilrvio t.~r.l _potanta.

. Art.. , •. O yalor" eervla produzida. pare .=el~ de
c61eulo .. GOIIpensac;io flnanc:elra" ••ri obti(1o pelo PI'1)c=.l:.t.o ~. anerqi.a

::lU'~t::do1l1d~1: .;:;t;:-.::.!~c.::,.:~~:n:~.·el~::~:-~~:
DI~'tO .acional de Açua. e anargia &l'tr1ce-tulUZ, .obra toda •
lIiv.l«tr.1cida4a produ,.i. no h~., coa N •• nu tarit•• da cuprúonto
tIoe .l.t..... ht.erllqadoe, reterí40. ao Nrrane:D~ d.a U.1na.

....,,r.t. 'Ilnico. 'C<lopO" .0 D.'lU1: _Ql""lar •
• ~...l1.ar....... ·...riOllicida4. 64i/' ~.jUlttU o.. terU.. cIO
.u.pr1aen~" • valer da anarg1a )l:r9C5uzJ.c1I.". ootl!OrM' c:rit'ri.
o.taIlOlecldo "..to. _vo.Art... Aa fraçôu a quI o»- ~~tlc14rlc. tlIt
coapen-Il'j!'io :(bane.ira da aa detaralna4. O.ina ter." -:flh:t.O ...rio
calai_du d. acardo coa as ••;uint•• f6r1m1.., co~ton!. o t.1,:~lar de
_fW.:

I - "':00" ll1l ....iclPloa .r..._ direta....... pol.
DoSlla _111u*'

• 1'Cr - 0,.5 :I I:U
'#

-ftDt-OU-U
-e NJ

....so•

.YCna - ':'~a:a;:rMll.~iCl;!~::-::;.g;::~~;~~:~;4;'~
IMina "M)dna4.r

rvIl - • o freçlo •• óo.pon••çlo fi_ir.....U. ,.10
0.111. oonaJ..reda ao btado ev llunicípl. -.
IIJnteMnte .r.tado ,.1. v.Jna .,. ...
nH"at6rle, a Nr apllo Mbre e valor \'CP.

ver _ • o .......1. li. .,.,.p" çlo Una".,.........1••
pel. lIIlln. _lcNrd. .... .n._ ou
_clpioo,

• _ •• ".ler \OUl ... _eçlo ti_Ire lIeY1..
pol0 lIIli..o -.-ieond.r

GD - • • ....10 fi.... ... 1Ilttti. _id........
".pn.lfMSo-ae o. .feito- .. retUlart••Y&O"
.-mt.&J\'U. calcal • .,. • partir do ,.ri...
1l10t<lrl"" 40 nvi.tro llidrolOV100 ........1.'

10 -.. • ..... doa .cr'ael.. .. 9.ale rlrN
pnplc1aaoa ,.101 h ••rvat.6rloa • WlOftt.&nta"
ua1n-. ool'\lllderada" acnac14a da vazio fi.... lia
Oaina cONild.rada, ••prwlUlndo........t.ltM ..
ftCllI1orh.çlD de .....ton..,

.. _ •• ire. de ..ta"" c» XllIltci'pi. ")l" dl_to
.r.'ta4a pela 1111". ou NU ra••rvaUrlo... k'aJ,
oorre.pond.."te' co~a .x1" operativa DOrMi.
acraaclCSa da ralxa de aequranç:a H1C11l1.. •
....propri.oa poro ul flar

ao - • O 'r.. ~oul .I.t.da diret...nta pel. V.l... "
.au n ••rvltd:,to, •• la2. con-e.pondeonte • 00"
"x1" opera1:.1"a norNl, aor-scl4& .. tal•• de

II - bb4oa; O'IJ JIwllc::S:ploa ateta&» d1t'.~te ....
hMnat.6r10 a aontante 4a oslna conalOf>raCSa:

- YI:71l1 _ PIIij "' ver,
~ YCP •••t •• .,

~ - • O "'lor .da CC>aIpOJlsaçlo financeira deYida ..
Z-tado OU lIunlctpio "i"'direta..nta afatado por
raaarYat6r1o "~" a IOOfttanta .. lIa1na conoiderada;

ftd, -•a traQio da coçona~'o tblanoeira deYida pela
vaJ.na _iderada ao Estado 0\1 JllI:Iictpio -i·
dirata..nta afatado pelo. raaarvat6rio de -..~ti,., a 8ft' aplicado aobra o ftlor YCFI

-.cr '- • a pereala da coçonaaçlo t1nanc:aira daYida ..la
vaJ.u conaldorada ao. Batados ou IIuft1c:l.pioa;

., - • o . Vialor =tal da coapeMaÇio fs.n-tra .,,14&
pela vaJ.na COIllIidarada;

QIIj - • o acriaci.o de _slo tina propiciado pelo
~t6rio ._~" ... Uoina •• pauta. conaidarado
_ '61tíM .cUç:lo ao aiata_ 98rador COIIPOSto
pela vaina • aproveita_ntoa a .ontanta dela,
calcalado • perUr do partodo hiot6rloo da
retJlIIuo bidrol69ico da bacia;

80 -. a _ doa ACruei_ da vaaio tlrM
·prapic1adoa ..loa ruenat6rioa a IIOntanta da
,V.iM oonaldarad&, ~ida da ..do f,1J:11a da
vaJ.na _idarada, dalIpraaando-se _ af&1toa da
"t'llarluçio da IIOIltante;

11.1' -.. 6na dlrataMnta .ta~, _ "2, pelo
raanat6rio "~" a IOOfttanta da IIstna considarada,
_ ..todo ou IlIunlc1pio "i", correapondanta • cota
.xi.. Qparativa nor1ilal, .a..cida da faix. da
lMfJ'IZ"aIlÇa calculada a dalIapropriada para tal fllnM' -•o _t6r1o da. 'naa doa Batedoa ou llIunic1pioa
afatadoa. .. b2. pelo raaarvat6rio -j". a
_tanta da lIaJ.na considerada. correspondenta •
_ _xi.. operativ. norul, acrescida 4a falxa
.. ft9UZ'ança calculada!, dalIapropri_ pera Ql
fl••

ot_ .... ":';":'-:I.!~:::U=::":L..~.::-=..~.=.-:'-ao _la ..1• ..-al",

.100 do ·ltai~M~·_~",,~::r~Iool=-~~.=::~

...__ • tJ.Al~ ~ f1ci.. •

I· .

\'Da ••, ••• I,•••n • __ci.s "10 __
_lMrSoo .. lto1po.

.,.. '".1 ••,....
In- .. _

"nO ••,....

lY. alCh

WJt. ',h ••
_Soo • :.:..:-do =::-:I~.....=I:"=""~ ..

,... ',.'. ','1 ••-.... -••__.. _ao_,
_ -. o "lor "'i.. __oi""~

.,_ ..la ..i .. -'_1_ .. ItalJer
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":l. O..-._1" , ...91-....... _ •
~ ..~i.. _ ..aia...ri ...

eAn'IIl1oO JW

.oie r__ln pala IIcplorao;lo do ..trdl..... lUIIt.e
..-- • do G6. "tual

.. r •

II - rena. ·fertlUA1lta• .......ao • _!ti -s..
a1Mft1e. n (doi. .... .....tol. ....H1Yado o ti__to.,.. !Ilcs.. 1Y

..... az't.l..,

DI ........ _i_o ~ -.- "lIIplMwi1l•
__ C .~._•••,. (doi.~ ..... -Ir

ft· _. 1t (_ -.to), ..--... ...
.......~. 1tIetaa ......1 1..... "

••• a .ll1trlJluiq&o ..~r_....
tnu._ ...u.. _ f.lu ......S~ tona,

z· ne (Y1aU._ ..... _I ••
1IeW1~_, .

U -.st (.......ta _ -'- ..... _) _ •

DI' - 121 (des r _to) ..ra •~~ _1eM:l
..~ .1_ - _ deaU...ri ,. ·(1Io1ll.-r _) •
lIII"eteoio au1ental ... zwqiõe. _lnuadona, JIOr ifttel'MdJ.. ...
~1bt.· ara.lI.in> do ..io AIlblante • _ ............. .awnla
IlaMftWli. - llWIA. ... .. MItra 6rgia f_reI __bo. _ •
_Utai...

I 2. 0_1.... NalbollU ....Uc:açM·..·~ ..
......~ fillallCaira ..r~ co".idar.do. _ runçie _ CI1MM •
eu.tlnc1a a1nel"al, na _~a de cuat:oe, ..ÇC'e .... _ JC'-oee r___1l1_ paio _me.

I 4. 110 _ ...._Ullel0 .1......111 _aUM _ •ftWi-.. ..nbsio di! lavra 9ari-.pllra, _ ...1.. ca I J ........
.... ..1.....i ..l .... adquiranta.

Ar&. 14. ~ .f.Su" ti_to •• ..u..'..tart_.
_1......

Z - iltlY1_ .. _1_ ai .
........... '-U.lICi_ ll1n,r.ia .. j ••S". .1.... H11M _
.....lu ai.r.l ...re fiM .. a_S_to__,

U'- r_u 1~"•• _1 __i.....·--.. ....1.1_·.. trtbllua illCi__ a _n:l.Uaaç,le ..
~ ll1Mr.I... __ da tr.....-;to ..... .....,.,

lU - ............ "".Uci_. _la ...11_ ...
~tqIe. ..lWlr1a.aqie. cI•••ltlcaçlo. _ntraçie. :r.~
......ti.... fI.teçio. ~...I .....io. .,I_nçãe DOI .,1 •
a.r~~. _ulaçi.. .ifturb...... ~aaç,le. ilti" .

.....if1Mo&a. "lci...",Io. ..__• iftcl_1_ .
. "'Sdrabl<::lo. fl1tr.gea, I.vi••",io, ..__I_r _ .. _
.. -..rlo1 nw, ainda .... exlj. adiqio ... ...'tirada ..~
__i de _ aio ra.ulu ... __ris....lo aS...ral'wlaa
_ •__i.. .i...raS. _...... _ _ ai.. 1ItpU_ ... _
!Ilcl_ ao ...po .. 1ftc1d6ftCia .. X-u.... _
_ iaU_-1Pl.

• 1· cu. .. _te....l. ai..ral _-o_f_ ou at1U••d 10 pr<lprio titul.r _ dlral_ a1Mrirs..
_ ....~i... evtro ..tabeltte:J._nto Co __ dhlar, ..r. _i..C'....'r__ U~ldo .. "alor do __ ... __1... , ..... ..--
*,W" ... ar&. 111 _u _tAl.

I .- ............ tI'....,.... .......... _..... _
s-ww.. ..la tltul.r do tiraiw ai.....ri. _ • _Utlcl. aiMnl.

Art. IS. c:onatltul fau ..r.dar" _ ....ie
'S-Sn ..vi" ..la axplera,,:io .. ncunoa ainaral. a ••1.. ,.
..... .. prod&lte .1"'1'.1 da. .r... .. '.Ilda••1n., ••11na .....
~ "p6d~ ajner.l. de onda provt., ou • de ~l...-r
..tabelea1_n1:oa, _pu .pó. • -'It.l_ ~.upa 4ID 1tI"tC••eo ..
_flef1c:l_nto adotado • ante. 41. •• u ...roraaçio 1ftdatrlal.

"r'qr.fo IInlco. Zqulpara_ • aaf" ..... __ •_.o eu • .'tl11••ç'o da aubatlno1a _1_ra1 _ proc:..ao ..
1INIuaul.U.••çio nal1aado- dentro d•••nu CSa j.&1CS., ll1"a, ..111\8 ..
_ "pMitDa .1...rai•••u•• ~r••• l1aitr1tf.. ou .inda ......1......
eetüelllC1MfttAl•

Art. 14. A oa.pa.......io f1nafteeir. pala _Ieraçie ..
__1.. ai...r.ia ..ri 1• ....,.4. ~1UI.1....u ..10 deftdar.

.....tr.f. *,lco. O lança_nto ••r" .f'.~ _
~ pripr10, fI'M cont:er' a descrição da operaçio ... i.be ....
_~. • produto • .,. .. nf'erlr o re.~lvo d1=10. _ parcal .
...t.aea4aa••••scrlaJ.n.c;io doa trlbu.t:.o. incidentes. de ..
tz-AMport.e • .. ......,.. foraa a tenIIU:' JOee1vel eozontaa
UantifioaqiH•

- YJIl1:l • 1IIi:l I< _

- N1:l • QIl1' I< Ai,
8lC1 ATj

_ • , .. ".Ior devido 110 Ilepona-ftto __1 .. __
• _ ..i. Il'trica - DIlAU.

'WDT - • • ........crr tleYl*' • aeczret.ari.a .. Cltftei:a.
_le91o .'K'T.

_ -,.. ".Iar deYido _ za~ ... -.ic1.s..
afeta4M por r.••rvat6rloe a ~ da o.1aa
IIidrd'triaa .. Itaipu/

• - •• Yalor' doe: "roy.lU..- ...,1.. pela Jta1...
ai...cianal .. l1niio Federal•

• '1. AlI fr.çóoa ele _ • que Dtl -.J.cfpl.. 'Ira_'= urio direito ••rio calculados I» .c::o~ COII • HguJ..au

UDl. Ail<'IIIl
A'rI-.

... - • o yalor doe ·roy.lU..- deY1do llCl Jtwl1c1pl. I
dfrataMnta .r.tado pela ra_t6rlo da Dalaa
IIidreIétrica ele n.lpu.

Ai - ,. üe. immdada pala raaerYat6rlo da 1JlIlaa
.ldreIétric. de :tt.al!", na 1lw11cfpl0 ·i"... ~.
oarnepanclante" cata .ufaa opern1".. na;aJ..
~c1da da ~.lx."~. calcai'" •__bda parat.al t1ll;

Ilf'% - 11. iIrea _1 do terrlt6rio _!ldro 1_
pelo raaernt6rl0 dia ns1na Hldno14tr.1ea de :ltai~,
_. b2, ecrr••pond.nt4 .. cota _U" operAt1'Y.
aera-l. acnaelda da raixa de ae1JU"nç'a c.leul.....
• ....pzopriada para tal. t1ll:

_ .. 11.. ".ler .."J.do _ lIun1c1plao dJ.rat:_.
at'_ peI. lJ&1nA 1I1l1ra16trio-a de l_pu.

• 2· AlI fraçóe. da 'I'DII • que urio .inltD _ za_

:ur.-:~~-de ·i:'~=-':~ :==10:..ac:::ou:: •":..:i::
f~'

• 1. AlI _ ••i_ri•• ti.tribuldar" .. _1.
el.tI'lea- ...iar40. _naal_nte, ao DNAa, Dópla.do CMp~"
ZIKOUlita-nto. d. cc.penaação f1nancei.ra, confonMI •• bOl'ItM
MtaJIII1-e14a.....w Decrab:l ... Rqr•• _ ..rea expedlclaa ..10 DIfAD.

• 2. O DIIAn pra.tari _ flcld..l....
~Io r.l.nanoe1ra • dI» ·~.1t1_.. 1C'"1.~ 'te Deent:.e ..
JaforMÇÕH JKtr ele_ aol1c1t.adu.

-.
'lMij -. • valor cto- .roya1~l..• devi*- ao aaude 

lhmic1pio "1· atet.ado pelo r..-an-at6rto "j. •
1IOI'ltaJIt.e .. O.in. Rid.re14trjc. de Ita1JM1'

.-J:j - •• .tração "- ~rcel. db. -l'OyIllti ..- deVi,.. 
zatado ou Jtunic:ipio -1- .f.t:.dc> pelo reMrvadriO
-j- a .entanto- ~a Uaina H1drelátric.& de 1Uipa. •
Nr apllc:a40 ~br. o valor VDMI

'ft* -. o valor devido ac. bt.doa CN lIUJIic1pl"
.feUdoa por reaervat4rioe. • ..-tanta tia IM1"
.idrelátrlca de ZUipu:

Q1aj _ 'o .crio<:l.. da "nio fi.... _iciadP- ..1:
"_rv.~do -1- • ..raçio" Da1a& JlidrelâtJ' J.4:

.. liaS.... ClÔnale1erado _ 'd1U.. edf",1o _

.1.t.a_ .radar. _ta paI. U.i,.. .ldrellltrt

.. Julpu ••prcv.1t:a..ntoe _ aontalltA. "leul....
• partir da par10da llin6doa da nvillt:N
II1.....I..ioo .. Mel.,

8CI - li • __ oc.-..cl_ da " .... f1__i.l_
..1.. _ ....t6rioa • _t4at.a _ DaS-
.ucelftrica .. Ita1pu,

AI' -.. .na .1Nta_nu .~f.ta4a•• 1Ca2. .-1e
...-nat4rio -j - no !atado ou. a.:úc:1-'110 -j, ••
WttM]lOftdaftte .. _te ".faa epantiva 1IOra&1.
eueecl.. da r.ixa .. "vuraDl;a c:alcu1.eda •
_ ._i.... par. boI tia,

lII'J • d. draa teUI dirat_ftte at'.tada, _ DI2. ,aJ.é
creearvAt6rle- .j.. corn.ponden~ .. oota "x1aa
.,erat.:". aorul. acreac1d.a da falu da~
-.ICI11ada ....._ri... .-ra tal tia.

Ar&.' 11. O lIlIAD __é _ _Ioal. .1_1 ..
_ nl.eJ1o tJ.nanc-lra "vida ao_ &atado•• lIWlic1pios...lf.:rwnc1....

;...--z:1·..r=ua~1: .c::~:c-.-==..=~:: ~~~.•i.-.
.... _ aplica::· ~;teO~toi..:~~':;::1~~::,n:.~~ :
.... _naal igual ou inferior a ~o Jtvh, \'N'.1flcaCSo ....tl-e1o. ~
Maia Dia lnc1daa. aobA' • coapéM:ação f~1r.. ~1ar;Ue1' 'tI'~_~__laclri_.

Ar&. 17. A ClJllpaMaçio fu-ira daYida"la~
...11.... ".A. - _ ••ua••lI!lat'14rl.. _ za_. Diatri..
I'adeftl • Iluftla1plao, co......poneleftte a •• (cillCo ..r cafttlJ) __



3512 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Março de 1992

.-.anl'

'ja1o~ ~ 61.a brv.to, do xi.to betlT.inoao • dO q:ia natural .xtr.1doe ..
.... ...-pect1vos tarrltó~ioa, on~. _ fixar _ lavra do petróleo ou ..
1ecallKu.. 1Mtal.~ aarlt.laaa ou tArre.t:n. .. --.t>arque av.
~_"~i::~~~~1:~ n&tur.l, "PU•.- ...1. -&pa,

I • ~,., Ctn. • _i. '" """te) _ Ia_
D - 1,0' C" '" canto) __pi ~,

:lU - _,.1 (c11lOO 'd4c1_ por 00_) 1IIm1,,!p1'" _
.. 1....11...... .tnetal.ÇÕa. aarltia... "" t41....traa dot _ ........
~ dot 41.0 ~to 011 ... n.tur.l.

.&ri91'.ta dnico. Oa h_, 'tUrit6r1.... llunic1pioe
eenu.la, .. cujoa l.~, rlot1, ilha. fluvial•• 1.cust~ .. fizar a
eqtloraçio da petr41.o, xi.to betU1l1n~ ou 9-6- natuc-.l, ~ario 'ua I
_.çio fi_ir. provl.ta n••te ortlCJO.

Art. 1'. , °taabiJl devida • co"':'Maç'o tJ.lI4InCeira los
~, Dl.trlto Pedaral e Ilunicipioa confronu.nt.•• qu.nd.o o 61-0, o
J1iato betualna.o _ o· 'lá. natural toraa .axtraicloa da platatoraa
.....UM1ltal. naa ..__ SI (c1nca por oonto) f1xa_ no .M:iqa
antaz'Jozo. uruSoz .

I - l,~J.-("' ...10 por ...nta) ..,. h_ • Ili.trita

Ir - O.sa (_10 ".,r _) _ 1lIm1c1p1oe _
looa11••r.. lnat.alaçõe. aat'lti.u cu 'tarreatn. de eabu'qU4 ou
.......rque .. 41.0 .nato ou 9'. natural operad.u pela .z:raolltASl

111. I," (ua a ..10 par e-nto) aoe ll1lnic1p1oe
CIOfttrontantaa e auaa n.peçtl"•• _r••• gsoecon6alc:•• ,

n - '1,0' (\11I por c.nto) ao Ili.:Ilatirlo da Ilarlnha, para
.Unes.r'..,. enc:arqoa .. flac:al1zaçjG e proteç:.i.o d&. atlvl4&4aa
KCn6alcu 4U referida. Ar.a.,

'f - 0,1' (..10 por cento) para conaUtub: ua Iundo
tapeel.l" ...r IUatrltN1do -.ntra~ oa ...ta~, • MW1iciploa.

I l' O ..rcantual da l,n_ (.... a ..io par centa)
......late !lO bc:1&o UJ da eaJlUt H.ta .rU,o, .t,r1bu1da ao. " ....1c:lpi...
.c'lftontantH a ••a ZOMpect.lv.a 'r.....oeoonb81c., Nr' J>a;rt.llhllCSO
.. ...".inta fora.

I - .0' C.....rrta J)Or etlnt.o) ao Ilunlc1ple OOfttrOft'tMt.e
'''U..nt4t oce .. ....1. lI\Jnlc11J1oa que 1nteqr•• a aon. ~. prOduçio
....1ftCjIN1 .. rauada, atN eodoa, lia ratio IUrata da populaçio .. Cldl
_. allall'qurafu1o-.. .0 1tur,1cipio que concentrar •• inatalaçõe.
lH_ui.t. para proc.......nto, trata.,.nto, ar-ar:en nto e ••eo...nto
.. petriJao _ t4- M'tUZ'al, 1/) (u. terço) &la cota 't. JncJaol

11 - 10\ (deI por c.nto) aoa Munic:1ploa lnt:aqr.nt.•• _
==':Y:Otr~":~do:a=d:~~~r. al•• , na r ••io dlnt. da popul&9io

111 - 'DI (tr1nt. par c.nto) aoo llImic:1p1aa 11.1.rof•••
una de -,rcd\U;'O principal, I".t:••do, entre .le., na r.lio dlr.ta da
poputaç'o _ cada ., axclu140a M Mw'J1ciplc. lnt.eqrantea da Icna .,.
Jll'od~io ucun4arla ..

I 2- O pel'Ce'nt.u.l de 0,5' , ..lo por cent.o) prevl.t.o ftO
lftiCiao. do caput CS••te art.i90, atribuido ao Fundo bp.tclal
adlúnlatra60 paio IUni.Urio" Icon~.i•• r ...nd. a .l.n.~~nta (Lai

.- '.1,;', .. 2::1 ... julho. 1,.', .r~. "), ••r' 4iatrlbuido •• 'acordo

.. N crJUrJo. ..ubelec.ido. par. o rateto do. reeur-o. cao. '&mda
::c,,:~~;lpaÇio doa c.Ud~ • Munic:1plot1, obedecida a ..pinto.

• z • aol (.1Jlte par canto) ..r .... laUd"'"

%1 - aol (01tentA par oanta) para ...""101p1....

I" lia caoo lia 2 (doi.) lC""ic:1pio. contrantante.
...... cont1quoa e .1tuado. •• UM ".110 Utado, ..r_ d.Un.!da p.Ilra O
con,unto por el.. tora.do \mA t.lnica 'rea 9aoe-con6.ica, t1ca"do os
percentual. fixado. no. lnci.os I I 11 • IXI do t l' d••ta arti90
".f.rJdo••o total da. co~pen.'çó.. tinanceira. que couber•• aoa
Xunic1plo. confrontanta. .. conjunto, inclualve a p.rcala a1n1.
-.nelon.d. no inciso 1 do .&110 par'qrafo, qu., corre&ponder' ..
,..,ntont. aqu1valanta ao terça d1vid1da ...10 n-..o lia 1IUn.le1p.l..
ooftfrontanu••

Art. 1.. A eoapen.açio tinanc:.ir. a.,. Hun.lc1p1__
.. local1&ara. 1nstalaçôe..a aarltira.. ou t.rre.t.ra. d••abarque ou
....abarqu. a. óleo bru'eO ou V'" natural Nr' devid.a na .fOl:1la 40
'i8posu) no art. 27, .1nc.1." III • f ,f-, da te! n- 2.00., de :3 &Se
outUbro" de 1'53, na ndaçio claid. pelo an.. ,. "- tAi n- 1."0, de 2.
lia d...1Ibra lia 1911.

_91'.to dnico. Pu. "" .teitoa- ,6oat41 &rUga,
eoNIl~r...... co*' inatalaÇÔes ..rJti.... ou terrestre. d. e.barque ou
M ••abarque 4e 61.0 bruto 0\1 9's natural, •• aonob61a., o. quad.t'oe ..
1161.. -.lltlpla., oa piarea a. atracação, Da caia aco.tive!....
ut.(:áa teu.su•• coletor•• de ca.poe produtora. e da tranafarincia
...IH bruto ou. 9'. natural. '

Art. 20. .0 c41culo da. C'mIpanaaçlo t1nal"K:elra
1nc:.tdente .obre o vat:or cio 61.0 11. poço ou d.e xi.to betWlinoao • eSc
.... "'~.1 ertr.1ao d.a plaUfot1ll. ccmt1ne.ntal, contJidara.-.. oc-o
coftfront.e.nua co. poço" produtores oa bt:adaa a MunSc:fpic. :eon~í.quoe, ~
..,... ..r.ft:t.. deU..! ttlda 'pelas linha. de proj.ção dOs t'8ap.ct1voa
=~:tl::;~l~~:;~.~~~d. li.1U t1a platlltoraa coat:lnental,

, I. 1- i 'rea fJeOacon6alca da ua llunlcipio eonfrontanta
..r6 definida a part1J: de crit'rioa retarentas ... at1vldaclaa da

=~::.t&~.tf:t4a::Ob~:~o:~::: vr:=::~·r. aar.fti.. e&0&

"rio 61",16160. I':' 3oa(=~~1P~~'~d~:=~n~:~a(~::
JII"OdUção prirlcipal, 1 (~ aona de produç:lo ••eund'r'la .'1.(uaa) cena
lJa1tiof••, .OhA 60 pr.o<luçio princ.lpal. c:andllarando.... _:

. I - sana de pl:"oduçio principal 4e uaa dada 'na de
produrç1o petrolífera ••r1t1aa o kunfcipio controntante • O. Município_
en4a estivera.. loc.l1aa4aa 3 (tt"'.) ou ..i. inatalaçõe. doa a-vu1nta.
Upaa. "

.) tnablat;a.á industrial. para proc••••DIInto,
::~~u~:o~. :~:~uuto • e.coarantc da petróleo. V'. n.'tural,

b) ln.&talaçõa. relaciona"'a••• atividade. 4. apolo ..
mtploraçio, prodl1;!io • ao ••co.unto âo petróleo. q's natural, -ta1.

=~.rl~ra:~'ar::~~~:~crlU~i:~da Anutençlo • fabrie&ÇÃo,

11 - lon. de produção ••ct.:nd'ri. oe Hunlc!ploa

:.~~:.~:.c:~r.:~i:':~~~o,q~t~=~;~·4!r;~~~~~oao.:.~~::~;~v::
.rcduçiQ, aU o final do trecho qt.:e ae:ve • .xclu.iv.~r.te ao ••coazento
.. prodUÇão d. U'WIa dad.. Ar•• d. ~roduçio ~trol:'f.r. a3ritlt1l. ficando
exclu1~., para fins de d'.tlnlção d.. are.- geo-econ6:dcoI, oa ;.•••1. cf•
• iatribu1c;io ..cunlS'rios, feito. coa outra. finalidad.a;

"""ic:1pioo c:onn~:. ::. ~~~~~r~: :u.d·a pr~~~:~a.pr~1:~::
~cf,10. ',ua ~!r.. •• con.~u'ncl.. aociais ou t'crm6aica. di
~oduç.o ou exploração do petr6leo ou do 9'. natural •

I'· P1ca_ axcluido. da. Ir.. 9.~con6.1c. •• _
..tc1pio controntatlt.e, Municípios onde ••tllfj.. loc.l1&.c:1H

1JIatalaç6e. _ tlpaa ••pec1Uca60. n. latro -a' .. ....."'.r.
AnuJ"J.,., ..i. flUe nio .in••, •• t.~ .. pr04UÇ'Io ~t",Ut.r•
....l ...1Y_ta • \lU dada 'roa .. F04uçlo ....roUfer...riU... '

Art. n. A _n••çlo 4n1d. .... 1lun1e1 i
Mlllrot\tantea _ eua. h....ctl"•• a:r-aa. ,.0eccm6alc••••r. CIIlOUr.::::r.::"",.r:..••lK ú p.....uçlo •••oc1ad•• 1IJ>1_ ú r."'raç" .. "'-

I I' A eoaptn••çio devida. Munic1pio. fIM .,.rb~....
.... Unidade da ".der,çao ••r" ret••d. entr. oe que iJ'lt.qr••• lo
.. Produç'o principal, • 'l.OM. d. produçio ••C"'Und'r1. • • ~
l1a1trof., de acordo, r ••p"ct1va...nt., COII oe. percrntultS .. tbl'Ildos fttM
11'M:1aoc J. a 111 do I 1- do art li -S••te Decreto, r ..ape1t.do e dJapoat
- art...- .ao Decreto ft' 1).11., de a. de _,cato da 1.... o

I 2- .0 dlcul0 d•• Co.pen.a~. atrJbutr-ae-' .. CI
"""1,,1p1a, "" caeUc:iant• .lndiv1d....1 d. pa' 1cipaçáo, doura1nada ..::

=~~~::=~~eg::re-:.~m. ••VII 4J..tl"JtOll, oontom. ca"'J•
I ,- A "."."..çl0 "vida a c:ad. Jhm1c1pJo Nr" olrtf"

a11t:lpUcando-ee ,.a partel. et.r1a.ulcta ••u. corre.pondent. aona pllD
.-ciQta fOBlldo anu•••1.1 coeficiente individual de particlp.çio _ •=...:-. :-~~:~. indiy.ld1l• .la 60 partJc1paçio "... 1lUn1c1pioo ...

I" .io .. _dar' ao"~."",_ bt .
.-t. U, • 1-" ,*1ao I, ~ liM .. "ate Decr!tol

') c••o inexiat.a, entra o- flue Jnugru _ .10M ..
~ principal, Mun'cfp10 qu. concentre lnatalaçõa. industriat.
para FC'OOI.....nto, trata..nto, a~z.na"nto•••co...nto ct. petról..
...... aatural,. J:IZ'OY.n!.nua axc:luaiva.nbl da plat&tonaa CQntJ.nen~,

, '.) "" l&1p6taa. da a ind.nlzaçio "co~nu da ~.~

=t1:r,:~tffrln:1V!:.1o:,unl~lcl~;~~~ -:o:i~~a~r~:u~~ ~"'ta &rti.... .

. I.' O Daporta....to lC.cionol lia CoabuaU....1a - llIIe
,&ri "'l1cor oa eoat1ciante. 1ndiY1dual. da partlclpaçio I\ao
~cip1..,. ...rtir .... nl.ÇÕa••l.bor.d.. pai. ~çio lnautlata

_lle1ra .. r:.a;raf1•• bt.t1.tic:. - ll1Cl. noc te..... do art. , ....
Decreto ..- ') ..11', d. 2' de a90ato IH 1'11., • daquela. elaboradu pela
JIS'nIOaJtU:, nferen't.. ao. Nun1cipio. onde .. JocalJaare. 1n&tabçôe.
::..~." d•••~~ de 61.-0 bnlto ou 9U natural, operados Plla

Art. 32. O DlIc f1xar' ... v.l..... 60 'lao da _ eu
1Jftri1" 1Iruta. lia 6leo .. xi.to betuainoaa. da .... IIatur.l, ..
~ nacional, ot-.rva4~ ....qui~te. critérJotu .

. .' J - O "lor do"petr61eo bruto ..n o da parld.de_
~ ... poço produt:or, Mf inido 1'0-,,:) • d1feraJ1ça entre o cueto CIl' do
..tnleo 1~rtado, axpr•••o •• 1KMllda nacion.al a utlliz:&do co*) D&w
»ara flnçá. doa pra~ doa cMriv.do. produJ:id~. no 6lai., • o euab)
...1. .. tran&ter'ncia entre N poçoa proc:1Jltof'ea ~ I» ponte- 6e-..,.,

, 11 - O valor .... 41.0 lia xi.ta~ axtr.16a da•
.....1_ _b..ntaro. tarra.traa ..... 19\1&1 ao f1Xada para o Petrll1ao
Mwto, _ te"- 6a i",,1oo ."t.riar,

, rIr - O _lor .... 9'1. ".turol, nter.1da 6 praaaio
_1_ de 1.033 K'lIc:a2 • tupor.tur. da 20.C...ri 1...,.1 • aédi.
,......,... _ praçaa d. .and. !h.6oe pelo llIIC por. 00 d1torahtM
_ da' JIt'Oduta.·dal. deduz1daa a euota "d10 de tronof...""'1....t.ra

... ...- pnfttoro•• o. ra.pacti...... p<>Maa do en"-.
11' 110.,.00. _n...... da _ta CU' da .._1",

l.IIpoI'bcIo M ...., ... do ano - cale.nd'rlo, tar-M-' ponderaçio pa10
_ra dot d1.... qua v1""rau cada euoto CIro .

I 2' A' oaaponaaçáo lnc:id.nt.e .obra o ... ,natural ••ri
aalClU1011a aob.... oe vaI..... axtrddaa • ut:llba4eo, axeluillaa ~
~it.c.tc., . qtM ••capaa no ~.a-·d. p"roctuçio di ~trq,l.a, e _
1lI1B'et,a6aa nu , ••~..., '

, I'; oa _ 60 pra6uçio prevbtaa neste artigo
..rio ti••doe pelo OMC, d. COIltorllldada co. o. valona apvradoa pala
PITJ;O_, "" pr1M1ra ou na aequndo _ anterior .0 lia praduçio.

~ • 4- .. apuraçia do. valor.. a que .. nr.r. o
,.riqrato &nterier • PnRoBRAS 1nd1c:ari. ..paraduonte, .. euatoc
:'~=~~n~uÇio da. Hel.. ..õiaMUJ:'U t.erra.traa e tla
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... li'lI

2 - Sugiro solicitar.Bo·Banco Central do Brasil o ~astreamento dos

pa9amentos efetuados à LBZ Consultoria Empresarial e Política

LTDA. e ao Dr~ Lauro Newton Zak p~r. identificar eventuai~.desv~

OS para pessoas ligadas ao processo de liquidação •

. ResE31lo qu':,o últ.imo liquidante, Dr. Oanilo Gar

cia Martins, foi ouviàe pela SJo-Comlssão de Fiscalizaç!o e Controle
e. 26.11.91, e, pelQ que se ~~ junto aos parlamentares presen
tes, o depoimento nlo sati&fez, ueixando pairar sérias dúvidas qua~

to. correçAo nos atol·da gestAo do processo de liquidação do BNCC.

ou-Entre os fatos a serem apurados cito, entre

3 ,- Sugiro, outrossím, a tomada, tambêm, de depoimento do Ora Lauro
Newton Zak, solicitando, formalmente, ao~mesmo seu curriculum e

certidOes de cartórios para se verificar se,de fato, dispõe da
t!Kperlência necessári.a.... para justifictlr a contratação para pres

tar serviços na áreá trabalhista. Registre-se ainda, que, mais

uma vez, n&o foram observadas as exigências indispensáveis nesse
tipo de contrataç30 •

tro. •

I - Melhor análise da decisao do TCU (ver an ~ativa à irre9ul~
ridade na contrataçAo da empresa LBZ Co S~ ar a Empresarlal ~

Política Ltda., tendo em vista que, apá ,0 es cho co TeU, o 1~

quidante rescindiu o contrato e, em contra. art da, firmou novo

contrato, desta ~eita, com Q ,titular da empresa, .Dr. Lauro New

tq'! Z.k.

Com base n~ art. 100; S 12, combinado com o arti

go 60, inciso 11, e,61 :10 .Regi:-ento lnterno, proponho a V.Excia.q.ue l

. ouvide o plenário dessa ComiSsão, após análise prévia da Sub-Comis
são de Fiscallzação ft C~ntrolE, se digne a adotar as medidas necessA

rias ~Iara rC'ü:izar ato dE' fisC'~li7.nção e controle dos procedimentos

adotados no processo de liquidaç~o do BNCC - Banco Nacional de Crédi
to Cooperativo, inclusive, se !.,ossí\·el, indicando as causas que lev!

ram o govcrn0 f~deral a optar ror sua extinç~o.

~. 21. Iate Decreto .~tr... Ylq~r,~,datl d••u.'

....atu.. 11 05.. :1"'01""
1'01 .. _pon"nc1~ o 103' d. llopllbUc••

. ';ÊR.,,;"Af.;nO COLLOR
w. ,\I, ~"" d. Mello
Odn,Süv.l

Art. 23. oa bta4r>tl tl'.""ror1rio."" "WliCiplotl 25'
("ill'- • cinco J'O!" e-nto) 05•• pore. la. 05.. """P'tnnçõ... till>ol!«ir••
.. 1Ms aio atribuid•• pelo. arts. 11 • l' cse_Ui Decreto, _dJ.anta

......bcl. doe' ...ItOA crltárioa de atribuição" rec\ln04l

..tabel.c1doe •• dacorrinc:t. do di.poeto no .rt~ 151, iftCiaG IV •
napec:tlvo par'qrato 1b11cQ c!a eonstt'tuiçio, e doa ...~ pr.l~

flxaclo. para entreqa d••••• recurso., contado. a partir do .neabl..nto
.. ....,.....9ia.

_ ao DECRETO •• 01, llI: . H DE 07A11ED1d bit l'tI.
(AIt1:'. 21, I 2')

.couJCJEIITU INOIVIIl"..rAlS· OE PAJlTICIPAç1.0 DOS MUNICIPIOll

Art. 2_. Fte. revQ9ado o DlCAlto li· '4.340, .. 21 ..
...11 .. 1'.', • d...1. dt.poalçóaa •• c~t~"r10. •

art. 24. oe ....t.do•• oa Munlc:lplc. c.taverio aplicar ..
~ previstoa beate Capitl.ll0, f'xcluaiv...nte ••

t:re;i~Y=::i:Oaod:'~~~1:~t:b:.;:e~:=;~~r::lC:~ de .qua.
Art.. 21. O C<61cuJo da co.~n••çio tiMnoeira de que

tnIta ..u eapltul0, • Nr 1>*9. &0& ••ta4c. ~ Itunlcipia. oonfrcmtant..
.-Me ...".tcipl.. ,.rterteent.••• 1'••,.C't1~ü .re....~Jc.......
.-. • -'lou1D d•• cata. t&o "'"do X.pi'tctal referido J'M) art.. 1', 1:.c111O
, •• , ....ta.Dlanco, ..rlo .t.t1-Y.~ JNtlo Dtperu..nto I&&c.lonal ..
e-IN8t:twl. - CNC • "_1:.1do. ao Tribun.l lho COnt... da tm.lio, ao lIuel
=,=~~r~. fiacaU......u. .pUcaç.lo ... r...... .ua illaU'uçÕea

CAPJ'fIJLO Y

li.,..i968 c:e...ie
Ai-t.. 11." o ,.v......to ••• _noa<;>c1e. li..."""i....

.......t.. ...ta Dac1'.eo. ll1Cludve _ "1:o1.1t:1..- ,..~._ por 1~1pu

'lftAC!onal ao ar••U, ••r' .t.tuI;.tO ..n••1Mnt., d1.",UMnt. aos
-'MtlcUrl0., ..diante dePÓ.ito .11 conta••5Pf'CitJ.c•• ô. ~lt.ul.rid.de
"'1 ....c. 1\0 ••nco do ar.ail ~.A, até o ult.Jao dia Ut,11 do u;unc1o'
••• aw...qu-nt. ao do fato lQarador... , '

Per'qrato .mIco. e vI"'al1o, aotI blneflc16rio& da.
-..n••ç6ea flnancalr... d.. que trata ••te c...Cntta, • apl1caç,io da.
........ pav...nto d. dlV1da•• no q ....dro p.tnunan't. doe pe••o.l.

Art; 27. O OHUE. o .'D!ll'Il o O-OHC:.. IIC 'lIbito da•
....ptetlv.. atrJbul~., podario .xpe-d!r 1n.t:rvçóe. c:o.pl...nt.re. __ ta Decnito.

7 - Retardamento na e::trega do relatório da au'::.'Coria eX~err.l, ?roc.!

dida pela Campigi:.a. Bianchessi , eia. Aud:.:orias, c;,;ja ::;-:'13 so!
'tue em anexo.

- Desc.so a falta à! ineeresse no cumpr imentc de dispas J. çOe! :ega-

i. que obrigam o :iquidante .. apresentar cc:".:.s do ativo -: do

p•••ivo à Unilio.

4 - O Dr. Oani10 Garcia Martins declarou, na Sub-Comissão, que, des

~onh.ce·se o ex-liquidante, Dr. Aimoré Ribeiro de Araujo e o Ch~

f. do Departamento Jurídico do BNCC. Dr. Pedro Gualberto Timóteo

Cezar, prestaram ou prestam serviços à LBZ ou ao Dr. Lauro New
ton Zak, conforme consta de denúncia do Sindicato dos Bancários
de Bradlia.

------_.----_.:.._--~...
IId:Mro de labitant•• do Munl-:!pl0 (ou do CoorJ.CiOl1ta
Diaulto, Il& blp6t... prevtat. 1'10 incho .Ind,ividual
1I do art. 5' da Ih' n' ~ .'25, d~ -~~ d. de
~.1Jlo da lIU) Port1clpaQio01 __

ItII 10000 1,00
Do .10001 • 12000 1.0S
Do 12001 • 14000 1,10
Do 14001 • 1&000 1.15
Do 1&001 o 11000 1.aO
1lo 11001 • 20000 1,:15
Do aOOOl • 24000 1,20
Do 24001 • UOOO 1,35
Do 1&001 • 32000 1,40
Do 32001 • 3COOO 1.45
Do JlOOI • 40000 liSO
Do 40001 • 4&000 1,55
Do 41001 .. , 56000 1.10
lo '1001 • UOOO 1,.5
lo &4001 • 72000 1.70
lo 72001 • .10000 1,7'
Do 10001 a- liOOO 1,.0
Do _"001· • 112000 1.'5
Do U2001 • 12.000 1,'0
lo 121001 • 144000 1,"
k1M .. 144000 I.DO

ti - Nlo ap:esentaçAo, em tempo háb.ll, das contas, de 199C,

apreciaçlo do Cor.5elho Fi!'cal e da AGE. e l.=onselhávE: 1
o d ..poimento do F~esidente do Conselho Fis:,l.

;!:a a

s,: ouvir·

, - Melhor avaliaçAo das dívidas para com a Ur.iAo. em torno de Cr$

24,2 bilhões. em 30.09.91.

10 - VerificaçAo ,das contas alusivas a despesas =om processos ,:raba

1hiatas de junho a novembro/91 que totalh:. Cr$ 319. 7 -,~hôes,

sendo que s6 .. w: funcionário foram pagos :r$ 182 r.:ilh'~' em

7.6.91.

PROPOSTA DE FISc:.I\UZAÇÃO E CONTROLE
Nº 35, DE 1991

(Do Sr. Jackson Pereira)

Solicita que a Cc~issão de Finanças e Tributação, ouvida

a Sub-Comissão de Fiscaliz.acãõ e Contlde, fiscaliz.e o pl',2,

cesso de liquidação do B~CC - Banco Nacional de Crédito

Cooperativo.

(NUMERE-SE E PUBLiQUE-SE)

Exmo. Sr. Dep~tado Ben::o Gama
Digr.íssímo Presidente ca Comissão de Finanças e -tributação

An'U.., do relaté:io da empresa acima

indn\eras irregula:idades ou

caÇa0. "'Seria recc:tendável a
résponsÁveis pele trabalho.

c::J:lada. o qual ~i?onta

q.~ exigem :"1elr.:: expl!
o::-ento dos a~:':.tores
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querimentos ao Liquidante do BNCC, 5e~do que este, todavia, se

recusa a dar qualquer decisà~.a respelto, sob a alegativa de que

teria consultado a p~9curáaoria Geral da Fazenda. Estranha-se o
comportamento do Liquidante, principalmente, porque a autoriza

ç'o legal é explícita, não havendo o que discutir, nem a nece~s!

dade de pareceres jurídicos. Em todos 05 demais bancos, inclusi

ve o Banco do Brasil, os enquadramentos ocorrem sem qualquer re

lutância. Cabe a apuraç!o da razAo dessa d~satençAo do Liquidan

te no fornecimento das informaçOcs requeridas.

Diante do exposto, espero que seja encaminhada,
favoravelmente, a presente PFC, a fim de que se possa melhor apurar
e se ter a necessária transparência quanto ao processo de liquidaçlo

do BNeC-Banco Nacional de Crédít~ Cooperativo, que envolve bilhOas
de r~cursos públicos.

Aa cooperativas da relaçao.anexa,apresentaram ao BNCC, em julho

de 1991,pedido & restituição dt:{ encargos financeiros cobrados em

em excesso, relativos a operações de crédito (vide Lei nRs.7.772

c/c Leis nOs 7.730 e 7.147).

Trata-se de restituições devidas pelo Departamento do Tesouro N~

cional, que já transferiu ao BNCC os valores a serem pagos às M~

tuárias.
Apesar da clareza dos fatos, o Liquidante do BNCe n!o deu nenhu

ma resposta às cooperativas, às quais está acarretando grandes

prejuízos, em vista da retenção ilegal das qcantí&s originárias

do Departamento do Tesouro Nacional.

19 - Anexos à presente, seguem, ainda, cópias de notícias veiculadas

pelo Correio Brasiliense em 20/10 e 16.11.91.

no li,!

Cr$

evoluiu de CrS 19.9

dezembro-90), en
luçào foi bisonha,

ilhôes. Há. sem d~

Nesse período a conta pessoal-provent
milhões (julho-90) para CrS 4.4 bilh es

quanto que na conta pessod)-FGTS e
ou seja, ge Cr$ 1,7 mí~hão para'CrS
vida, uma acentuada de~roporç~o.

d - A evoluç!o do crédito de liquidaçA~ duvidosa, também,

mestre referido, que passou de CrS 40~7.milhOes para
1.2 bilhões carece de melh~r explicaç30.

a - O INCC até esta data nllo prestou conU. dos CrS 700 ~:lhOes.

1:. - O B~JCC devolveu Cr$ 1,8 bilhão alegando adoção de critérios

rígldos nos cálclJlos e deixanco para discutir na justiça pa.r
celas sobre as quais havJam "dúvidas". Admite-se que ~ssas

questões estão sob a responsabilidade do advogado contratado.

b - Identificar a razKo pela qual o Liquidante optou por,apenas.

efetuar os pagamentos à área externa deixando pendentes os
débitos com o mercado int~rno.

11 - DenlÍ.ncia de que ~ LBZ ou Ó Dr. Lauro Kewtc:': Zalc ter:' l': o. <?staria

fazendo acordos :om funcionários do Banco '=::t eondiçoos -::::~ciais.

O que objetivolI ::=a Açlo Popular proposta re10 Sr. Gui :.~son do

Canto Brum (ex-f:;~cionárió).

12 -~. Unilo transfenu. em 29.5.91. CrS 2.5 bilhões para co:~:r des

pesas de indeniz!çoes trabalhistas, dos q~~is Cr$ 1, B c.::".ao fo

r_ devolvidos.

14 - Sugere-se a abertura da conta "outras obrigaç6es" que, em

31.5.91. (em anexo). acusava uma posiçAo de CrS 39,6 bilhõeao LEGlSIl\ÇiÚG'l'N)/\, A!"EXI\LV\ PU" OJ..!!'illNAÇAO DE CCl-IlSSOES PEI~W"!:l'

13 - Na posição de contas de despesa - 22 semestre/1990(em anexo)con~

tam :

a - Pagamentos, no exterior, da ordem de Cr$'S,3 bilhões. t Teco

mendável apurar a forma dessa liquidação. No Ministério da

Economia consta que esse pagamento foi efetuado pelo Liqui

dante, já este, no depoimento à Sub-Com}ss30, adiantou que

o' pagamento foi efetuado, diretamente, palo Tesouro.

15 - Merece veriricaçAo, também, a razAo do patrimônio líquido apr~

sentar, em 31.5.91, (em anexo) uma posiçlo negativa de CrS 30,9
bilhões.

16 - Segundo informaç~o obtida, a Ciset (Ministério da Economia), e~

seu relatório final, relativo a liquidaçAo do BNCC, identificou
profundo descontrole na gestl0 da liquidaçao e inconsistência
nos números apresentados. Sugiro a tomada de depoimento dos

responsáveis por essa auditoria e a requisíçAo de cópia do rel~

tório.

RESowçAo ,... J7. DE J989
~,.,..., O Ileplrmnto InltmO
ti, Clrm,. dos Pepu16dos.

.......................................................
Tilulo II

DOS ÓRoAos DA CÁMARA

17 - Identificar as fontes de receita utilizadas pela liquidaçAo (a

lienaçAo de imóveis, recebimentos de créditos, etc) e verificar
·0. procedimentos adotados. Percebe-se que a preocupaçao do Li

quidante é com as despesas correntes. Por que nâo foi buscada
a CObertura do passivo ?

. .
CAPlrOLOIV

CkJs Comissões
0.0 .

11 - De conformidade com a Lei ng 8.088 (em anexo). os mutuários do

crédito rural foram autorizados a optar :

a - pela correção de 74.6 no mês de abril de 1990 (em lugar da

~~reçlo pelo IPC), em todos os financiamentos amparados
por recursos da poupança;

b - pela correção segundo a nriação do BTN (em lugar do IPC).

nos meses de abril e maio de 1990, em todos os financiamen

tos rurais, exceto nos amparados por recursos da poupança

(q~e ficaram sujeitos ao tratamento acima).

Em consequência disso, os e ação, anexa, conforme

~enúncia recebida, desde julho de vem tentando obter o tr~

tamenta previsto em lei, tendo, p,ra 'sso, dirigido vários re-

SeçiioX
Da Fiscahzaçiio e Controle

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

1-os passíveis de fiscalização contábil, financeira, orçam€:ntáría,
operacional e patrimonial referida no art. 70 da Constituição;

U-os atos de gestão administrativa do Poder Executivo, incluidos
os da administrllção indireta, seja qual for a autoridade qUf: os tenha
praticado;

01- os atos do Presidente e Vice-Presidente da República, dos Minis
tros de Estado. dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procura·
dor-Geral da República e do Advogado-Geral da União que importarem.
tipicamente, crime de responsabilidade;
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. .. ... .. '.' ~ .

J".UtuJ ." crtlJ.do ,.ewu, ...tl·,....
f'l1 convalaMnt.o .. pr..~o., '••".
belecf' S'1'9r•• 4. ' ••lnd•••C.CI 'L
eeonOlnh .4. outra. provh1i-n..
ela••

Título IV
DAS PROPOSIÇÓES

CAPiTULO I
Disposições GeriJis

MIa0. Proposição é toda matéria sujeita li deliberação c,faCâ
mara.

§ 1· As propOsições poderão consistir em· proposta de emenda
à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento. recurso, pare
cer e proposta de fiscalização e controle.

outrol contrato!' rela.uvt;J!:. ~:pl1caC'õrs, inclu·s;!, vt'.
nt' lM"rc"~~o !inanc~1rCl, .. corr(.çÃo JJIOne'tãria \'1nculll ..
di! .i, 0':'1: ou i: "on: ruc·.i" SeTa ·calcu'tade= ..

aI até jllneirc. de. 1989, ccr, bau no' vAior ck
NCZS E, 1 7 eSQi. cruz.doSo nOVO$· ~ dezeSsete cen'ta_'

VO!i), r.:' caso d. OT::. e NCzS 6,5"2 Isch: cruzados. 'nO_

vo:! e r.o..·(. nla e do: s cent....c!:), n:· caso da ·OTr'::f~~.,
cal": (:

II p~~terior"'Emtr .0 mês dE jan~iro, COl'"lo bast:

no Ire, considenda .li var1a~io oeorrj,d... part.1r dr:
fC\I'Cn:lrc .de 1989.

S 2~ - A partir di. \'lçêneia àf:s:.a Ui, i v~ad",

el~ipu:~T. no.! contratos" dóIJ e!'pêcJ.c a qur se releu'
o pariqr<l.fo anterior _ cliu~ula d~ eorre('io -.aneti_

ria, quan40 celebrados por ·prAzo 1qua.1 0'..1 inferior' A'

novenU. ~i•• ~

S 39 - Ao eltipul.~.o de c~iusul. (l,e eo=reç~o.

.anet:i:-ía nas o;>eraçães re.llizadl.. no Jnerca.rJo finart_

ce.lro, l'uje1t.ar-se-i i. nor... eatabelecida. pe~o.

hnco Cer.t.ral do BrasU~·

Art.~ 29 - A perr"is.ão constante do I 39 .so art.

3~ da Lei n9 7~73e, die 9 dr aarço 4.198,9, se aplicará,. ;nos

~n~r.to .. celebrados com órgior 4. Adr.l1nbtr.çio J>ú.bllc& dire_

ta, .utirquJca ou fund,ac.lon ...l, .000nte par. o perlodo can

pret:Mldo entre • data estipulada pan- pp..lgatnento ". obr~gll""l'

cio • aquela em que este: efet.ivbente occJ;rer, _desde qu~ pr,e_
vista. ieorreçÃo rn::"n~t.i.r.1e nos .atOl: dE con...ocaçio ou de c!1s

'~nsa t!a 1:le1taçio.

AJ-l~ .)\> .. "til C'oMr.ttof "~f' ptCPot ...... COfr.pn •

... 6v.l., .1r....CSo••t.1 lS .C" '.ht'.r~., ltl!t, .1)\"" D

.,."U ..r tor e o ",u,I>1,IO fI l, • porc~l. do· dll,ito " .

..._nl'lIIl. eotIlf',.Sor 'lftloheS.15f1 t'C'll'l i:.urao. proftn'.nt.. ...

' ••l.I':" I'l".nC'..Srp'. It.LJUCitf'" ~t1j .rr' .("(·r' 19""", n~ pr"~
... lro dJ,t útU • e.O. aJ.., • F.rt".tr ~""f:;;t;'csro Ch lnt, pt.

)0" ~.ft'IO~ lnrHtu ,utl1l1.~o. P'u .'ul'lll1.çeco 401 ••1&. '0.'
Ilfop6,1tol .r p()Uf-.n,ç-1 r .f.UUaOI _ti O JIlt-J .rl'l. ror 10f.

'" .H' - J:H~Tlnu li VS9C: rl'cJ a ck JM: r l0c5c. te cor,,,,.
l ....tntc 't pucc.r. pau o r:4!t"ule.· "ar p,.r l.eÔ<'f .. d. un&.

JIIlSn'1Il'1a exS9HI. ck 'l\utuirlCt 11nal, 1t)a'l.'Sv~, -I' contrato," dr re

.poIJ.&~" J:l6ra o .~cr:tr U"IT.crirc! 4,1,1 srll; vif\C'ulado: .01 contT':

tos de- pTO~("~S:1'I dt eompr. t VHld .., dr _Jrnóv( J 6. IJnn.cJo~ .ti l!o

de" ,anOI"e> d( 15't!l, eor.r1t1uu"l( .. i o velor do UnancHl,l'l(r.tr

t'n. orl': C'c,nnrti!St JH:::' C:tuucio: ru \,(,1 f. la 0'11. "c tiC'z' 1.,17
'-(51'.1. .. Cl\nll~N ntNC: f' de u t Ioe. 1.« Cf J.t ""'0: ) •

~ 2«; .. 01 aot·:c)r.:..! r... lblde. c!cvedc.J dC" Jrlul.ui..

,1"10 f B,t 1, e15qu1rr.r.1.I dt lr,{·y(), d' c"c·: rI nt (I de. .f·ll ea t{J!·. e<.
ta "J"C'! te rll't.1. c 6: t )9(', f.(·ri.· C'c..;-.;.( ,,~ltd:·! rr,' di ant. reô',uElt'r

.diC'lC"1f.,,1! dll! rrc:tbC'Ó(!'i! VIMfr 1I)'t.. (nC'c'fre:'" (\ pcrlodc dl

C()n9tJ:,:--rntt> (: chaur.c"nt(. d~ r.ú·.(1'( àl f'Tt!.ti':,;c.e.r. dt .co;CSc.
co'" c:rnério! fo!t.bc·ltC"id:·! ~~ nçt:1Õ1J1,,"nt.CI.

0.
0

••••••••••••••••••.........................

Art. 61. .A fisCêllização e controle dos atos. do 'Poder Executivo.
incluidos os da administração indireta. pelas Comissões, sobre matéria
de competência destas. obedecerão às regras s~gujntes:

....t- a proposta da fiscalização e controle poderá ser !lp~esentada

por qualquer membro ou Deputado, 11 Comissão, com específica indica
ção do lIto e fundamentação da providência objetivada:

D-11 proposta será relatada previamente. quanto 11 oportunidade
e conveniência da medida e o alcance jurídico, Ildministratívo. politico,
econõmico. social ou orçamentário do ato impúgnado, definindo-se o
plano de execução e II metodologia de aVlIliação; .

DI-lIprovado pela Comissão o relatório prévio, O mesmo Relator
ficará encarregado de sua implementação. sendo aplicável a hipótese
o disposto no § SOdo art. 35;

IV - o relatório final da fiscalização e controle, ern termos de com
provação da legalidade do ato, avaliação politica. administrativa, social
e econõmica de sua edição...! guanto a eficácia dos resultados sobre
a gestão orçâmentária. financeira e patrimonial. atenderá, noque couber,
ao que dispõe o art. 37.

§ 10. " Comissão, para a execução das atividades de que trata
este artigo, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União. a~ provi
dências ou infÇlr\Tlaçóes previstas no art. 71, IV e VII, da ConstitUlçao.

§ ~o Serão assinados prazos não inferiores a dez dias para cumpri
mento das convocações. prestação de informações. atendimento às re·
quisições de documentos públicos' e para a realização de diligéncills
e perícias..

§ 3° O descumpriment;o do .disposto no parágrafo anterior ense
jará a apuração da responsabilidad; do infretor, nll forma da lei.

~ 4' Quando se tratar 'de documentos de cerilter sipiloso, tesc"
vado ou confidencial. identificados com estas c1assificeçães, obsrrvlll'
se-á o prescrito no ~ 5' do ert. 98.

• • ,_o,.~,", 0.0 •••••••••

Iof. 1 "' ,.,n. Dl U Dl U~11o DI lU.

-..1•• norMa ~J'l."h".r•• ,.ra
a •••cuc6o ._ Lei JII9 '_')D. ...
1I 4e ,.no1ro do un, e " -
I.rl' provldinej ....

rjo.

n::':·':.:l rt::.!.fJ.:. V'. (l'. r: lJ.!':!l. DI 19E~

Hf. i: !~.f.(YU.:l:o~:'· c ):.)'0. c.. H. ~t.liCL

o paIJJDIII~1 D~ a·EPOILJCa
".co ••ber flUe O COng"'l.o Madonal llSecre-t.a e eu ••nciono a It:gulnt.l'
kil

t>hp&. lobre • eotnprn.aclo, C'Dtft Z.....
posto 4e- ••n4a da Pe...oa Jurtdica,
d. diferença r ••ultantt' ..,. corraciio
IIcm.tiria .tru:i~entr .obr. anpr'.U
11'01 concedido. c:otI raC\1r.c .. d. ca·
4.rb~t. de .o\1p.nça • di. outr••
provi"incl•••

r.~(\ ••w-r c;ut o ;'r•• ldl'nu d. "pública
adotov a Medida Provi.6ela "0 40, ft
1'1', qU«" O CD~r...o ...cional aprovou,
...u; NE'.L$ON' C.MHEJltO. Pr.H14.nte ido

Sr-nado ,...I.1.f.1, para o' .feitos do 'h
ptJlUo no par.Clr.fo único 40 art.. 12 d.

Conr.t.J.tuiçã" rederal, FroJlJl,o _ ."fJ\l1n

tI 1.t"1:

AtL 19 - O .rt. I!> 4.. Lei w;, 7;730, 4f' 31 4k.

'antire" 1.1(" 198r" pas••• \'190rar COI'l'. a,. M'9\J1ntr.. 1JlOd1f1C'."

Cõc:s:

""'rt a lS -a"' •••• , •••••• "., ••••••••••••••••••

J - ..

11 - .

UI 11' '.172 • d. OI '!r .. nlt.

]\i' _ p,ara • Uquidaçic. da1 obr.i,açê>e. decoi...

rcnt('!. de. lIlútUto, financiaMntof t:o:. 9('r.1 e qualsquer

Art.. 1•• As 1nlUtulçÕt>1õ finllneeirlls poderio Cotrl
penBar, cC«! O impa.to eSt' rena. devido noF e).ercIeioF fibancl'ho&· dr
1'" a l"C, as ill'lport.ind•• reprelent.ativas: ~. 4ifcr~ne. n.Q.t.1"••pU·
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reda entre os valores das opera~~~ aUvu .tuBh%Dd~r de aC'ordp CQrT' o
dl\;~LtO 'no S 10 do .rtJ.go"15'di!:ll.cl "7.?3D, [1(> 31" d~ :illnclfo I'3r 1989,
co.... rr~.tio dadll pc1o'art".1.ço tlt' dl'l Lcl 7.70, 'df" 04 de ehriJ dr 1989,
r 05 ·valor-rr; atuali::lldC"s db~ dt:rõ"sito& 6ft poupanca rUr',,} qur bstfea
ral'·, origl.n&TiA ou 5upt:rvenirnternente, lU; refer,,1dllf, .opcraçõc!> ativa5,
nãto. podendo 6' compt>n~.çiio·alaa,u;ar: . ~ I

I - •• pBICCla do if!lpoJ;to ,devjd~, que, ..t>gundo o-De
cn"to-i~1 'nt" 1 .. 316. de- 12 de dett'mbro de- 197•• com l'IS .ltrrftçô('~ poste
nortr,cnte 1ntroc!u%ida~, .~j. !aC"ultado ãr. 1nt>t.ituitêK!~ flnAncdr;'r: Ode·'
dUUT para efeito de!' arliclIt"o 'no Fundo de Drsrn\..olviil1cnto do ~ordc.U~
{FINOR} e no Fundo de Dtosf!nvolvl1Tlento da Amft%õnia" Cf It:.Ma ,,

Il - • parcela do imposto devido que- corJ'espond~ ã
ar::recadaçio d~l5ti'nllda aOE Fundos d~ PlIrticiplIçÃO dos F5tados, do Dia
t.rito Federal e óos Municípios, e ao. pr09ramas. de {:l.TlZ'1nciament.o ao se
tor produtivo das Regiões l4ortr, Nordeste e Centro-OeJ;:tc·, na forma .do
inciso I do arti90 159 da Constitui,io~

S 10 - No exercício financeiro di' 19B9, a cOlnPf!'n
.açiC" poderá ser efetuad6 c~m. ~ saldo do imposto de renda. ppgar. v~n-

cidol a partir do Illê. dI!' abril.. . , ' '
S 20 - Na hipótes~ de 0& valores aflurado~ na fprMft·

del:t~ artigo sereT!'. cuperiorc5 ao 1~l5to de renda Oe"·ldo no exercício

~~i1~B';'x~r~~~~~s~i'~~~~~fr~e~éc~;~~~r;lld" nos exercic17'!:, subfeqCen.t~Ii,

Art .. 20 - O Poder Executivo feri eonsiqnar, na.
Proposta. Orçamentária.. relativas ao. exercícios dl:- 1990 a 19~4, aegun
40 di.puaerem as r&Bpectivas leJ.& de diretrJ.zeli orçaJl\€ntárillS, dotações
especi.fica. para atender is de.peBaa correapondentes a::> re.u·lI.Tcim~nto

das i ..portincia"'gu~ excede.rem ao impost.o de renda devJ.do no Jn(.S:::c. pe
ríodo, n. proporção de Wf. quinto UI 1990, tuIl quártO' C!l'" 1991, m:: ter~D
C!.-:' 19~2, tml 1IIf:.i-O eJl' 1993 e o reatante ~t:l 199...

Art .. 30 .... Enquanto não prpeedid.· oi compensaçio, o.
valores aeurados: na foraa dos a.rtÍ,gO& preeadenus f,icarão sujeitos i
atualiz,ç4o aonetiri. e lurq- i~êntico. aos .pli~ive~s, pelo Banco Cen
tral êo Br'&llil, aos slepQla~o. co,mpulaórios d.a 'ea~ern,eta. de poupança .. ,.

Art. 40 - O cS.iapo.to nesta LEi ·/lomente tI:" .piiea
ao. cóntrlt'o. de' financi'-ento cel.bra4caaté 30· dê a.bril de 1989.

. . I

( , '. .Art•. SQ ,.... Os Kinbtro. d.a J'&zenda .. do Pl~nejblen-

'to, 11.0 âmbito de sua...tri.b'aiçõe., expedirio a. in.trucÕoe, nltcea.ãri••
i execução do disposto nesta Lei. .

Art.· '0·- I:ata Lei entra u. vi9'or lia datz: de aua

03.• Alberto Mart ins Pinto

05. CElso Si lvt!:... io da Si lva

06. Cl cíl~d i o Ma 11 nsk

07. Emp ... esa Ag ... ícoÜ\ Forense

08. Enéa~ B... unle ... a de CClstro

09. EI~'" ico Co... deiro da Rocha

10. Fernando And ... adE:· Pádua

11. Fe... nando Câma... ·a

12. F... ede... ico Ma... tin Gunna ... Durr

13. Jackson Leite Madur€ira

14. Joâo Calandrelli Neto

15. Jones Guilherme K... ahl

16. Leonardo Ubiali Jacinto

17. Lincoln Jayme Martins

18. Luiz Antonio Fernandes Duarte E' out ... os
publicação.

Art.. '0 - Revo,;am-..e •• di"posições ttt cont.rário.. 19. Maria do Carmo Mo...eira Bilac Pinto

JOSÉ SARNEY
MailsolJ F~rnir. di N6brega
Joio B.ti_/.f dé Apuu

!Irasilla, 0'. OS de
1619 de Independência e 1t'J9da ltepúbHca.

. junho de 1 '89; 20. Ne... val LeitE' Flávio

21. Olme Ivo Bellandi

22. Reonildo Daniel Prante

f' I.
:>vB&-..DAO .~NCO NACIONAL DE C~ÉDITO CDDPER~TIVD LTDA.

tiicntcs COM ,rndincl.s rrlatlvas MO art. 62 da LRI n2 8.ISS.

.~;'. Cooperat Iva AgI' icola Hista dE Alvor~dõ> do .5ul Ltda.

'3. CooPEr~tiva de Cridito Rural dos Plantadores de Cana de Ca
piY~ri Ltda.

.~. Cooperativa de Crédito Rural dos Fornecedores de Cana dE Pi
racicaba Ltda.

'1. Co~per.tiv~ d~ Crédito Rural Val~ do Paranaíb~ Ltda.

'2. Cooperativa de CrÉdito Rural COOPERCITRU5 Ltda.

72"12:.742,5.

20. 'O,L 131,.2

1S.32io.415,65

102.'7S."1,51

U2.410.,al.S)

42,0~,•.444,O)

102.0)7."5.0

1'.'02.27",75

227.OU.1S2.U

11l.47C.tS' ••~

5'.7J!l;.5C3,1$

'.337."8.50

71 • 123•.\35 .55

16.8". '20.'"

11.727.tno"
107.'1'.121,'1

SO.I2t.1;1,7t

'1oIi5l.271,53

74 ••3'.062."

6& •.U5.114.lt

52..'50.'63.'2

54.742.178,75

711.200.110.20

SA1,DC'I ')lct SALDO UI 'DlI

130."'.''"5.. 77
n.nJ.U3.'2

J).lOf.'35."

22S.1l, ••"'.0}

3)6.22l.'''''.5~

'2.091.579,59

223."2."o.22

'.7."1.107.31.

'50.2".33'.2'

2".47'."0.35

12!.65S.12~.5'

11.581.592,'5

''' .. 160.!tO),76

31.221."',31

310.'11."'.402
".55'.'12,79

102.234 ..$73.$2

12'.076.131,27

'U.US."'.72

134.351.73!."

103.654.&2'.24

105.041.291,07

1.51••128.122.5'

"/007 coor.,lCUc."lSlA Dl AlVOUOA DO SUL L1tIA.

."OU ANTOHIO n1XEIIlA ll! AJ.A~JO I 001R05

.,/010 ICLAUOIO JW,lHSl
'''079 11I1'''ts... ,lCRJCOt.J, ,omes!
'''071 FEQl'...."IDO cwu
.tl017 HARIA DO CA1V'IO KOklllA PIH'f(I

'''0'' Jo.\o CAUXDlnl ,.110

"/07) PUS 'Rl.IKlEU DE CA51ltO

.t/on LUIZ AAronlO TEMIJIDIS t\lAUJ:

'''071 JONIS CUILHtlO1t UAJlL

.,/011. FJtEOERICO IiAkTllt etlll~AI

'"047 rEAAAHDO AHOAADt ps,nw.
.t/O.... tuRICO COlOElRO DA IOCKA

'''0121 ALI!lTe HA1.Tl"S PIJtftl
""OU LEOHAkDO UlIALI JACINto

.t/1010 JACUor: LEITE. HADURlIlA

uno' I ODVAI. um: nJVlO

."oo~ IOlJtE I~O JILUJrDt

."051 cn.so SlU-:IIO nA sn""

'''014 ADiAJl cctitS PUIIII

.'/011 AUtU NEtO CAMPOS nUIlllo

."ou L1.1HCl:U J.\YH:t Ko\lTIJ!

11/016 I Jl.ttlflUlO IlAlfln. w.u.n:

LEI N••. O~~. til 31 Dr OUlUS.O Dr '''0

01. Admar Gomes Pe... elra

02. Ai ... es Neto Campos Ferreira

SENADC' r[Drn~~. Et. .~ Dr JUNHO DE "',

Ar,um &lJe,·jd,.F

"arte, ".tadas pele" 'uJ1dtnb da "tpúbUel to .anUdl!

peio tóngru.loo Hlc'Sonll, do FUl.\rto Qu!' Ir tnfu'or.ou nl ltl fi'
I.Oa8, Cff' -)1 dt" ,outubro (Ir "90, tlot "d'JIopOt $obU • ItutlUat1h. e1r,
'6n~$ 'd~ "'l"t$o~r~ H.etcne) f do, C!e-pós.Jtos. cir f1oUP1ntl t d' outrl!
provJdfnch!·.

O Prta1dent. DO Sen'do F'edtraJ:

r.ço II"er qur o CONGRESSO tfAtlDNAt "Int~ve, f' ...u. MAURO

erNEYIDr~. Pres1dtnte Cfo S~n.do rtdtul, no!. ttU,DS do , 70 do Irt. 6!

ell ConttJtulçlo, prCH'l'ulgo I! stgu1"tes partes d. Ltl o" •• (H~8, Clf 3'
Cle outubro d~ "90:

-ArL '-li .. Nas Qptr'l;Oe~ df crfd1to rural, lastrtadas. err

recurlos fll" oriundo!; dr: Clep6sHD~ Clt Ud~rnetl dto poupwnç. rural,

pDder' o .",tu'rl0 optar pela .tualJzaç'tr aoneU.rh do .aldo devrdor r

fespect!vIs prest1crie" nos Iltses de IbrU e ..10 de "'0, tDKI bise n..
".rl.çlo, eM rela~'ID lO 1'I!f: Inlerior, CID valor nOJl,lnll CID I&nus. Cle.

Te!oDurD NadonaI - BTN.

~rt. 6" - N.~ oprrioçDr:s dt cridUo tural, 1IstrelC1l' tlr.

recursos oriundos de depósito! df eldtrnetl de poup.nçl rural, pod[r~

o JnutuirJ.o ~ptat pele .. tuel1zeçIiCl JlCtl"let'rll Clt. Saldo devedoJ' f

resptctJvas prrstaçOes I nD l'I',r-~ df ..br 11 dp 1990, pp)O Ic:r~scJtI'lo dt:·

s~tentl f: qUltro vSrgull sfh por ctntc. o r no rnts. de ""10 dt "'c' o

rel B vIIIJ(,Ç&O do valor nOl'l1m,) do Elt. DL .'10 de 1990, t'r.' ullçlo 10
nu vaJoI rll' abr1l dp 1990."

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPER~TIVO S.~.
Clltntt~ com PtndÊncla~ rtlatlYa~ ao artigo 5Q dLLtl nQ 1.1'1.
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LiqUidante do
BNCC é acUsado

por~ Sindicato

As cootl('r~t 'Viii!> I'lbni):o Il.pr~I;s:nt~rl\"\ r"E'qur.rintCntoL ~o UNte, eM
Julho dE 1.991, P€dind~ ~ rE~tlluIC~o'dc ~nc~rR05 J~fln~ncl:'irO~
cobrll.do~ eftl E>:CIE'5$.O. rclat ivos ... oPC'r"i\.,ÕCS de crêdito (vide ll'C
n2s. 7.772. c/c L~i~ nº~. 7.730 ~ 7.747),
Trat~-~t d~ r~~tltuí~Des d~vidas PElo Dep.rtll.mcnto do Tl'sauro
Naelonnl, qUE J~ transftriu ao BNCC O~ v~)o~rb a .€rFm pagos às
ft\ut uár i 2\5. .

Apesar d~ cl_rEz~ dos f~tDs, o Li~uldi\nt~ do.aNCe náo dtu nenhu
M~ rES~D~ta ~~ cooperativas. ~s qU~i5 Eptã "carrctando grandes
pr~juízo~. e~ yi~ta d~ retEnçio ilEgal da~ quanti~~ ori,inárla5
do OepartaMEnto do Tesouro Nacionnl.

Credor~s das r~stltYlçõ~51

~ USZ fl4ó 'l!&h\ lnsctitanQ Or
dem ·dbJ.A,dvogad~~ do Brasil e
tÍe11l téJit "(SóinpetênCfa pllra atuar
em Amhltbl1acipnaJ.llpesn~ de ter
sido cbrltnltádâ para'defender o
BNcq'ept açOes ttabaJhis\as ino
~dás borlttiric'iónárfó~ de todas
-unidades do banco em todo o
País. Bégubdo o·presidente ao
Sindicato dos BancárioS, Paulo
Borgés,:J.l!lü}Jresa recebeUl ente-·E.... <lameMe.·p,e~Í'ca·de,·C"'14. . . ~6m·Vôfôt"e. atullizados;
, '. o .tlmo (fia 11, emrespÕsta a

ltm p~ldo de ê$c'areclrh~nto~ej
tó~Io:;l'(lbuna1:.de.·Contas ·.da
U~~ ;frCUlr'o atual IJquidante
dO $NOO, .:.banilo'.:Oilrelll' Màr
·tfris/erMott'9frêlO âo TCU:roríiu-

•

·tir ',~~. ~;Íljêl'ito.:'dõ;.contrato
. .:i'·' ~if.rh.'·trifâ'·íoar··'ta

. ~.Wi&W".'~"ro ri~tárlôfPdae1h~Ji:'~ltii'~k:P

:Pâri1PJiú1o 'lJhrge§, -as m~didas
adotádá!lbê)o~ifuálliqtiidán~e São
tilsiiJldiéi11d. "A União. vai .~er
Í"~s$arcida tselo"pagamento' inde
vido e antecipado de serviços fei-

to pelp êX-~iqujdant~P" .. pergunta
u sindicamta. As ".irregularidades
ocorii~ ,1'lb ~NCG ' "foram en
cilil1íntlãdas llÓ TCUpelo Sindica
to dos Bancários.

- CoopFral Iva dF Cridito Rural COOPERCITRUSLtda. (oPFra'Õt~ n2s
89/139 , 88/15B>

- G:coperl'ot IVi\ Re9lonal Agr"opecu;\r ia LMngyi'ru L.td.... (oP~r"açio-n!2

88/092> ••

:11 «mof'arAl idndl' l;Oftl .. LF I nQ a.laa. Dt. MIJluií.r 1010 deI crtd Ito ruo.
""1 f'orl\n. ~utor i~adot: Il ();)l'l"l
(2\) PLli: c.orl"lo,dio dt: 7-4.11 hO ",is dt: Ilbril dF 1.9ge «("r" llJgal" da
correr;ão "I"lor- PLolo IPe). ('fi. todo'i> OL f'lntonci ...r."los ""IP'bl-iodoL
~or r~CUl"bO~ da Po~p~rl'~; .
(b) PE1~ torr~,G~ ~('9undo ~ v~rlh,SD do a1N (e~ lug~r do JPC1,
rrOE n\l:°t.(·~. de llbril a rl\~itl dE 1.990.1:'111 tbdos o~ fln.nci~fMcnto•
.. ur 11 i to. f:'~:C Lot [,\ no!. iUIIt'lC'r ado!. 1-'or r CC' urs.o~ da Poup;.nç" (tI'JI' f JCII
r'i\nl t,IJjl:dot. ao tratal'llC"lllc. Mlll\~).

:::'11 c un~f't'urnt I a di Ç.!-O, O~ ••IJt I,,u\r i O! COh$t ~ntcl. dh r~l ~"i'o '"l">:a,
dtsdt Julho dI:' 1.991 Y~fll tentando obter o tl"~tamento prFvi$to tM
iti. tlohdo dlrlQldCJ. PC'\I"'i\ 1SOS.O. Vi~rios r (CIIJtr I alf:nt ot, iotl liqul
d~nt. de> BNCC.
O liqYld~ntr. tod~VI~.~'S( rEeus~ a d~r qu~lqycr dttj.~o a r~.

~Cjto. sol. a i'lE'gt"i'o dt qlJE ttri~ ton!>tJllildo ~ Procurildorla G["
ral da ril::t:'nd~.

~ postvr~ do llquid~ntr do BNCC ~, no ~{nl~o. ~Ificil dF COMPrt
~nd~r. con5Idcr~n~~-&c Qyrl
(~) ...utori2~r;~o 1(;~1 i ~xplícit •• n't· haY~ndo o GYl disculir
~obrc ~ Mat~rl~, n~~ ~ n~crs~ld~d~ d~ p~rrCFrr~ J~ridlco$'

(b) tO~D. os dem~l$ b~nc.o~, inclusive o Bi. ye~ aytori~~ndo iM~~

di~lQ~~ntt O~ rnqu~dr~tjthto~ 1~9~is. 5r~ cu~lqu,r rElutincl~.

IANCO NACIONAL DE CRiDITO
COOPERATIVO S.A.

"rasUia - DF

IlIL.I\'êIlIO DI AUDlTOIIIl\ N.· 08/91
(Relatório Circun_t.nciado S0
bre o EM.m~ das Demon.traçB••

• Financeira. do Exereieto Fin
do .m 31/D••. /90>

I CON81DERAC8ES 'RE~I~H4RE8
(J' J) Conso.nt. 51.t.",. de vi.it..s Pt!'riédic.~ ..do4:.do por .,t.•

• IfIprfl'5" cf. «IJril t.ori. inde-pp.ndentl!', for"" @')CtfC:utados
tr.b~lho. d••uditori. np.s~~ instituicio , com vist.s .0•
• ~~~P.5 d.w demon5tr~cõp'$ finAnCp.ir~s rr.l.ttv<ls ~o .Mercicio
findo .1'1 31/d.l./90.

(1.2) O,. tr.ftb.alhos for~fJ1 re~liz.. do'5 s~91.. ndo p.drõl's lJSIJ"is'" d.
auditori., incluindo, conform~ o caso, .~lic.;So de teste•
.. 'Hlbmes ,;.obre a. C)pp.T·... ç6fts, livros, regi'Stro5, documentos
e posi,5.~ cont~bpis _ .uHili~res pm ver.l. num~ b~~e

'J.plr.tiv<ft, n. p.)(ten!'>~o f! prof'Jndi dade JI.JJ.94d.~ necp.ss4ri••
n*$ cir~un~tincl.$. ob$~rv.da~ t~~bim .5 nor~.s •
instryç6vs do eAnco Centr~l do 8r.~ilo

(J 03) E~ decorrinci. dos .K.mes efetu.dos e visAndo ••tender ao
disp01>to no ifoem vru d.. Rp.solIJ~io n.- 10<)7 do e.neo
C~ntr~l do Br~5il, r.st~mo. emit.indo o prp.fi~nt~ rel«t6rio
ci rcunst.nC'i~do 'de nos~.s cbsFrv<l:çê5e~. r.f.r.ntlt. ao.
control~~ cont.Ab~i~ intêrno5, inclulndo procedi~.nto.

contáb~is .d~t.dos • nor~~s leg~i5 ~ r.pul.m.nt.r~~o
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11.239.449.729,06
4.921.336.827,45

964.647.565,49
5.352.963.052,13

502.283,99
5.152.361.896,91

12.161.783,76
6.900.029 ,82

27.612.501,93
221.559,87
194.636,~

14.986.315,74
13.821.361,86
30.766.681,13
57.786.021,00

215.208.314,58
122.621,68

4.480.257.036,52
,59.368.235,12

8.000,00
505.463,00

8.847.339,10
1.454.033,71

47.890.966,57
12.382.197,60
24.206.943,60
94.146.578,96
12.601.426,29

1.922.704,02
8.1&17 .335,15

19.911.808,64

1.71O.225.~,28

4.219.179,07
31.172.221,79

1.234.833.902,42

6.327.710.160,08
3.494.615.705,11

690.{,SO. 066 ,16
4.142.110.594,29

501.794,52
2.6J6.514.t63,es

9.473.632,25
5.963.099,43

21.754.973,09
172.759,07
97.316,20

10.585.726,90
12.874.449,65
27.~76.142,47
43.426.073,44

148.553.969,96
122.621,68

2.328.927.089.94
47.504.558,47

505.463,00
8.216.040,35
1.226.280,13

47.847.249,34
9.928.077,02

18.939.600,23
62.386••25,63
11.438.618,61
1.637.149,95
6.266.224,13

11.391.120,94

t.86.923.m,6O
3.866.825,72

24.o\b5.610,49
4~.610.597,)9

COHTr,5 .:lE DeSPESA - 2t! S::::~~5TRE/19~O ( C:::500r.RI\~:r=.·-~q) ~)}\.:.~ ,p :...t-!
·--I:-~-.:::-··-,.· ...-~,-_.-.T-t;-::--~·-.-------l--J-IJ-LH-Õ-- I ACCl:.>}p I SETE"B~O - I -:.lUiU6RO ~~lli!.__ DElE. 3.'\0

~..:1S ~~ obrig.~/e::;l. c reras~ej é~:9.r.:l!;.375,551 1.:r03.110.927 ,231 3.301.7"1.;::;3,~1 5.539.2"6.33G,03 '
Heoasses - 9Utra~,ins~.,ofici~is : 480.94C.930,8C

1

954.765.638,40 1.58é.197.6j3,12 2.420.311.33.1,42
,Repasses - lnto:rfl03"\Cel:'os ' 100.076.259,49 204.857.822,96 "1.263.121,95 492.696.5":7,36
R~sses - oc e~terior .. : i 87.985.185,18, 148.484.465,87' 1.384.280.803,43 2.626.236.0'9,25
OOnç. c/oâr:welrOS extenc:: ..•.... ~ - _ _ -
l.espes3:i Ao:. dnistTõltivas i 70.311.J03,98, 287.;m.996,l!a 1.626.163.7.n,93 2.609.610.012,62
~,.~~r9ia e gás .........•.....: 2.128.856,10, 2.930.875,65 4.427.949,22 7.275.065,82
AluguelS 1.02C. 138 ,00 1.939.241,15 2.215.829,68 4.779.097,02
CO.uüc2:;~es .1 4.607.342,20 8.863.841,64 11.567.647,04 17.193.433,66
Honorários-Conselho Fiscal 1 19.153,54 40.309,85 61.678,05 123.958,27
HmorlÍrios-Diretoria e C. AClm,..... - - - 97.318,20
~:arut. e conservo oe bens ..! 1.e66.090,67 3.936.740,89 5.060.685,14 8.783.032,51
I'.ilterial ' 522.79'1,01 2.302.610,82 5.422.943,44 8.325.317,07
Pessoal - l~nefícios : .• , 1 7.845.660,99 10.84L..041 ,95/ 1:>.450.453,91 19.697.607,69
Pessoal - r~TS.. : .. : :.;.. 1.728.652,99 7.010.035,39 12.534.383,56 33.733.324:58
Pes~>a1 - Prevldén~la SoCla_ .•....! 5.379.828,44 26.527.364,48 44.848.777,21 113.923.812,83
Pessoal - OUtras · 1 14.002,89 38.328,86, 44.628,86 122.621,68
Pess'>31 - Proventos ' 1'1.977.176,49 110,556,111,4;2 1.392.688,708,71 2.215.127.236,.32
Processa-ne:1to De c1õd-)~ : 1 16.816.911,27 26.525.146,94 27.920.436,59 37.182.319,64
PrOlllOÇ~'!s e relações putl11C"as : - - -' -
Propaga~ e pub1icidaje •..••••.. j 16.560, 376.583, 376.583,00 415.943,00
Publica;õ,s 1.007.711, 3.506.992,37 3.923.169,57 6.509.906,35
5e9Jros : : <.. 1.033.462.4 1.225.918,4 1.225.918,49 1.226.280,13
serv. SlSte-a rlna~elro .~....... 53.702,4 47.733.096,88 47.174.207,32 47.810.930,90
serviço de terceiros •.....•.•.... 1.234.482,1 2.050.168,31 2.531.940,57 3.561.854,48
Vigllinci. e 5egutança ..•• , ••. " 3.005.063,3 6.428.758, 8.123.468,46 14.622.102,)3
serv. téc. especializadoS ._...... 5.411.188,8 10.255.954,0 23.579.835,7. 44.166.178,57
Transporte 2.09'2.493,9 6.299.364,2. 8.045.200,90 9.519.951,99
TribuUiri.s 395.419, 608.190, 659.574,75 1.282.700,86
Viagea 316.373, 418.341, 1.629.929,70 4.1181.857,27
lÃJtras 1.817.635.2 6.882.979,7 8.029.794,02 9.649.361,05

Aprovisionan5\tos e ajustes patrim. 44.976.362.20: 75.226.795'~ 291.155.551,25 '75.YE1.028,'}
AIIlortiza;lio 216'049'2~ 453.500,7 718.743,56 1.019.441,03
Depreciaçlio 3.967.570,7 8.309.841,1 13.147.107,06 18.581.591,.7
Op. de Crédito de LiQ. Ouvioosa ., 40.792.742,2 66.463••53,26, 277.289.700,63 455.725.695,93
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I DISPONIBILIDADES

(e j 1) A r~bríc. e~ntim pendinci.~ .~ cr~z,dos ~vos •
crureiros,hi lons. d.t., d~~ido • f.lt. d. co~c111.cio.

A s~guir cit.~os #l~uM.~ ~ginci~s. como eNemplo:

I PENDÊNC I AS I
~NCIA 1---------------------------,

I 1 Cr$ 1 I NC.$ 1 I
1-----------------------------------------------------1
1 CncI>vel 1 73b3.~I~· I (q es1.~791 I
'Gol;..1o I (~.3bO.72') 1 5.360.727 I
I P.sso. 1 ~.936.812 1 (3 04~.~11 I
1 R..ci4.. 1 1.903.911 1 (1.279.226~ ,
, Ribeirio Preto I (37.83'1) I ,..481 140 I
I Solvodor I 6 545.407 I (6 545.407> I
I Ubprlindi.. 1 5606384 I (5744.0931 I

~ec~enda~o~ concili#r 05 s.ldo5 d.. .ginci•• #

le~ul.riz.ndo _~ pendinci.s e~1.t.~t.s.

MoI!'ss!llt~/IIC; q'.JE" 4 in'EtitJjç;i:o n~o con";I'g'.J1U demonstr.. r
O~ v~lor~s con~t~nt&s n~ fich~ gr~fic~ dos d~vedorRs

Rp~o~~nd~~os Loncililr cs valor~5 dt5 fich~s 9r'fíc~s,

"Jvst"r"lÓ'" "5 divII:'r9p.ncioPs nec~~s,ílri"s

IS p,) Or'F.""ç.õ~.S DE CRiDITO EM AT""SO

(~ e 1> Div.,..g~ncu' .r"''':r. o s*"Jdo cont';bil ...xtr.contj.bil.
r.o~f~rme ti~mon~tr*do * seg~ir

SALDOS EM I
DESCRIC~O 31/DEZ /90 i

1 I Cr$ 1 I

1-----------------------------------------------------I
I Saldo co"t.bil 1 SO.731 44:5 I
I Sal~~ .xtr.contÁbil I 668,673.6~~ I
I 1-----------------------1
I Dlv.rRinci.. I 617.942.200 I

~ d1~.r.~t...pont.d~ d~corre dü nia tr..n~ierincl. d~s

operlcõe5 de créditos vencid~s hi m~i$ d~ 60 di~s.

con~o"'III'lP .rti91' ~,- da RE'~olucio n. - 1748. d.
30/.~o IÇO. do Blnco Cer.tr~l do Br.sl1.

I APl.tCAC!lEB INTE"INANClJIlAI
llE LlQUlDEZ

R~com~nd~~cs ef.tu.r 05 .j~stes necftss.rios,
par. a norMa ..m vigor

15 ~l OFE'''''l;õES DE CRÉDITO DE LlOllIOAI;M OWlOOSA

(3.1> APLICAtõES E~ OPERACõES CO~RO~IS5ADAS

P~eOM~nd~mo. r.cl ...slfic.r o v.lor d. ~ec.it. c~

AJustrs ~ Exercícios Anterlcr_.. _tent6ndo p.r. ~

.rtiRo 196 da L.l " • 6 404/76

13.1.1l Foi c~n~.biliz.do .m j.n.iro ~e 1~~1 o
em Z?ld~2./90, no ~ont.nt. d. Cr.
.propri#~~o d. r.c.tt. de CrS 6~O.137.

~ri"cí~io d. compltt'neil,

r.sg_te ocorrido
lS 000 002. •
con~r.. rt.ndo .0

(S 3 1) ni~ergr.ncl_ .rtr. o $*ldo contibil R .Mtr.cont~bi~

CDn{~rmp d~mon§tr~d~ • 5~guir

DESCRIc2Io 5ALoo
I 1 Cr$ 1 I
1-----------------------------------------------------I
I S~ldo car.t'bll I c 5~9,~97 99J I
I SoJldo .Ktr#con~"bil i 3,218,901 875 I
I 1----------------------1
I Di v .. rgF.:nciC' I 659.603 884 I

4 M:L~!lEI INTEJlFlNANC€IM8

14.1) DEYEDORéS POR R~PASSES DE RECURSOS DF. CR.DITO RURAL

A di 4.1"".. nc.... pontild~ decorr. d3> nio tr.. nsf.. rinci.l' d~s

op.ra~õe. d~ crrd)tos vrncld~s hi m~15 de 180 dL'~ par.
# rubriG~. con{orm~ ~rt1gos 1 • e e - d~ ~escl~c~o n,
1749. d~ 30/';0 /90. do a.nco Cer.tr~l do 8r.s11.

~o foi po~s{v.] .n.lt5.' a ed.quaçJo do ••1do d. op.r.~B.. R.com~nd~mos .f.tuilr os ~jLstes nRcess~rios, ",ten~.ndo

d. cridltn d. D~v.dor•• ~or R.p••••• d. R.cur.os d. Crldtto Far~ _ norml .m vigor
Rural. ~vido 0.0 iornec.rem .5 lnfDr_.,a~s • docu~.nt.~Bes

.olicltada.. (5.41 PROVISaO ~ARA C~DITOS DE LIOUIDAr~O DUVIDOSA

14 p.i CRoiDITOS VINCU.ADOS

Bra.U
apre.ent••

•• trato d.

14.l! 11 Os criditos vincul&dos junto ao BAnco do
Aglnri~ Br.~{li. C.ntr.l de Cry••dos Novos
dlv.rgEn~i.~ .ntr. o s.ldo contjbil • O
conf.rinci« do b&nco, co~o d.~n.tr.mos:

-------------------------------------------------------. .
SALDO

DESCRICllO SI/DEZ ./90
I INC•• 1 ,

I-----------------------------------------~----------I1 Saldo co..UbU 1 8.923.683 I
I 8aldo ••trato b....cl.do I 8.788.927 I

, ,---------------1
I Dlv.rgr"cla I 134.7156 I

Res••lt.~.· qu•• divergfncia apontadA r.4.~__ a
cheque. .~ltido. .~ crulado. novo., h! lon•• d.t.,
p.ndente. d. ca-pensAçlo.

Recom.nd.mo. .,.tu.r os .Just•• nece••'rtos, UM. v••
~. o ~r.lo de c~pen••~lo •• encontra pr.scrita,
confor.. L.i n.- 8.024/90.

(~ ... 1) F'oi c.Or:t:títIJjd~ .. provif!.:&o no ID(Ercícl~ a m.nor,~devido
• n~o cb$~rV;nC1~ ~ ~eçolu;~~ n,- 17~9 do ~~n~o CEn~r.l'l

do Br.~il. c.o~forme dQmon.tr&do 5 s~gJir:

D!õSCRlr2l0 VALOR
I I I;r. 1 I
I---------------------------~-------------------------I

I - 20~ dos cri"di tos inseri tos n.-as Qpe- I .1
t r.~Ee5 de Créditos ~m .tr~50 I 10,146,289 I
I I I
I - iOO'X dos créditos de- liq.,Jid5c:io I I
f vencidos hoÍl lft.ais de 180 di~~. cl"s- I I
I ,ificados em Oper~c:ões d. Créditos I 6~9 603.884 I
I I I
I - 20X do v~lor d05 credltos ~m 4tT!~O I r
t vlincid\:'l'So hk. mi'is de 60 dli''S, cl~'l- t ,.,
f sifiCildos em Opc:?r~Ç.ões dI!' Crédit:: I 123 '588,440 I
I 1------.------1
I - Provísió nio constituíd4 ~~ 31/ I I
I dfto • • 190 1 793 338.613 I

R.compnd~mos .f.tu.r os ~just.s n.c.s5~rios, .t.nt~ndo

p.r•• norMI em vigor.

, 0UT1lOI YAl.OM& E IENI

(6 II ~NS NBo DE USO PRóP~[O

(S.l) INVESTI~ENTO - AGRICULTURA

CS.J.1) No. fln.ncl&m.nto. r.p••••do. co~ r.cur.o. da BTN •
• pr•••nte••••••~lnt•• dlversinctas de c'leula:

I E.C r.."~~10 . I 1N!·1l1UIC~D I A:mITO~lA 1011'E~WCIA I
I I I Cri I 1 Cri 1 I CrI 1 I
I·' --- - •• - .••.••- ••••_•••••••.•••-•••••••••••-.-••••_.-••••••••• ···-••••·.1
1 '81037 1 CM.PC !lA. 1 :02 251 :26 I 502 181.612 I 69.914 I
r 8~I~·9 1 C))i',lrJA" I 3.92~ 901' 1 3 916.593 I e 314 1
1 "/072 1 LUIl Antonio F.r..n~.. 1 183.2/2499 I 1/8.426226 I 14.826203 I.._ __.._---._ _._------.._._--_.----._.--_.._-~,._ -----..---- _.._--

(6.J l' Nos brns i.ôv.is ~pncionAdo., a ••gu1r, .pr•••nt••
diver~inci.s de corr.cio ~O~!t.ri., • s.ber:

I I!lOT!ltl!lUlltmlll
I IIElDtl~ I li: IIl6Tllll1~1 tl.!lID 1111!lIl'lc14
1 1II&IIt1O 1 l:lt 1 I Cri I I Cri I
I I
I "1tr1",,-iIlI4J... lJl..,irs 1rt/1,.,1I9 15.9411'/111:rJ IKI'.lI I (4I2lI0II1 I
IhnnloSonli1l11 I W.. 1I9 I e 740 I Zlml IJliw.71 I
1 1 I 1
I mil. I 15!1!6JlI:rJSlIIl!l (4I!Olllll911
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Rrss.. lt&mos.
devido ..
iOIj\J 1. 189 .

R.com"nd~,"os

n.cess.irios,

que •• di~~rgÊnci.s forAm otasion",d••
oio ob.ftrvincl. de L_i n.- 7799, de

rever os c~lculo5 .. ajustAr os v.lor.s
.t~nt~n~o • lr~ls1.,'o eM vi~or,

~""cctn ..nd~m~'S, e';'~~I.!~r a:J J.;; ..''ii::'~:ã n~C(tls~"'rlos .. ParI' .s
práwim.s ~Il~n~~5e5 nos i~óvels d~ i~stitui~io 5Rj& com
b••e no cu~to de aquisi~io corrigido~ deduzido d.
dppreci4çio ~cYmY14d., ~p~rlndo o v~lor liquido
ccntSbJl dQ b~m. APropriando no ~~o d. tr.n~~~Jo O
lucro OIJ prejlJízo n. vend,;a ...tent.ndo par.... l~gisl:'l;io
...,norm.,p:; f!m ;.rí gÇU;

(7.2.3) A instit~it~O nio m.ntim control~s .dequ'dos dos bens
tot.lm~nt~ dep~.ci.do~. dificult.ndO deçt. for~. o
c'lc~lo d. depr.cial;io.

(7.i) INVESTIMENTO
Sup~rimos .. l.bor.r controles An~!itlcos par. 05 bens d.
In.tI t ... lç:io.

N. .v.li.~.o do tnv.stimpnto p.lo p",trlM3nio lJquido dA
colig~d. Com~«nhi. Br•• ll.ir« d. Partlcip&cio
A~roindustri.l - BRA6AGRQ. for~m .l.bor.da~.~ 31/dez 190
• ~ 7op,p...dnt.rc f"lno&.. de proc.di"'ento1l

- util1r.çio d~ pquivalincia p.tri~onl.1 d~'30/jun.lqO p.r.
corr*~.o ~on.t'rl. do 2.- $~mr.tr.l

- cont.biliz.doJ COInO lte.uivIIIlénr::i. p.lri""Olli~l _ Pltrd.a no
p.rc.ntuat à. p«rtlcip.,io n& coligada,

- .l.bor.. c:~o d4 d,.monstraclo do r ••'Jlt.óo do e".rc{cf,o.
drmonstr.ndo r.nd~s _ dp$pr~.. d. p.rt1cip~t~.s ~ .~

coll,,"'doft'i .• control«O... ..ndo q'J. ..fftb.s ..io d. ~....fIt.
• 'fIpres.

(7 2 ""'~,,' bens ~óyefs d~ uso. 1tnóve-í. ã"s'.'rJinci"'. de e.h:....
. I lh";'J5, M.. na,J~Ir·t1. ri 11. ;:'N.. t.l / P9rto .Vel ho. 'Rio V.rd••

R1b~irio Pr~to. S«lv.dor. sio Lui •• T.of011 Otontl
..cC'ntinuafl\ '.I!!.ndo cWpreciados. -.4I'I.-n".l ••nt.. CQtftO ••
.~tlvr•••m op~r.ndo nor~«lm~nt. .

.R..,.,:.",lt.t"Io~ - ·qul"· ..s.ta'S .. g~nci"G J ..n:o~tr.,._s. f_ch"d..s,
t~ndo o. b~n. m6vwL. d. u~o. tm6v.{, d•••tlvados,
dl!'v.ndo os ~·rrrp~l'Ilo" e.tar r.glt.tr.do.. n.. rubric.. 9.n. NJ'o
dll!' Uso Própr.l0. conforma- COSIF t 10. e 1b.

Rpcol'll.nd.mos .f.tu.. aJost•• ~c•••• rJoc atentando p.ra
•• norm•••m.n.d.~ no COSIF .

Ap.~~r do 5~]do fi~~l de inv.5ti~ento • rrsult.do do
e~p.rcicio .~t4r~m correto~ int~rn.~pnt.. O~ valores d.
corr.,i~ ~onrt#rl.. .quiy.l~ncl. IR perd~ no percpntv.l d.
p.rtJclP.~io for4m ~ltprados, .

8 DE:PóSrTOS

R.com.hd~mo~. * fi~ de ••5egur~r • fidedigníd~d@ d••
d~mon5tr~,ães fln~ncelris. ~tent~r par. o ~rtigo 248 d. Lei
n - 6 ~0~/76 R .tem 1 11 2 do COSIF

(8.1) Nio houv. A postLjbil1dad. d~ Averiguar ...d.qu.c~o doa
.... Ido. dos dftP6.ltos, um.. vez qu. r'io for ..m fornectd...
'tn.f"or";.c;õetL • dp'1ufll.nt;at;~.s.

(7. 1. ?) OUT ROS INVESTIMENTOS

N. .v.li.,io dos investimento~ em 31/d~ 190, e;tre o
CWloto corrigido p o v«lor de mercado. por oc~siio do
.nc~rr.m~nto do bcl~n'o, nio e~tornou # provlsio p.r~

p.rdv d. invpstlmento constitYida, visto que o custo
corrigido est~ in~erior ~o de merc.óo.

(~.il REPASSES INTERFINANCEtROS

..A~ CArta. r ..p~"'i'fP'. m.ncton~d..tL, .. seguir, Apr.Go.ntam
div.rRinci& de corr_çio monet.rt., ~ ...ber:

CUSTO VALOR 1 FROVIS~O PARA
DESCRIC~O I CORRIGIDOI MERCADO I PERDA CDNSTI-

1~I/DEZ./90131/DEZ./901TulDA EM BA-
I I Cr$ i I Cr$ 1 I LANCO ANTERIOR I

l----------------------~------------~-----------------I
I TELE8RÁS I 14.786 I 406.3:57 I 1. 98b ,
I PETROBRÁS 1 5.366 I le.SOO 1 ~870' I

ICIIlTI I 1WlJ.D1lI I lIlllI I I
_ I ll6l1MU/J I hCl I WlJ.D 111llllh:111
11.- 1 I CrU 1 CrU I Cl11 I
II----~-------------I
11111110 l .... dIl'..tJdl .. 1crr11 1 71!UI' I 7,Uo\:i7i!1 151113 I
111/111 I ""'dIlE.tJdl 110 W,I. I I I 1Il7119C! 11Il1\!.Ill , ~2:ll I
11------------------1
I TlITIl. f77l1!1~r77J1fG7l1 1l7.1l.l I

R.com.ndamos .~.tuar os .Just.s •• tentar i. nor~a.

• m.n~d.s ~ COSIF.

(7. el IMOBILIZADO

A.cQm.nd.~o. ..J- revi.t& • metodologiA d. c'lc~10 •
'.f.tuar o••~u.t•• n.c•••~r1o•.

t?a.l) Decorrente de in~Drm~'~es i"corret.s prest~das .0
DECON. co"form~ corrr~pondênci. intern~ OE~AO/DtMAP

91/0i2 d~ 08/j.n./91 e DEPAD/DIMAP 91/210 de
3Jhn... lo/91. O r ... zio "'J)d 11 .. r em BTNF et.
r.5Pons~bilid~de do DEPAD não está condizente com DC
registros cont.ibeis. ~pre'Sent4ndo divergincie na
d~pr.ci~~io Icumulld. dos .~uip.m~ntos de uso, como
demonstr.mos ... ~eg~ir:

DESCRI C/lO VALOR r
1 1 Cr$ 1 I

1-----------------------------------------------------I
I Controlrs cont'b~is 1 110.372.348 f
t ControllPs e'>itr..cont.ibeis I 111.262.21e I
1 1----------------------1
I Dlv.rginci. I 8S9.Bb4 I

10 OUTRAS 09RI9ACZSEI

(i0 1) OPERACõF.:S ESPECIAIS'

(10 j 1) Nio houv•• possibilidadp d••v_riGu.r .. AdrqUAtJo do
.aldo d•• op.r.c~.s p'~pecl.1., um. V~I quW nJo for.~

forn.cio.~ ~nior~.,5~~ • dotum~nt.ç~es.

li PATRIHSNIO LfOUIIlO

•A corr.l;.o ~onet.ri. d. R.sprv. d. Rr~v.lt..c.o •• ti
~.ior no mont.nt~ d~ CrS 689.135, e~ 311dez./90.

R.eom~nd~mos r~gul.riz*r ~ div~rgêncl. SUPr~,

m.nter concili~ç~es per~âdi~.~ dos controles.

----~----------------------------~---------------------
b~m come (li.i) RESERVA DE PEAVALIAC!O

(7 e.e) A &li.n~~io do imovel loc.lil~do na 5QS 31~

Apto. S02, ocorrid. em dez~mbro de
ecnt~bili%.d. e~ 30/~go./90, ~dot.ndo

procedi~ento p~r. _ b~iM.:

- Bloco B 
1989, .foi
o $egu1ntr

T.l f~to orj~inou~se dev1do • afetu.r A corr.~lo do f~dv.l
de Sftlv..dor que- ... Ji h4yi.... ido tr.n'5fertdo em lS/dtrz ./90
p.ra • rubric. Lucro/PreJu!zos Acu~ul.do.. quando da
eli.n.."io.

- 20% do v.lor do imóvel r~gí5tr~do em dezembro de
1989, correspondente • entr.d. do .lien~dor c~mo

S1o!\.r.nti.-.

- BO~ em 30/.00./90, dRcorr~nte do recebl~ento. q....ndo (1i.~} ~UCROS OU PRéJU1ZOS A~JLAD05
ds tr,n$ferêncis d. escrítyr4.

R..ss.lt,;,mo5
corrigi.do e
n -.7.799,
LU.b.a.

qUIr ne~t.. período c mesmo" est.v& sendo
dRPreci.do. e5t~ndo.m des~cordo com • Lei
de 10/jul,/89, e norm.s ~m~nadas no COSl~

(11.2.11 A movim.ntaçto .pre5~ntad& p.l. rubrica
d~~onstr.~io d•• ~ut.~5.~ do P.trimõnio Liquido
.vid.ncia clAr.~.nt••• ~r..n...~~•• ocorridA. no
5eme.tr./90, como d.~Qn.tr~mo., •••gY1r:

n.
n<lo
!.-
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as
de
da

sem

feijfto.
de
de

cebem'as ·co"uhicaç~es de es.tHo, vem,' com fundamento nos artigos
71, inc.' 1 e lI, 72a art": 22 e 32, inc. XI, ambos do Regimento
Interno da Clmara. dos oel?utad~s, REQUERER a reallzaçlo de
AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA,DPERACIOHAL E PATRI~

NIAL, no MIHIST~RID DA SAODE, com auxílio do do egrégio TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIRO, pelos fundamentos de fato e de direito
seguir e~post.o~:

1. , No dia 04 de dezembro de 1.991,
.empre~a All/JARIlIS CIlMERCIAl LTDA., ilOpetrou mandado de segurança em
de~fayor do Preside~te. da,Comisslo de Licttaçlo da Fundaçlo Nacio
nal de Saúde, argumentando que fora prejudicada na concorr!nciade
compra de guarda-chuvas, realizadas pela Fundaçlo Nacional de
Saúde. Diz a. iMpetrante, que houve supertaturamento em face da
diterença dos preças da mesma, quebra de isonomia e desatendimento
do princípio da imp.rcilaidade(doc. I, em anexo) .

I
I
I
I

'1

Il~

IIIIJ.III
r:rtl

4, Outru eonlas

2. No dia 05 de dezembro de 1.991
~os deputados Jo~édirceu e Paulo Bernardo, propuseram representa
çlQ junto à douta Procuradoria Geral da República, questionando a

cOlOpra de 22,S lIIil biciclatas, adquiridas pela Fundaçlo Nacional de
Saúde. e" 28 <le nove"bro de 1 ..991,' pagas' pela noh de empenho no
valor de crS3.307.S00.000,OO,elO tavor da ellpresa "lojas do Pedro Li
OlHada". As bicicletas devertl" ser utilizadas por agentes comunit'
rios de· Saúde, no PrograMa de Medicina Preventiva, recentemente la;
çado pelo EXlllo • .sr. Ministro lia Saúde Alceni Guerra. Este Escândalo
repercutiu amplaMente na iMprensa nacional, destacando a maferianas
pri"eiras páginas dos jornais, tais COIIO O GLOBO, FOLHA OE SAO PAU
LO, JORNAL 00 BRASIL, O ESTAOO DE SilO PAULO, DIARIO POPULAR e COR
REIOBRAZILIENSE, sendo este último qua levantou a irregularidade 
em ampla repoertagem do dia Dl de dezembro de 1.991(clippings e"
anexo, bem COIOO da representaçlo dos subscritores deste, Paulo BeL

1. Clrrulôll,,'.IE.lgl•."'r.Jtrn nardo •.Jos6 Dirceu>.
1.1. D.m_ha•
, 1. R.p..... ln'....., ~ 3. Nesta data, o deputado José Cicote
1.3. In_I Fln."".... t ...bim subscritor deste requerimento, representou junto 11 douta Pro
1.4. R.p..... E.lr'na..~ curadorti Geral da República, questionando a cOllpra de termo-nebuli
1.S.0'"'''ObI

1p.ra''1' zadores, adquiridos selO licltaçlo, contorme prescreve o DL 2.300/86,
de acoro CO" a docuMentaçlo ell anexo).

lI.ltI.Z17.1J!11
I I

14aUI7.1I21:UOI..W/

1I11f.715 I • ~
IIJ1l."'.S7211 I

I I
1lO11J4131171I 1I1J1 •.WI1

I I
113 r.iJ "556111 r

I &tllI I
lISlIi ttn.UI I

311lll.1lO I
C,t! I

• outubro d. "'i

'egisl.CõJo .In vigor,
.nAa,õ.s ocorrid••.

I IIUI
I Il6IlMtIO
I JjIlllIlO

'1 'elil;;

.~ 11M',

• li:.!
'."!!-,O t

'Uf7 j '·

218:2.'
AU$7.i

Ilrnllh. li

2M

.r.' 11' "','nUI,t I

"m"j'
,:~:~ II

Ul1'.'I" .lt~2t,~1Ut;!

l1t/.8

"!.% I

CAMPIAU~:

OTlAo AI

l.aIOl" .m 3110~"1) EOI Cr$._",m:::m:::",::,~, _
OBRIGACOES •

J'.};jl!lO Mlltt, D'Mnw.~-··-

2.8f2,.

2.'91,"
. 210.6

,~,e:".t

lt~~.(l

1 Zl~.1

e.!1~,'

::S.19[.,'I
~\. 275.'

".,'
""(16,0

I .
1_lCIhitlllllJGll( III Dl/1I11lO I 11 ltIlI7U!1
I I
l'ijllllll*",I."""I..... Ill.• l44!Jl11
I r
l'IMnIoi*-.. I lI!l1!lIl
j·rl"'c"_llrl. i IIW"'S721
I I
I, llnullo•• "rI.. I 11044 177 IUI
I I
I \lllIl; ICIrl«Il![I(51l( D!3JIICl /lO II13nl3415611

R.c~.nd~~o. .t.nt.r p.r.
d~Mon~tr.ndo corr.t.M.nt•••

Aftss.lt.mo5 q'.I. o "'.lor .tri-blJido .. "'.tor nos .juste..
d.t' .",prcic.i'o5. ."t.riorrs . " n;o' decorre o• ..fri tolo d.
~Yd~nç« d~ 'critftriO 'ont'b~l, ou dp. r.tiflc.~io de
.rrp i~~~~~Y~l # ~~C~CiCl~~ ~n~.riDre~. _ .1M do 1.
..."e_.. t'r~,,_~ 1991, Lon4'nrtft.- .fo,.~mbl.J.. rios .elonjste..
r ••líIAd. em 24/jul JQO. ~ontr.ri.ndD o .r~í80 1Sb d.L.' n.- 6.404/7tj,

•• O jornal O GLOBO, destaca na pri"e!
ra página do dia 06 de dezembro de 1.991, que toram comprados irreg~

larOlente, 23.S00 guarda-chuvas e 60 mil filtros de água. Destaca
ainda, o envolvimento dos "bons companheiros do Paraná". Todas
matérias seguem em anexo. O mesmo matutino 'caricoa, na ediçlo
OS de dezembro, ressalta os seguintes escândalos no Ministetio
Saúde, na gestalo de 20 meses do Dr. Alceni Guerra:
a. CIACS - julho de 1.991 - na contrataçlo da empresa PREMON,
licitaçlo, para supervisionar a construçlo dos CIACS.
b. CONSTRUÇAD DE HOSPITAIS - agosto de 1.991 - O ministério da saúd~

repassou 30 milh~es de cruzeiros para o hospital de praia grande, em
Slo Paulo, para COMprar seis mil lOetros de tecido.
c. INAN - seteMbro de - superfaturamento na compra de arroz e
d. REPASSES DE RECUR~OS - o empreiteiro baiano' baiano AntOnio
Castro, dono da construtora Módulo, acusando a cartelizaçlo
licitaç~es, na' construçao de hospitais na Bahia.

Solicita que a Comisaão de Seguridade Social e ramUla re- e. CEME _ em noveMbro _ relatório do TCU, acusava a CEME de ter apl!
queira ao Tribunal de Contas da União a realizaçio de aud! çado no mercado tinanceiro Cr$10,l bilh~es destinados a compra de
toria contabil, financeira, orçamentária, operacional e p~ medica.entos.

trimonial no Ministério da Saúde, na forma previata pela f. MASTER5 _ No di. 23 de novembro de 1.991, surgiu a maior escAnd!
Constituiçio rederal, para que seja apurado toda e qualquer lo da gestlo Alceni. ele contratou sem licitaçlo a empresa Masters '
irregularidade existente. Consultores Associados para prestar consultoria na construçlo dos

CIACS.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
NR 36, DE 1991

(Do'Sr. Josi Clc\Jte .1IlI&ras 2)

TO T A L 76 ,n,5 :t HH 1 7[. P17.!:.l ~t: ",n.to I
Valor.s. P'I'COS d. 3'.05.91; deUa'of 'li: USs. Conlfrt:iat(UC:;d='.'=c=om=p,.::.}--------
Dallr Comerciai Im 30/05"0. 60.735 (cDnlpra)
Dola" Comere__' Pm 31105f91 a 284.340 (ctlmp")

2. P_rn'sanrnl.
2.1. l,.oblHzado
2.2.OUIral

1. Cloou"'i"oIEMõg l.P.
1.1. or.panlbifidad.. 'lI
1.2. Aplic.co••

,1.~. ·R.p.''''."....; ".•. Cp.,. 4. Cr.U'lD
1.5. Creditol'
1.S.0utrosvahsfttens
1.7. O.po.ko_ BACEN

BNCC
!!alanco Comparado

OIREITOS
OlscOO\lnacJiD J\.IW90

(NUMERE-SE E PUBLIQUE-SE). !I. O Jornl>l Diário Popualr, na ediçao de
06 de dezeMbro de 1.991, denuncia :". Os agenstes comuniUrios de

JOSE CICOTE, JOS~ DIRCEU e PAl~D sa6de, a16. de pedalar bicicletas e usar guarda-chuvas COlO suspeitas
BERNARDO, deputados tederais pela Bancada do Partido dos Trabalh! de ser.. superfaturadaas, vlo carregar nas cos MOCHILAS que poderiaM
dores, todos eM perfeito gozo dos direitos políticos, com endereço cust.r 50X do valor P'RO pela Fundaçlo Nacional de Seúde••. O result!
na Pça. Tres Poderes, CAmara dos Deputados, Brasili" DF, onde r! do, public.do no DOU do dia 13 de noveMbro, apontou COIOO vencedora a
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elllpresa Lona Helv6t1ca de 5110 Paulo,. qu~ CQbrQu',Cr$191J,IlIUhlles,

Cr$75 llIilhlles acima do uma das concorrentes(~atériae~ anexp),

6. Nesta' mesma data, o jornal Folha' de

SlIo Paulo, ressalta em editoriaí o "5INTOMATICO PANORAMA DE ' OES

CONTROLE AOHINI5TRATIVO" no Ministério da Saúde, Diz',' ainda: -EsU:

.ulados por u.a roUna de i.punidade, observa-se que funcion'rios de

diversos escallles aparentemenet estio • vontade para fazere. o que

he. entendere. CDll\ o dinheiro público ••• J' no Brasil, no Governo

Collor, nada acontece". ( editorial e. aenxo). O célebre jornalistal
lf ..,.:!; "".1 ~

fiscalizador J6nio de Freitas, em sua Coluna Diária, na jornal Folha

de 5110 Paulo afirma ser o minIstro Alceni 'Guerra, . o "aior colllciona

dor de escândalos do governo collor~

7. o jornal Correlo Bí-aÚl1ense, demons

tra que a partida das bicicletas chegadas em Bras!lia; saiu do Esta

dJ de SlIo paulo , O jornal Estado de 510 Paulo, em 06 de dezembro de

1.991, condena, em editorial- NO PARANA DE NOVO - as irregularid!

des no Ministério da Saúde( mat6rias em anexo). O JOrnal do Brasil~

também, dá ampla cobertura a todo o caso da cOMpra das bicicletas.

8. Vê-se, que o,governo federal nlo . se
tem pautado pela legalidade com O trato DO dinheiro público. Nas.co~

tos de 1.990, isto é, no Relat6r10 e Parecer'Pieyio sobre as contas

do Governo da República, o egrégio lribunal de'contas ,através do

MInistro-Relator Homero Santos, diz~t1 Cabe resalatar que'o elevado va
lor das despesas realizados sem licitaçlo nlo caracteriza. , e;

principio, ilegalidade ou irregularidade, u.a vez que estio respal

dadas nos citados arts. 22 e 2' do Decr.-Lei 2."0/86. fntretanto ,

o que se constato é que, com base no própria legislaçlo pertinente,

existiria uma distorçllo no processolicitatório, trnasformando ex

ceçlo em regra geral"Pg, 259 do Relatório e' parecer prévio sobre ;;

contas do Governo da Repúbl ica, 1.990."

9. O Ministério da 'Saúde, trllnsformocs '8

exceçfto em regra geral, como se pode deduzir das representações e~

caminhadas ao Ministério Público da lIni~o e da ampla cobertura' d!!,

da pelos Meios de Comunicaç~o Social, como nós, preocupados com
o fiel emprego do dinheiro público. Esta Casa de Leis, como nobre

auxílio do egrégio Tribunal de Contas da tiniRa devem uma resposta ~

sociedade civil e BO povo brasileiro como um todo, realizando uma

ampla auditoria no Ministério da Saúde,

10. Por fim, o Decreto-Lei 2.300/86

apesar de ser acusado de 11 frouxo" pelo Sr. Presidente da Repóblica~

Dr. rErnando Collor, é o legítimo regulador da forma do Governo da

República proceder as suas compras. Todo e qualquer governo

deve-se pautar pelo respeito à legalidade e às regras do jogo.

Isto Posto, REQUEREM:

a) - a realizaçllo de auditoria conte

bll, financeira, orçamentária, operacional e patri.onial no Minis

tério do Saúde, administraçllo direta, indireto" autárquica e funda

cional, na forma prevista pela Constituiçlo rederal, para que seja

apurado toda e qualquer irregularidade existente no .inist~rio

Já levantadas pelos signatários deste requeriMentoe,outras, aMpl'
.ente cobertas pela imprensa.

IorGISI.AÇAO CITADA. ANIXADA "l.A COO/lDINACA/1
, DAI COM/IlOU ',ItMANINTlI

RESoi..oc;Ao ti- 17, DE 1989
~ O Regfmento Intemo
..Clinlr6 dos Dq1iJ~dos. .
..,: , ,..: .

TituloU
~OS ÓRGÃOS DACÁtMRA .

CAP!TOLOlV
o..s Comissões

Seçiol ,
Disposições Gorais

, M. 22.,' As Comi..ões da ClImata são,
1-Pennanenles. os ele car6ter tknko-legis'aUvo ou esp.<:ial~

hlegrollles di'eslriJlura lnsliludollor da <:asa: co-Dattící>es.~
do processo Ieglferonte, que tém por llnoIldade apreclor OS __

, ou proposlçÕf;s subMetidos ao seu ...me e sobre tles deliberar, usIm
como exercer o ocompanhamento dos plal\Ol • progromas gove/JlO.
menlai. e a fiscalizoçioorçamentárlo diOni6o, nolmbfto dos rtsptcllvoo
composlemjjjcos e heas eleotu~

1_Tempôr6rlos, as crlodos paro opreciar cletennlnodo assunto,
que se elllinguem ao IémOOo da legislatura. ou ante. dele. quando alcan·
çlldo o fim o que se destinam ou expirlldo leU praa -Je duroçlo...... ,.: ..- .

.......................................................
SubseçllO 111

.DoS foIat!ri.. ou AIMdocles ele Competénclo
das Comissões

M. 32. São useguintesas Comissões Pennonentes e respecliYo$
campOs temlitkos ou ltreas de atMdade:

XI - ComlssAo clt! Segurid6de SoeMI e FomOi.,
a) assuntos relativos ê saúde. previdência e assfstência social em

geral;
b) orgon~ioinstitucionol da saúde no Ilrosil;
c) política de .saúde e processo de pllIMkaçio em saúde; sistema

único de saúde;
d) oções e'seivlços de saúde público. c.mpinhas do saúde público.

erradicoção de doenços endémko.; vigilincia epidemlol6glc., bioesto·
tíst1ca e imunizações: ..

~) assistência médica previdenciária; instituições privadas de saúde:
/) medidmlis altemativ4s;
g) higiene!. educlJção e asslsténcia sanjtária;
h} lIUoolJdes médiclJ5 e ptlramédkas:
i) controle de drogas. mediC:Z1mentos e alimentos; sangue e hemo·

derivados:

J) exercleio di medicina e profl5!Ões afins; recUrsos hum...... para
o saúde:

I) saúde omblmt.al, saúde ocupado".1 e lnfortunlsUca: seguro de
ocidentes do t1obolHo urbano e rural:

m) oIimenlaçio e nutrição;
li) indústria químico-f.rmoc~utica; proteçio Industriol de f"","coo;
o) orgonlzaçio ilStltucionol da previdéneia sacio! do PaII:
p) regime geIoJ e Iel/uramenlos da previdéncla !Odal urbano. rurol

e porlamenlar,
q) seguros e prevldéncia privado:
r) astIst!ncIo oIicial,lncluslYe • proleçio à maternidade, • crionça.

ao adolescente, _Idosos e oos portodores de del!cl&ndo:
s) regime jurfdico dos entidades civis do finolidades sacioi. e .....

tencíals;
I) matMos rololiYlls à fam.IO, à mul~r, ã crianço, ao odoIesconte.

ao idoso e ao excepcional ou deficiente físico;
u) dire~o de fomllo e do menor;

Titulo 111
DASSESSÓES DA i:AMAAA

CAPITULO'
Disposlçõ<. aO,.!s

_ , .
Brasília, D6 de dezembro de 1.991.

~
Deputado Federal - PT/SP

~.Q.c b"'.....M'···~
PAULO BERNARDO SILVA

Deputado Federal-- Pl/PR ~l'
E DIRCEU'

Deputa Federal - PT/SP

M 71. A sessio da CámOla só poder. ler 1eY0Il~ 0Ille1 do
pqzo ptevislD paro o lhmitI9 dos leUS lrobaIhos, no cao clt:

I-Iumullo grave:
• - ralecimenlo de congressista da Iegisloturo, de Chefe de um

dos Podere< da República ou quando lor decretado luto oIiclal;
• - presença nos debau.s de menos de um cltcino do número

lOIâ de Deputados.
M 72. .0 prillO da duração dlsesSÕQ ser. prorrogivtl pdo Presi

denIe, de _. ou. OUIDmatlcamente. qwndo requ<tido peJo C%sIio
de Udtrts, ou por dtliberoçio do Plenirio, o requerimento clt quoIqutr
DepurAdo. por tempo nuneo suptrior o uma hora, paro cOllliluor a
discuIIio e Wll.Içio do mmrlo da Ordem do Dia, oudléncIa de MinIobo
de focado e Ilomenogtns, obselVado, llelte úItino CAIO, o que dIIp6t
o par6grafo único do BIt. tiS.

I I' Orequerimtnto do prorrogaçio, que podtIi lei' apr-udo
à /lIao aIé o momtnlO clt o Pre<ldenle anunciIr a Ordam cio DilI di
seuio oeguinIe, JeI6 vtrboI, pre/ixori o sou pruo. /\lo '"" cIIcUNio
AMlaneamillllmelllde votaçio .....i YOCodo pelo proctIIOlimb6li:o.
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i 2' o~ da hora não inlerrompe'o pmceuo do..,g.
çio, ou o do SlIll W!riflCllçio. nem do requerimentO de pa>nogoçio '
obIIado pdo sucgimenIo de questões de ordem.

i 3' lir.Iondom.oléria urgenie. O Presidente poderj deferir requerj:
menIO de p<onogaçio da sessão.

• 4- A ptonogaçio destinada a votação da 'maté<;ia da Ordem
do Dia só poder.t sei coricedída com a presença di C1'UJ.klria absoluta
dos DepuIados.

§ S· Se. ao ser r~querida prorrogaç&J de sessão, houver Mador
lU Iribu.na. oPr~ o interrompera para submeter á votos O reque_
rimenIo. .

t 6' Aprovade 11 prOfTogaçãÓ. não lhe ~~a.ser r~dulidoti prmo.
uivo se encerrada li discussão e votação da matena em dcb.,.lh;.

DECRETo-LEl N:' 2.300, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986·

fll - rnr•• Conff1ltaç-SO ~ ",orh~io"iJl M qUlIlqUeT s.e:or .rllnico. eftmlrntnre OI
1I1liwh de cmpre-\6rin.d~ que- cnnulrado ~1.a critica npedali:r.:ad'I ou I'('la OCir.ilo pla.
blica:

IV - fllra a comprn 00 10(':'l('~ode im~e1 dC"rinJlld" ao mvico f)6bliro. CU;" M't'f:Sd..
dndc\ de lnit,t>ttac{\u (\u locatirlC"C1 condkionrm I s.ua ~CGlh~;

• ''''''' MO" "'tI.-'" dt'1","i"'tH1s",1ft Drt-rr,..1ri "-'.lod."" ;1.~.tttt7.

V - para a IQulddo ou ft\f:lllratJo de ohr:n de arlt e obj~os hj(INltos. de lurenti.
c1d~decrrriJirnd•• d~e t1Ut' (~r3f'v('í( ou InerC'n1~ j( fina1idadt" do Ôf,:to ou enti1acfe.

• "ttrr,..,.,. '"«'" d,I,""iot.t/. ,.,.1" fkortp,o-It'i ",-',II.f.• )1.7./~·.

I r~ t: vee!!:da. ticit3(':ro Qu~ndo hnuvN rre'ibilid:u1e de tomprometimmfo dlltlU.
r,nça nacinnal•• julIo do Pr~icf('nfe' dlll Rer'llJbHca.

" l~ OcoTTrndo a ft'$Ci,~o flrevi\1111 no Irt. 6~. fo f'eTmitlda I contrat_tlo de f'e"ft:I~.
rente de obra. lerviço ou fornl:'Cimento. de"'d(' Que atendid:tl ordem de cl.,-incaC'!lO r .cri.
U!fõ;1I\ n1e~ln.tlõ c:ondi('tln oferecida\ peJo venC'C'dor, ínc1u\i\'equlnln lO p1'('ÇO. rf,""idamm~t
corriJ!,tdo.

~ 6ob,., liC'ill1ÇltI I f:OIt/rtlloS dd.Admil,utr«60 FtdtflJl. , di
""r"""••"'lNip.

CArtnJf.O t1

DA lICITAÇho

• t':lf'V1 fMf m!II(I(J firlt'mf/""rI" tK'In Dforrrll). ...., li!' 1 J<I!. dP ~.1./M7.

I - rUJ. aqlli~k~ndc maltrili\. ~Uin:,ul1enIMnu llPncrQ't Que,h I'O'~Dm~ fome·
cid~ ror produtor, ttn~ 011 rtprc",cnl.nle' comercial e1lc1udvo, vtd:td•• rnert1'~nctlde
m:'lrtl:

""COtoU c

=.
cCo .... O.'i<1

.-tS?J~
Dr. Juu Ffifwr.I d. V.r. F..:I.r.l s.\:J ~o Di.trito

6/(11

I ~. J t.i1.!'t:<Jml. -ih' ,""VIIJ J.ilC:::~O " Jl.llO...tI'l~n'to
r10 4. p~~~ pã". *' ~~~IJ.C~o~: ~~~t p&,.~ o
'Ld. p ...r:. o Q,t.ti-ô?o u\---'"""....!U.'.Jb.~~ ;01\ =.",1\.:\.110 oe neoi. ...
m.ill.LlhCJ a .... 1) b€'t~nf.,iI' I:'O'lt.O!::.

v. ~r&. s. o wvu pr~d~~c '.mo~tr~, TOl·n.D~I~tr~

pco..rl11"1 .pr ql.l,1\ i J.1" lCô'ttJO POi ter 10r"'li'nte ae i.f'lDrR5 [&..... 1, .:_
tu..Cõ.o ZEnO";"--;' -- Al~", do In",.1., .• qL·•• tAo 1......nt:"'ciI no J\.'.
do recurso

Lv.. t='(;r&l'I"I. P"",. .... i!o 'E\,llft emor~~A. n~,:, obtitv. DOr'ltt.
it.~m uUAI..IDADc.. I!tT,t.c.or •• nos C1(',r:-oi'lJ~ 1.L·nh.; "'t.'o~rilloo .... rc ...mQr'
pr@~~ v.nceOor~ ~MSM ~:~uRUJC~ ú~ ~kH~LL1~ LTD~. ou .~J.'
oblev.. 5(1 \ClnQUllntio I ponto~ cont.r .. ::ll tt,r1.nt. .... ', 9 no ~f.H..
rr;:l:.GA 18 I O~=Ol t,.OI pont.~s c:ontr~ 1... 'qu.·.c.r;:.. : •

J:1.... l-l~!!:J.hle, trllloO ·.JH." .,,r,cl1.ttpdE ~~._::)J...i.L.:::J"..l.J.U_.
l:.&'I~a-sel. C~J_.ê'o ...... ··'O:11:I·,e tlllt.reço\J o:l _'.'Iml:;!:"'''' ;:.. L .. CJ.t~c;:"o. f

J.mpEtr~n't.~ Ql.·R .;) lTl.t't.ll'r\~1 empr&QnuO na rll2"."J.OI- con';"~C:I:J(c'

':J.t: ..mll!ntE .CII!-1.to <;:(;-11\ au .. lQu~r re'i.t("I~"O" o 41.1. InaL'': ,Jt I
O~ qu~ ~ qual1.o~d~ co prOdutO .r~. no minJ,mo. AC.1.~~v.l •

1XlS FATOS

I1ANDADO DE 5EGURIlNÇA

IKJUARIUS COH~RCIAL LTM. "ll~m~ ";O.r.l:!'rcJ,oiIJ. ..:o,n !::eo. n ..
CL::" ""1::'. ~loco '1)'.' LO"" Ub. "'E'st.~ t.:..pJ,t. l. C..JC n.
'I'J.t'o~b .. ';',::/I..I'.I..1-""', ln.. ~.·J,C:':o bLI- n. 1';.,.i.:3 .. CI'·"'-:, ", m\,ll f'espe,1-
\':.C:i'lnE'nt:li: ..... t'=.' ,. 1:':7"' ..... :,.; 0.10 ;)... trono !:.!:..J_J,..!§' ~o;:~.1.n~aú. ":'.JIf. f!.Jl
~ro n. L~J n. 1.;~:. cv :1,1~/~~, e ae~_J,S d~.COS~~~VO~ ~~º~.1.".

~mcqtr!r ~ cres~ntE

'tic.J.nor; Ja; 11.,U1.! J.' an l e~ ol)rlutltdos _ cPI·~~tH,'t."rem .1.lo,;t.rf1 ,AC\tu-
ri ..... ! l.t.I:J.i.:.,;"jo.

~u~roc-CnUYd, ~m ~eC1.ca ~mperme"~el cor ~ru~.. ~om

IQOQtlt)O ':":Il1!'l1te Lomun .. 't.rJ,C üe ~"",af!"·. ~l)O cp. 11 ...-

!L'!:'.J:.I~..J,ru!.!!rn1 ;: ..:'p~~5U.CO" Gi\ lr-...ra..:b I

L. ,) Pr~s1.dent. O,a Comissô!fo F'erm*,n..n't.~ ". L.1C ... t..lI:';:O c ..
~und,a~~o N~c1.o~al de S~ud~. !ancoLl em !1.Clt~~~O ••~r~y~~ a~ rom.o~

d. PrlaOCõOS ~. 1)1"" 01. ~O1. t ... l p~r" p.ar~ ,"qLtJ.'5.c;~o OI! ~u.. r~iI-~f'lu",•••
C.Ujoil lis~eClT ... t:iilí;.!\o • .1J.'Ecc!:stoI. no ~. toJ. '" ~e~l..u..·,'tG:

PRELll1INARHENTE .. pJtu t:e_ o reC:lI?b.1ment.o lJt!'st:~ em
r,âc'ter '":'msr'.Jenc.:.aJ.. com c>. conc~'$sào Cê\ l::.m).nc>.'- .. ve.:: QU'!' o ... t:o J,tn

pu~n~do poc~ra tra=er $~Quel~s ~rre~~r5iy&).s ~ ~mo.~rbnt.~ CU)C
.!VO lo! .. 10ln;;lO&'l de t-'recos n .. 014/91, rIEIil,LJ.Z"'O" p~!,.'Á Fund",c:::ao fI.t ..
cicn~l oe 5c>.uo~.

contr....to .busivo • • xc.ssivo do DD .. Sr.. Pr••íd.nt. d. COIlti.••~o
d_ Lici~_ç~o d~ Fund.~~o N~c~on.l d~ s.õa•. J.OC~,J,~lao n~ ~~DJ~n~

dA ao 11J.n1.ste.r.1C'~. l;.,loCO "b Hnl?;.o Mia "14' • ~"'J... ~e...;.
Br..e;i 1 J.b.1 r..~. ãdLI= l.r·oo ';'li ~ .. ::oe~ !l. ';"~'tc e de- a.1l~iPJ, t=:l ",m ou!!'
su.t.k'n 't,;, o Or"~s~n 'te ..

•••••••.•• ! ••••••..••••••

SF.çMI
Dtts "'~cfltfatft'1. fimlf"" ~ dl'fpMitl

ArI.22. t: di'l'<"s~Yel. Iicil.çlo:
I - para obr:n ~ ~"" de entenhuia .t~ Cd toO.OOO.OO: "
11 - p:ara outr05 !C'~k01 e compras .f~ Cz$ 15.000.00 e p:lra IfimaçOC's. nos CaJOS

Jircvi(,o~ n«U: Dttrero-tei;

• ,..~ liltn",,,, rrdtJfht d'1t'nrt/,*,-",ht lNrrr'..,.Jt/"~ '.,a, tIt ".,.
IM7. ..

An. 2~. f: i"e·d~iW'f alidtaç'o quando hClUvrr inviabilidade ck com.rc1icSo. MI~
el.l:

In - r(\"; C:I(O,; de ,uerrn. t:r:\Vt" perturb.,,:'!tl d.1 11rdem ou c.!!lmidIlt1~ p{thlic3:
IV - n('l~ (:lU" de rm("TJ:~nci:t. qll:'mdu C3rllctefii:ld:aa urE;cnci~t de alehdimenlo de 'Cj.

:u:\C'An QUe' fl(l~~3 oc,,\icm.lf I"tT('j1l11O 011 ('('Iml"lromt"lrr:t (('tU rança de re-c!':on~. oh~n~. 'l:t"n-j.
~. ~Q\\irall\ento' t ('lntr(!l~ hCM. l'úhHc()1:. ou l'.nlicut:m:",-:

"\" - Qu","do hf\U\'':"f ':('Imf'l~11\·:Ht;,. nt.'Ce<;,id.H/': c {onvtfli~ndn .adminhlr.llvft na con.
trAI,,~odirei'. ri1f:a c(1l"t1r1rmcr:f3c.lo df l"hra. \Cr\'içC1 ('lu rc'rnedme"ro anlerior. ubl:t!rva·
do n lil'11ilf: prt-vj\l(' no ;Ht. S~ r (("li ~ I~:

.. ("m ~~III tw!tt(do dt't"nn(n<Jtftt fK'lo ['k(U'Itt-ki tt,-Z,!Jlf.. d~ 2i·'!·lQn,

VI _ quando nno .acudirem inter(":l:;){J"" ~ Iicil:lc~('1 :anferior. t ~12. ~o puder \CT repeti
da ~enl prejlJÍ10 pJra J I\dmir.i\tr:!t!lo. manlída"õ n~le ca~(l ... condiç~p'ecstl'belecid~J:

• T,,", t't)nf rrti-:ln drl"",FmHfI1 ~,o flrrrrl(t-"'; It,· '.'./8. d, 'U·1·/ptt7

"fi - qU:lncfn ~ C'tf'lcr:u;30 envolv(T conc("'\;on~rio do: $C'r"ko público e o objeto do
CO:'1fr:Uo for rerrinenlC' ::0 d:l conce~ ..:I("1:

VIH - qU3ndo .;I Uni:lo Ih'tT quC' intervir no d'"lmlnio econômico p,Jra rqul.r l'ffÇ'M

au norm:l1i7,t o ah'101õlccilTH:'nlo:

• "rm nJ", 1Td~6n "r'~",/ftMffl",.10 f'1tor'''lJ-~I''~'Jt8... J.I.'.11JIt7.

IX - ql!~ndo a~ 1"'r01"C"I:1'\ :u"~('nlad.l~ con~itn:.,em J'If~ manirMr.men~e~

f'e\ 3m r-r:flk::vfM no merc:::Jdn, ou (Nem iffl:omrmlivt'i'S com (t5 OXlIdos pelOJ br• .!Ios ~ta·
ta.i~ ir.cumhic!('fõ do con!roh: ofiei..1de fltel;CK. C:l"'CX em ClUe~ o~do o p:uÁtt'l.CO ünko
dn ~rl. :tI~. ~A :u!n,ifi,J:J. I'djudícac:\C' direI:. dm ben\ ou ter'\'~. poc'V%llor n:lo su~rior

ao ~n...tDnre do reti'lrO de rrctcx:

• ,~ rmtf ""'K~J('!"""iNIrI. ",In T>tm-M,1ri li,· '.J4... U.1./fM1.

X - q'Jando I ('If'l'('r:!c'o envolver e'(dudvamente~, jurldbJ de t\rdfO p(ibtico
Ittterno, nu enlidld~ t'J.V~~lllItli.. ou••indD. "Ql1el:J, ,ujt"Íll," lO 'ttU c0f\1role m2Jorltll.rio,
~'ceIn ~ tenlJ\"tr m1J'lrt~fõ rrivllda, Que J'f'K"am rretllr (1U (om«tfCS~mMbc:n, ou ser..
Yi('~. hirtôrN em que' Iodo, ficar:lo \Ujeita'C • Iic.ifac!o:

• """ ("nM tftf.."l'I drl",PnÍfH.d. tK'Ml~tt~ l.M:••U7·tfft7.

Xf - pu•• Iqui,;çlo de "'areriai,. equir:nnenlM ouI~ pedronludm ou n,",
ronniz:\t.JO'. f'I'OT 6ft:::lo ofidal. quando ""o ror fKK,tvtl ~I"bc.lea:rcritl:rio objdivo para O
Jufrarntnto dail; propO'\tas.

• ,,,'" C"O'"M-<lIo ti""""""" "..Ift DrrrrtlJ-hi ,," 1.'".•U·'·IM?

PsrA,raro {miro, Nllo"'t :lJ'lTicl a e'ltce('tln rrevl". no nn.I do Itrm X. d~te .rl,,". fItO

CI"CO de fornecimenlfl de hcn" ou ,ne\t:tçfto de 'trrvi~o' i f'lrbf*ht "dmlnl~l",c:l.o ft&.oral,
por 61'J:50' Que ao inte:orC'm. ou .:ntidJlrlCt; J'lar",co;I11:li\. cri.da't "ar. tt'te fim ~pecmco, bem
.,\Im no ca\O dt f(ln\t<l:imcnto de bc:n.. 0\1 !lCrvkm. ~uj(iIO'S. (lteÇO fixo OU tarira, If:',(iputa
"'" 1'<10 Poder Público.'

.............. ... ,.

11 _ para • ronll1lt~.kt "e JerviçM rétniC"M ftturntrtdO\ no 1ft. 1. ...te ftlIUm2''''·
,ular, tom JH'nn\\iOfUlk CM mJl\fCQI' de MINi, ~f'l«ialí1Jl(''o;

• I".".,.".,. rttI~1o tlrJ"""'~"Nn DtnrI".1r/ fi· '.1"'.• 31.'.' .'.'

••• ·'kS O['l~O"~~ :::l1't!'rQ:::',Jik~ !-l'Ué. "1rt',i- Hi.'Uf-ll"1lLJ1:
~IkL L-u~. ~.o t.m protr~~o q~ndo d••bartu
QU4.rd.-c:hu " \ LJt::···trlC~".c~·.
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I'IIAO ~wNSTA riO SlJl TAL. po:lenoo ...r contit,:.o.r.,oo CClT,C'
ni"c. 'rI!' con'!. t.:. T.LI 1 nt.1a êm ,lmpeCIlIT,ent.c~" :.retl)rc::Oe~

dE~CJ~~51tlL~~~ sumarl~ • lnJU5tlTlc~d~nenT.e eom •
C;~o

~lt.r .. -
Oi l.Ifoí:.

• C"Il.lrta

v1••ndo lme.Olr .. cun.O!ld.~~o do r.sult~aã or~ cC~t~ST..QO. nAJa
Vl'5t.a • pre.enc; .. ao "'jfUll~ bani Jur~.· e u -p.r.lcuJu. in aor."'.
co'" .. ";:p.QlC:~C Olll' otlC10 ~ ..ulorlOi'Oe Coa"tor.a .. ,. proprJ,. Funda
Ç&O Nacl0naJ d. S~üo•• atraves svu pr.~l.d.nt.1

VI. U crlT.érlO dR aU~ll~l.C.~~o U~l!l._ao n~o ~.

COrtl C~ preCf<oltoo; emõln..,dO:à CIO proorlo o~:eto. ':'ClToO EnSlnb H~

~E~ -:EIRELLES ""0 cdnc:e.L tua'" Ct.\ ... 110~d'~' ~'='5e ·.a:-"'n(Jo que ...~
lJ" OCh'·t.Q Q."oa ,;" <; .... tl~t""s:<'lO J~ !:'~\.ps tln<;;:_, "I.I;:lodo. -'.1 no.;,

que- • ...·~LR'f"'.~~:L~~~no~~f!lJ19~
WL~·Jt~IJ:!ÇJk...pt!'5'~L.P...·LL..'b'lL.i!I!.~iLJ..!,JrJ~~
(l0!.2.2...J!JfLJ)~!-o_d.~~r~~!t1SL-P9À:s.....!L!!.l.::!#!J_cL~qj,Ji!.UJtg..!Le_
~J!MLL!lJIJl!!L1&s!J20S lL!"v• .. ~q.'" .loutJ.J-M'ntt f141DR PREC.
~~•••• 'J.Je=t~::'.:tI\~O~

VL1. H";~lm. """11 oi.? eom.l'l':J.r • o:\pl1.c ....<:I.L. OQo .JITloil o.'
,",o ,f1E'otE!'rlilo.l. ~orr,ec:.do. ~omer.".e ~G ,~ rnl>4mO n~Q o·ereC~5'5~

t:or·tl",cl.l,lda.c'"1 .;lU dL'··cap.11.1.O<ilQ.... c O\..le ,'~o '!~ Vltr::.'!l::O'., n.
oem.

b' ~l.m da conc.ss~o d. lIminar. esperA. impetrAnte a
~w~UOIC~G e HOMOLOGAçnO d. concorr.nc1& para .~~ como re.U4tacc
1~n&1, ou .~nd.,

c, Oue seJA decr.t.a. A ANULA~AO d. concorr.nc~#.. por
ser ". "'&1.. l,ntel,r. JUSTIÇA.

~AGNeR NUN~5 Oe CASTRO
Oilll/OF 139';

1·\1r~ltJ. ~~r,do. $0 rplJ.C"'Co unI crJ.t~r .. o JudlCJ.O'lO. ... ~I~
"'=JqCl,C.il':'::~·C l'l .., .l.LI..J.tioll;oitO C"IIl?rlCl et ltl'lQ,,·t.rê'orl'tl!' ae iooccrdo COl'l\ o 1tem
:: ....... L\m....... e: quI<' ~p.~~g,"'ntOLl prl.'l;o ,ne-r,or C1LII!' .. metade' ao p".r;o d.~·

't:,r/f'lõ), c:cnS1.Cll!'rado.\ V'tmceoor,;, pr-,l. ... oouti'. C:Oln155aO. "'or outro l~co. EXCELENTlSSIMO
t".a=&ondo _ col ..~.ao o !:l"'tI~m~ dr reg r," Oll!' trt?5: ou s. .. j,-. • propo"'-
c.:.on.. lJo.oe /n.r.tem"''t.JC"". "'E?r·~TICa-$p qt.le <ft pontuãc;.:ro af4!rld• .li CA~M
C:RURÚIC.A "5 te;\ a'fl cOl'llplt'~i\ C1~sp·oç.orC:lonõ\Jldltov com"" mensl..ro;\d-. 001
:~ccr~~n~~ .. 1""'''J~ "1.~tÊ\ QUR á!lQt.II!la o::otcu 0.. prec;o dl.li\S "'e=e-~ mêll'l do
......e ""~t.""" ....o~o. se <iI. lmOI:?t.ro)nt.1l!! re.:6.?l:!E-L' 'Jr .... u 11,1 lCle;::1 ""qL't!l" rt!clll'-
tC"H. nc ,nb: 1mo or~\.l ~ IClnto). qQl~9..t...9L' C m~t.erH·d ~." 1;";2;" [.:;1', ~ ;:-"1
.!..':'~'~q.-!:' ·:''it.~~li9 por '=(1-n\;.C' e-C.l:.~~lJrn-"l;.'t. O ~U~ C..,lr'.c.- .,'~, ':'> I.: ;
t.,.r ;l':o."l o:' occrr@nCla ü~ orac;:os $\..lper'tãtur...,aO'E \?Ih 1'oi'C~ o .... CJ,lQ-renC;:i\. \-,~" ..~~

~~.a::7~~:~~' ~;:=~~~~:~: ~~~~: :e!!;~: ~,~! hÓ't • ~~:~~~~n~~:nt~.r:z;~ :' - I. ~
r:P,?!--/." .:.~ ,~

Das OUTRO? t=ATú~

contra o Etcelenttsslmo Senhor MJnIstro d. S.~

de, Alc.nI Cuerra, pelos .f.to. que p••••mos a
expor:

h E P R E S E N T ~ t A O

PAULO BERNARDO SILVA, br.sJleJro, deout.do r!
deral pelo P.rtIdo do. Tr.balhadores e JOSE'
DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, brasIleIro, depu
tado federal e .ecret'rlo-geral do P.rtIdo'
do. Tr.balhadore., vem com fundamento no .rt!
00 129, JncJso III da Con.tJtuJç&o rederal J~

terpor a pre.ente

SR. PROCURAOOR-CERAL DA REPU8LIC~

.. I.r.....~

r-:J
'?
O
O
C".>
E

:. 11).- ,A. Assim. o desatenolmento ~o principlo d,- 1~p.rcl~11

e~da se ccnstltuR em fl~Qr~nte de~Vlo ao poa~r com • cons..qLlen~.
c.lebril do-. U~OnO!T';la entre os 11 tlo~n'tr'!õ. cAt.er,aO i'O JUdlClo&r1r~o·

.oreCl.r ~ mA~erl~ ~ const~t.r o T~vor~t~~mo admlnlstr.t1vo. C~m
t'r~JL,i:-c p oes:v~ntaQl!'m ·p~r. o J.ntrr.s!:1i? pllb!lCO.

: ',. tomo pooe 'Se ODSli?rvo?tr. O .r01 trl1men t.O" o cr 1 t~r·l.O •
c:. R!ÕCOlhQ nao 5e revestlr.am aa l.ndl~oen~dve.l .1.mp~rC.1.a.110"'tJe ti i:a.-· .
delldllde ê.!s normo!\$ do ed~tal rr'!:pE'ctJ.vo. p::§ur91ndo-se um. Qu..b ..... ·
ar 1cu.lo~ae entre os 11cit~ntes com o ~~vorec1m@nto de ~m emd.-.
~"lm~ntC co outro.

•

. H15TORICO

'.2-Coloca-.e como fato Jnuslt.do . e su.peIto
nDo partIcIpaçDo d~ empre••• f.brJc.ntes de bicJcletas na concor·
r!nci8 nO 04/91. Tral.-se de um r.ciocInIo 16gico: diante de um.

~~nC'e~saco dI!' L.~i;~~ ~:~:":~:J.~~n~:d~~A~'~lI~~~~~A~t~D~~ : sJtuaçDo de profunds rect'sslo econ6m1cl, • empresl rlbr1c~nte seO!!
EtlPRESA TIDA CONO VENCEDORA DA CONCORRf!NCU1. ou qU"'qu~r outro ato ra..ente ter1e condlçaes de assegurarum. coLoClo d. preços ...Is VI!!.

Alem des~_ .D5urda O;l.crepanC1A. v.l. demon.~r.rl
neostA pec;", uma fierlR de col'1trad1C;C1e'!!i no\';s POritLl,aC;tJR~ e no ~l\.'lg..m..n
to d.os propostas••H~ur9,inOo-se .!I ftI.1S C,.uC.1..US duvioolls qu~nto A
equ~Qade .ntr~ OS 1~c1t~nt.s. $en~o v~J"mos;

1- No dia 26 d. Sl!tembro. rundaçao N.c1onaI
da Saúde (rNS), vinculada .0 Mlnistérjo da S.úd. publicou no 01'

~~~c::~ ;n~::~:)~o~~ i~:: :~~~~~i~: ;~~~~~:::D:U.P~::rJo Oflc~al da UnH~o, seçlo I, folha 20839 1 um edital de l1cltaçla
tra concorrente.LOJa5 00 Pedro ~td& ter receOl0o • para. 8Quls1çDo de bIcIcletas.
pontua~~o e ~O;ltQ). se o ~ra:o da prlme~r. ~ c* ~

~~rentd e ç~nco) Qlo.\S • o d. seguncA oe 6v 15'S- 2- Em 28 de novembro últJmo ~ Fundaç~o NacJonal

sent~) Ole~. . .da Saúde emItIu notl de empenho de fiS 3.307.500.000,ooem ravor da

~~~A~~S~o~~~~~TO~u~~~~~~~~.Q7~ESe~p~~~:~~!~.~s~~~~~~ empresa "LQjos do Pedro Ltda" apontada como vencedora, por crIt~rl0
5ENIHCOE:.5 LTDA e htl-\LU1N LLJMERL.lD 1MPDHTAC#)'íJ L.n",A. de ünIca cotoçDo", da concorrência 04/91 referente 8 compra de 22',5
9.!!.e 'Se co!!'.gr.Q.rr''''"'ter~.h c\ t~;::g>r 010 ent.rega qos mAt.~rl". mIl bIcicletls Dsrl serem utIlizadas por agentes comunitários no
~~º~~~~:~:,;~~ltlg~'::J.~~r~~:_,.~'~lb~t" ..\n\,.. , progrema de medJclns pr~ventJv. rectntemente lançado pelo MInistro

....:Hno ':=.·1 •• o!>o bi..!ôta!l:LI:. t::'S~r'.'Jlntlr-~"" "'LI~ -' T':'rm~ ~oJ1 Alceni Guerra.
INfJU4.t:~·I,.. t:: COI11!",Lll, LrI.H~. m~s-mü .1.'000 '01.n,C.l.ClO 3- No dia Ol.& d6 dez:embro a imprensa-jornal Cor

~~~~ccS:~r:~t:~,;::m~~O:~~l~:!i~ ~~, ~~~~~~.nt". r:u ... t'"l,!ce- relo Br.zillense.. reportando-se 8~sta concorr!ncie apresentou uma

Or~, 5t u••dce c.rlterl0'~armon~o~o... l~petrAn~e. s~rle de graves denú~cles, 8 saber:
comr crr-t.: ... , ultr"p~"Is50i0"'.1.. o tot~.i de- pon~os n~c.I!!'S!i"'rJ.05 (71,,1 1."- 3.1- O preço unjt~rl0 de cada bIcicleta CaloI
:~~:~~~t:::~"~~~ c.i.""S\iJ.11C:AC;:~C. m~':::.mo com m~ler.1.iol CDr••1d~r"'dQ Potl FM (tIpo CECI) pago a empresa "lojas do Pedro ltda"-QS 167

mIl em novembro-representou uma prática de superfeturamento 1eOIt!
o~ d~ ccm~~s~o~:~:~a~:~:'~~:::r,ll~~:~~~l::~co~:ro~:~~:~PA:~~~~~~~:~.d.pell concorrêncle nO 04/91 de rN~. 1.1 pr6tic8 foI compro.
~t.r.iove~ oc ··c.orr~.1C Etra~UJ.ll;mSE'· Of.!!>têo dc\tll. .:-..,.,0 QR~t..~\.l. ~ Â vedl pelo trabalho de C:~RrlQ.1l0' r~lIllzld. pele lmpr~n$. em BrasIlJ.
~~?!::!p-=r1",wcrill.!:1· ~o.no no pre!:~ntlf,':":iO. Que constltou preços de mercedo dlret.rnenl~ pare o consumJdor gira~

t:on,o !lI!!' ,:,b'=:C?rv~. li' Ol'Sc;r,lC10n""r1Eo.aott TC'1 l'Llf.)"~1t.U1" do entre 99 e 119 mil Cfuzl!lros.
d'" por Ate- ",r" .L ';"'àr],oJJel.1~.J .• 5em io> ds;.Vld .. 19u... .ltl ..oe ':!I"'tr-o- p.rt.-
cJ.~nte. ao c~ ... 't ...me. cem o f"vorec~mmlto dE- um \fm cetr1.lOento l.JfI!' Isto sJonJfJc8 Que tomando como bas~ os preços do mercado br.sJle~

OI.I'r.ro~. en VIrtude de um JUlgt-n'\.-r'lt t"'('",('l[')~O, 1".11 1'orttl,;. tnlo.l. 1r,S1- se certe:nente superiores "05 preços de f'brlca, a cantrat.çlo di
dl0Sil dI! dCCOSV10 dI!' pOd&r, com o Ql.I ! .,. .alTllnl~trflC::~O Qu..br• .,. .1. ..0- • •
nornl~ entl"". os l.t,c;it...ntes. r ...;:~c. lIel~ qual c Jud1c111rJ,o tem Atlul",-rNS significou um prejulzo de Q$ 1.059.750,00, para os cofres pu...

::m~~f:~;:~~~~. ~:e~~~e'!~o~e:~~~:~=~ ~:t·;;~~~~~:u~7 .(C~. f_vorJ. t1sme bl1cos.
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I _ para aquislçfto de ~aterlals, equipamentos ou gêneros. que possa~

ser fornecidos por produ~or. ~lnpreS8 Ou representante comercial f .J,!:!

JOSE CI[OTE, brasileiro, casado, deput!
do federal, com end~~eço na Pça. dos Tr~s Poderes, C~mara dos Oeput!
dos. anexo IV, Gab. 358, vem, ante 8 digna presença de vossa ,Excel~~

cia, com fulcro no art. 129 e incIsos da Constl tuiçfto rederal, lnte!
por a presente REPRESENTAÇAO, em desfovor do Excelentísslmo Senhor Hi
nlstro da Saúde e da IlustríssIma Senhora PresIdente da rundaçfto N.cI~

nal da Saúde, pelos fundamentos e fatos a seguir e.postos:

hjosos 00 FNS, pr lm:lp.lmente p~lo 'eto do oojeto óe conçor;~ncla [XCE!:t:HlISSIMO SENtlOR
ser um lote pouco de,>prezIvel de 22,S mIl bIcIcletas. NQ e~tanto, DOUIOR ARISIIO[S·JUNQUEIRA, PROCURAOOR-CERAL DA REPOBLICA.

d~ Ic·ordb com os notícias da 'imprensa a gprl-r.cia de vendas da e~. [?f ~ -;-'
pr!su' celor em S~O Pau]o"lnrornou Que 8 indústria nao part·icipou' ::r ~
da concorrêncIa por t6(a1 desconhecimento d~lltltaç~o.

3.3- U~ outro aspecto da denúncia vejculad~ pelg'

imprenSA, R nosso juIzo extremDmente agravante, é o fato da COnCD!
r!ncla com preço~ explicitamente super-faturados ter proclamado c~ ~

mo vencedora uma empresa comercIal Que n~o ~ do ramo d~ venda de ~

oicicletas segundo, uma emprese sediada em Curitiba (coincidenteme~ ~

te localizada no domicIlio eleitoral e nas bases pol Itlcas-partl, :, ....: ~
dóri8s do Ministro Alcen! Guerra) para fornecer bicicletas para 8S --- ~
r~o10~s centro-oeste, norte e "nordeste do pais.
A ausência de especializaç~o da empresa "loja. do Pedro·ltda" para
a comercializaç~o de blélcÍetas fica patente no' contrato mantido'
por seu gerenle- Sr. Jose Kozera- com a jornalista Isábel de Pau

la quando forneceu as seguihtes Informaç~es:

a empresa n~o vende bIcIcletas ao públIco; a empresa n~o tem oIcI
ejetas ormozenadas em suas lojes; a empresa restringe-se 8 ~ender.

bicicletas por preços maIs caros para 6rgaos públicos atrav~ de 1. A ru"J!aç§o Nacional da Saúde, dli!l:lrcu

concorrência e por último O Sr. José Kozera recomendou Que pro~ura~ contrato para aQuisiç~o de equipamentos THERMO rDCCER, tetao-neoullza
se 03 outras lojas em CUrItiba, aonde serIa posslvel adquIrir bl- dores, com motnres jato-pulsaçfto, vazfto regulável de O(zero) a 34

cicletas por melhores preços. . (trinta e quatro) litros por hora, equipado exclusivo sIstema de parti
~_ A Imprensa revelou tembém e",.O.5 de dezemoro que da elétrica, conforme puollcado no Diário Ofici~l da L1niDo, Seçl!o I~

a rNS realizou no'dia 18 de' novembro uma audJtorJa Interna que . co~ pgs. 27.509 e 27510(doc. I, em anexo), com a ControI Technical Assesso-
fIrmou 8 ocorrência de super_faturamento. AD~5_r dessa conS~8t~- ria ltda., empresa sediada no Rjo de Jenejro.
çAo a Procurador! o Ceral da FN5 recomeMou·a honlOiooaçfto da licit! 2. Ao tomarmos conhecimento da puol1caçtc
çlo, segundo a sua presIdente-Isabel Stefano- tI!'· funç~o de acarre- do contrato no DiárIo OficIal da L1ni~o, seç§o I, buscamos informaçOes
tor malore.s prejulzos, jA que IInc-nhul"l fornecedor rnanter!useus pr,!no SIAF"ICSistema de Acompanhamento Financeiro do Governo f'l!!deral)
ços" e devIdo B falta d.;o elitc,qU€ no mercado, emb~ra 9 F"NS nno ten~1I e Qual n:io foi a nossa surpresa ao descobr.1rmos que foi realizado mal!

feito nenhuma pesquIsa de mercado. uma compra do Ministério da Saúde, sem licitaç~o, com base no·art. 23,
inc .. 1" do Decreto-LeI 2·.300/86, In fine:

~_ A FN5 deveria ter feito as compras descentr?liza-_ Arl. 23 - E inexiglvel a licltaç~o quando houver InvIabIlidade jurí

damente tendo em vIsta Que as bIcIcletas seriam distriouldas pari 'dIca de co~petlçfto, e~ especial:

v'rios estado e reglOes do po!s, contudo, a·'NS o6tou por fazer u~.

única licitaçno paro evlter(sic) superfaturamento.

sJVOj"

ri"da f!mpreS8

vf!ndldo no ono
de barros.

6- A imprensa revelou tamb~m

com O Minlst~rlo da Saúde sfto
passado caixas térm1cas pore

11 DO PEDIDO

Que .as relaçOes da ref!
annoas. A empresa ter1l

vacIna e 20 mil filtros l. Desto. forma, o MlnlsHrio da Saúde
vIa Fundaç~o Nacional da Saúde, adquirIu 170(cento e setentl) termo-

Os fatos Sfto concretos, nIlõ deham margem para dúvidas neoulizadores, sem Ilcltaçfto pública, argumentando ser a emp'resa Co~

sobre 8 prática de superfaturamento e do procedimento ilícito di trol Technlcal Assessoria Ltda., fornecedural representante comercial
FNS no processo llcltat6rl0 em Questlo. No momento' Que esc~sse8m exclusiva, conforme Does. 11 a VII, effi anexo. Sendo Que todas 85 m'
os Investimentos úblicos e o país sofre a ameaça de uma epIdemIa'. quinas dever~o ser pagas através dos empenhos 91NE0107~ a 91NEOID81 ,

P ,. t t com destlnaç~es a estados oa federaçno. A celebraçno do contrato en
de cólera é' inadlmi ssIvel que 6rg~os públlcos lmpr .mam um ra alie!! ., -
to tUo lrres ons6vel pora com Os recursos púollcoS o exemplo desta' tre a rundaç~o Naclonal da sa~de e a empresa Control Technical.AsseS-

P sorio Ltda., benefiCIOU esta ultIma, em detrImento de duas industrias
concorrência promovida pela FNS. nacionais Que produtem termo-nebulizadores, ressaltando ~ue I empr!

sa Control Technical Assessoria Ltda., n~o produz os equipamentos
objeto do contrato, mes os IMPDRTA, levando para tal desiderato, UM

prazo de 30(trinta) dias - veja Vossa Excelência a coincidência do
extrato dp. contrato (prazo de trinta dIas para entrega dos equipamen
tos). Portanto, foi montado um esquema com intuito de beneficiar a
empresa Controi Technical Assessoria Ltda.

Isto posto Os petlclon'rios requerem a este Douto Hl,

nlst~rlo Púolico a aoertura de INQUERITO CIVIL para apuraçfto dos f!
tos, nos termos do inciso 11 e 111 d. Constltuiç~o rederal, para PC!
terJor oferecimento da açfto competente pari penalizar os respons!
vels pelos atos II!citos, cancelar O controtaçfto viciada e ressarcir

o er6rio público dos prejuízos sofridos.

Termos em Que
pede deferimento

Deputado PAULO BERNARDO PT IPR

4. Uerruoado o argumento da exclusividade
de fornecimento, há uma clara infrig!ncia do art. 2Q, 3Q e parágrafos
do Decreto-lei 2.300/86, in verbis:
- Art. 2Q - As ooras, serviços, compras e alienaçOes da A~mlnlstraçlq

quando contratodas com terceiros, serIa neceSSAriamente precedidas de
1lcitaçfto, ressalvadas 8S exceç~e5 previstas neste decreto-lei.-
• Art. 3Q --A Ilcitaçfto dest'na-se a selecionar a proposta aais vanl!
jose para a AdminlstraçftO e ser' processada e julgada e~ estrita con

1 formldade com os princípios oásicos de iguaidade, da publIcidade, da
~{A probldode administrativa, da vlnculaç§o ao lnstru~ento convocatórl0 ,

Deputado~OSE OIRCEU PT/SPdo julgamento objetivo e dos que lhe s~o correlatos.
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o

Nestes terllos,
Roga deferimento.

, 20 - EM igualdade de condiçaes, • vlstl do crlt~rlo ou Julgl.entoproresso de contrataçAo da mesma, totalmente em desacordo com
eshbelecldo no Instrullento convoca tórIo, ser' assegurlda prefer!ncll Decreto-LeI 2.300/86;
.os bens e serviços produzidos, no Plfs, por e~presas nlclon.ls.- b) _ a apuraçlo de todas as respons!

Ao nlo promover a llcltaçlo públIca ,billdades e proposlçAo de medloas judIciais em desfavor diS autorl
o contrato celebraoo entre a fundaçlo NacIonal da Saúde e a empresa dades envolvidas na contrat.çlo da empresa supracltad'i
Control Technlc.l Assessoria Ltd•. , est' eIvado de V;C105 comprometo
dores dos prlnclplos oa admlnlstra;lo públIca, Jnscrltos no art. 37,

seus Incisos e p.rógrafos, da ConstltulçAo da RepúblIca rederatlv. de
do BrasIl, ensejando a suspensAo do contrato, até que todo o vfc
seja sanado com. reallzaçlo de llcltaçlo públIca.

Bus1Ua, 04 de dezellbro de 1.~~1.

Isto posto, requer:
a) - a proposlçAo de medida judlcJ.l

Junto aos trIbunaIs competentes, para que seja suspenso o contrato
entre a 'unoaçlo Naclon.l do ~~úde, 00 MinistérIo da Saúde e •
e..presa Control Technlc.l AssessorIa Ltda., por vIcio Ins.n'vel no

~;f. ~

J St; CleOTE
Deputado rederal PT/SP

Fundlçlo Nacional de S.6M
IXUATO DE COIInATO

- Contrato. que faze. entre li. COMT1ATAHT1: PVMDÂçXo JACIOMAL DE lADo!. COITlATAnA:
CONTlOL TECKNlCAL ASSESSOkIA LTDA. OBJETO: Aqulllçio de aqulp...ntoa Thar.o roa," r ,
terao-nebu1izadorla, cc. aotorea J_to-pul.açio, .a&io ra,uljvel •• O (.ero) • ),
(trtnta e quatro) litroa po~ hora, ~qulpado cc. .zclu.ivo atlt... de partl'a alétrica
UOClAKA: 23180001. rotrrE: 153. IIAT. DESPESA: 4$90.52. IlOtA DI _DlIO:' Uno107. a

91NE01081. VALOR: CR$ 337.646.800,00 (trlzentos I trinta e aetl .ilhõ.s, aelsconto••
quarenta e •• I~ mil. oltoc.ntos cruzeiros). VIC~NC1A~ 30 dias. ASSINAM: Pela ru~o~~ÃO

NACIONAL DE SA('DE, Sra. ISABEL CRISTINA APARECIDA STEfANO - Presidente; e pela CONH,0l
TECH~ICAl ASSESSORIA LTDA, Sr. FLAHARIUN PEREIRA DE SOUZA, representante legal.

AVISO DE LICITAÇÃO
T~~A DE PREÇOS N9 27/91

OBJETO: Construção de uma Unidade de Saúde em SURUCUCUS, no Estado d~
Roraima-RI<.
ABERTURA: Dia 20 de dezembro de 1991, às 09:30 horas.
EDITAL: A diapo~ição dos interessados na Esplanada dos Ministérios Ble
co -G-, Anexo -A-, sala 252, Brasília-DF., pela importância de Cr$.\~
5.000,00 (Cinco mil cruzeiros).
DATA: Brasília-DF., 29 de novembro de 1991.

COMUNICADO

A ComissÃO Permanente de LicitaçÃo comunica: em re.posta ao recurlo i"
petrado no dia 20 de novembro de 1991, pela firma BALFAR S.A.INDUSTRIÀ
BRASILEIRA DE MOVEIS, referente a CopcQrrencia 004/91, eata Comissãc
baseado em parecer da Procuràdoria Gera1~ resolve INDEFERI-LO.

(Of. n9 3.576/91)

Coordenação' Regional de Pernambuco.

AVISOS DE IICI'l'AÇJ.O
TOMADAS UE PREÇOS

r------.
N9 RFALI1JlÇID OBJ,ETO

D\TA ooRARIo

06 16.12.91 14:00 h Ilquisiçã::> ~ equ1p.srentos para inforTMática-+li.=-
oXIlpUt.!ldores e 1JIpressoras.

07 19.12.91 09:00 h 1quisição de \JIl aparelOO cr ultra-SO'lografial

EOI'D\L: " Edital se enaJntra i disposiÇão <bs 1ntll!ressaà:lB na Av. R::lsa e Si1VC1,1489
Aflitos -~cifeM (no audi t,ÕrioI , no horário de U:OO às 14:00 horas. ao preço de
CrJ6.000,OO (SUS~MIL CJlJZEIECSI (cada) e das 08:00 às 17:00 horas, !lO PIe<;O ~ CR$ ...
3.000,00 (~MIL CRJZEIECSI
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quatrocento:: ~ s~ssenta e dois mil cruzeiros) parEI o pe:r;íoão de 111 'Ih
Janeiro d~ 1992 e 31 de outubro de 1992, tenao e~ vista que a vlgêncl<.
deste co::t:rúto ultrapassa o preElente exel'\cício.
VALOR MENSA;" - CR$ 64E.200,00 (soscentoc- ~ ouar~nk f "ri< rol], ( (:-
zen toe CrJ:clroF). .
VALOR TO~;":' - CR~ 7.7;'4.400,00 (rf>t,: millJôer, SfteC€'l.toc- e cinquer;t"
quatrC' lUI 12 quatrocr>ntoE' cruzclTOE:).
VIG~;CIA - 01.11.91 a 31.10.92.
DATA DA A~SINATURA - 01.11.91.
ASSINA},: - F" lo D;Al,PS, DI'. Car108 Alberto Chame, Due tor Geral do HorpJ
tal da Lagos. e, pe la firma, Sra. Verônica l4rrques de Lucem'_; Represer :
tantr COI:<:,:,.:'iaL
(Of. 119 247/91)

Coordenadoria de Coof}{'ração Técnica e Controle em São Paulo
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 19 Termo Aditivo ~o Contrato n 9 006/90-C, celebra
do entre o INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVIDENCIA SO
CIAL e a firma ELEVADORES OTIS LTDA.
a) ESPEcIE: Serviços de manutenção dos elevadores;
b) RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO: Seniços de Mafluteníáo dos elevadores

do prédio situado à Av. Nove de Julho, n 9 611 - Sao Paulo - Capital;
c) MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONSULTA N9 016/90 -Processada com base no

Artigo 23.Inciso I do Decreto-Lei n 9 2300/86 -PT.n q 33491.006438/90;
d) CReDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: Programa:07. Subprograma 21,

Atividade: ZOOS,Centro de Custo:9010 e Elemento de Despesa: 3349039-
-47' .

e) NOMERO,VALOR E DATA DO EMPENHO DA DÉSPESA: Nota de Empenho n 9 046 de
05.07.91. no valor de Cr$.4.0S0.000,OO (Quatro milhões, oitenta mil
cruzeiros), para o período de 01.05.91 ã 31.12.91;

f) VALOR DO CONTRATO: Cr$.7.704.000;OO (Sete mIlhões, setecentos e qU~

tro mil cruzeiros); .
g) VALOR ME~SAL: Cr$.642.000,OO (Seiscentos e quarenta e dois mil cru-

zeiros); .
h) VALOR A SER PAGO NO EXERCfcIO CORRENTE E EM CADA UM DOS SUBSEQUENTES

Cr$,3.852.000,OO (Treis milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil
cruzeiros) para o período de 01.07.91 ã 31.12.91, no exercício cor
rente e Cr$.3.852.000,OO (Treis milhões, oitocentos e cinquenta e
dois mIl cruzeiros) do exercício subseguente;

i) PRAZO DE VIGENCIA DO TE~lO ADITIVO: InIcio em 01.07.~1 e término em
30.06.92; ,

j) DATA DA ASSINATURA DO TERM:l ADITIVO: 18.10.91
k) NOME E CARGO DOS SIGNATÁRIOS: Dr. SgRGIO DE MORAES CARNEIRO - Coorde

nador de Cooperação Técnica e Controle do INAMPS/SP e o Sr. HONCRIÕ
PERCEBÃO. ·pela contratada.

(Of. n9 22/9ll
AVISOS DE TOMADAS DE PREçoS

O Presidente da Comissão de Licitação conatituida pela Portaria/lNAMPS
CCTC-SP NQ 2.117 de 25.02.91, no uso de suas atribuições, leva ao cc·
nhecimento dos interessados que nas datas .b~ixo especificadas, na Ave
nida Nove de Julho, nO 611 - 40 andar - SAla 401, nesta Capital, serãõ
recebidos os documentos de habilitação e as propostas referentes às li
citações a seguir discriminadas: 
TOMADA DE PREÇOS NO 02(/91 - Contratação de serviços de manutenção pre
ventiva e corretiva de diversos prédios do INAMPS na Capita1/SP. 
ENCERRAMENTO: 29.11.91 às 10:00 horas.
TOMADA DE PREÇOS NO 025/91 - Contratação de serviços de limpeza para o
prédio da Rua Avanhandava, 575 - Capita1/SP.
ENCERRAMENTO: 29,11.91 às 1(;00 horas.
TOMADA DE PP~ÇOS NO 026/91 - Contratação de serviços de limpeza para o
prédio da Rua 2( de Maio, 208/250 - 90 e 100 andares - Capita1/Sp.
ENCERRAMENTO: 29.11.91 às 16:00 horas.
O Edital completo e demais informações poderão ser obtidos no endereço
acima, na sala 212, de segunda.à sexta-feira, das 09:00 às 16:00 horas.
(Of. n9 600/911

Fundação Nacional de Saúde
~SULTADO DE JULGAMEN~O

A Comissão Permanente de Licitação torna público que a Tomada de Preços
nO 013/91, foi vencedora a firma FÁBRICA DE LONAS HELvtTICA S/A., pelo
critério estabelecido nos subitens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 do Edital da
Hei tação (Of. 119 3.186/91)



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 12 3529

Fundador: IRINEU MARINHO Direlor·Redator-Chele· ROBERTO MARINHO
ANO LXVII - llO DE JANEIRO, SEXTA-fEIRA. 6 DE OEZEMaliO DE 19'9i - N° 21.198

Ministro pede apoio ao CongressoNovos casos
de compras
irregulares
de Alceni

Além de 23.500 bicicletas, o
Ministério da Saúde também
comprou 23.500 guarda·chuvas
para os agentes comunitários
de saúde, 60 mil filtros de
água e milhares de nebuliza·
dores a preços acima do mero
cado. Os mtros foram compra·
dos sem licitação nas Lojas do
Pedro. em Curitiba, a mesma
das bicicletas. Página 4

Monark estranha a
derrota da indústria.

SÃO PAULO - A licitação das
bicicletas foi, no mínimo, mal
feita, )1a avaliação da Monark.

- E difícil para uma empresa
que não trabalha com bicicletas,
nem faz estoque, oferecer melho
res condições de pagamento e de
entrega do que a própria indús
tria - disse o Diretor de Marke
ting, Daniel Galindo.

A Monark foi desclassificada
da licitação por ter apresentado
como prazo de entrega 30 dias
úteis e não 30 dias correntes

ãi
co

mo exigia o edital. Galindo ega
que a proposta apresentada pela

BRASíLIA - Abalado pelas
denúncias s~b~e a compr~ de bi·
cicletas, o Mmlstro da Saude, AI·
ceni Guerra, foi ontem buscar
apoio no Congresso, onde passou'
boa parte do dia. Ele remeteu
aos deputados e levou aos líde·
res partidários o documento qUE:'
entregara na noite da véspera ao
Presidente Fernando Collor, ex·
plicando a concorrência. Depois
de obter solidariedade do Líder
do Governo, Humberto Souto,
conversou em seu partido (PFL),
onde sua situação não é das
mais favoráveis desde a briga
dos Ciacs.

No final da tarde, Alceni se
trancou por 15 minutos no ga·
binete do Líder Ricardo Fiúza

Monark custaria Cr$ 7 milhões a
menos do que a vencedora.

- Existem apenas duas gran·
des fabricantes de bicicletas no
País. Ambas podem oferecer me·
lhores condições de pagamento e
entrega do que qualquer inter
mediário. No entanto, a vencedo·
ra foi uma pequena empresa do
Paraná - disse Galindo.

.CALOI - O grupo Bicicletas
Caloi publica hoje nos principais
jornais do País nota em que ga·
rante não haver modelos De
mercado para atender a quanti
dade pedida pelo Ministério da
Saúde e que a maior palie da
encomenda será ainda produzi·
da. A nota defende ainda os prp·
ços cobrados pela Lojas do Pedro
e explica haver distorções nos
preços no varejo.

(PFL). enquanto deputados da
bancada do Paraná mostravam o
documento a colegas e tentavam
demonstrar que não houve ire·
gularidade na licitação.

. - O documento é absoluta·
mente esclarecedor. O Ministro
tem nosso apoio - disse Fíúza.

Parlamentares ligados a Alc('·
ni temem qUf' o segmento d,l
bancada que vem se despnt<'ll'
dendo com o Ministro aprovei·
te as denúncias para trabalhar
por sua saída. A solução para fp
verter o proce~so foi esclarecer a
questão no Congresso_

Enquanto caminhava pelos
corredores, o Ministro dizla es·
tar tranquilo e garantia não peno
sar em sair do Ministério.

Vencedora já ganhou
concorrência anulada

CURITIBA - As Lojas do Pe·
dro foram uma das vencedoras
de concorrência feita no [mal do
ano passado, pela Secretaria de
Saúde do Paraná, él)1Ulada pelo
então Governador Alvaro Dias.
por suspeita de superfaturarnen
to. As Lojas do Pedro ganharam
um dos quatro lotes da concor
rência, de Cr$ 235 mUhoos (valor
de dezembro de 1990), para for
necimento de móveis, material e
utensílios.

AB outras empresas vencedo
ras foram a Sainel e a J.R. Elke,
fornecedoras de medicamentos e
equipamentos hospitalares. As
propostas foram abertas no dia
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21 de dezembro e él. concorrência,
com as três vencedoras. homolo·
gada no dia 26, apesar do pare·
cer contrário de alguns mem
bros da Comissão de Licitação
da própria Secretaria estadual
de Saúde.

Em j?neiro deste ano o Gover·
nador Alvaro Dias anulou a con·
corrência e foi criada UIDél Co
missão Parlamentar de Inquéri·
to na Assembléia Legislativa.

Havia superfaturarncnto,
comprovado em alguns lotes co
mo o da Sainel, mas a CPl nào
conseguiu concluir seus traba·
lhos porque foi abortada peja
bancada do PMDB - rli5S(' o Dp
putado Florisvaldo F'uhel", do
PT, que presidiu a CPl.

Alceni Guerra: '8uperfaturamento é a mãe'
BRASfLIA _ "Superfatura. telespectadores. Superf~tura' den.te, (Ue~nl disse que mandou

menlo é a mãe de quem inven· mento é a mAe de quem mven· abnr slndlcâncla Interna.
tou isso". Assim o Ministro da tou Isso. _ Como ministro, sou obriRa·
Saúge, A1cen! Guerra, reagiu A.s Nervoso, o Ministro parecia do a abrir sindicância• .mas não
d~n'!ll.clas feitas contra seu M!· pronto a atacar. a cada nova per· acred!to que I~nha haVIdo qual·
rnsteno por comprar 23.500 blcl' gunta. Na tentativa de defender quer Irregulan'!ad~- O ~reço 1'..a.
cielas por preços aeuna dos. pr~- o Minist~rlo e a Presidente da go pela Fundaçao, mclumdo .Te·
ticados pelo mercado. A pnrnel' Fundação Nacional de Saúde. te, ~ 25';' mais barato do que na
ra e!1tr~Vlst!i do Mi~slro a~ a lsabel. Stefano, manteve o tom própria fábrica - afirmou.
denunCIa fOI concedida em clima agressivo em suas respostas ..•.
de tensão. Antes. ele avisara que. . Alcem llarantJu que nao sena
qualquer pergunta sobre o as· - O senhor vai manter no pos~iveJ fazer a compr~ d~sc~n·
sunlo seria respondida com um cargo a Presidente da Fun~acão tral~~~ porque na malpna do.s
palavrão. Não chegou a tanto, Nacional de Saúde? - arnscou muruclplos p;u:a ond.e vao as bl-
mas 101 Bwesslvo a partir da pri· um repórter. c1c1etas não (,xlste !QJas que ven-
m!'íra p!'rgunla. dI' uma repórter M' nta idiota' _ dam o produto: ~ell,1jlldo ele,
da TV Globo, exatamente sobre -. as~~e. ~gu mesmo Que as blel~Je~as fossem
superfaturamento: reagiU o uus o. co~pradas .nas capitais, ~ preç~

_ Só não vou dizer um pala- Mesmo defendendo com vee' sena supenor ao de varejo. deV]o
vrão em respeito à senhora e aos mencia a Fundação e sua Presi· do ao frete.

O administrador Carlos Pastro
disse que está no Ministério da
Saúde desde o Início da gestão
do MinIstro Alceni. Paslro, que
foi posto por Alceni em um co
mite de campanha de Fernando
Collor, confirmou que foi comi·
dado para a FNS pelo próprio
Ministro, enquanto Nelson Mar·
ques garante ter sido comidado
pela presidente da Fundação.
Isabel Stcfano confimou as duas
versões.

que portana interna relID1amen·
tou as runções do vice-presidente
na administração da casa. A pre·
sidente disse que preferiu de·
sempenhar tarefas dI! cunho téc
IÚCO e que Nelson Marques ha
via demonstrado "competência
administrativa" no trabalho ljue
realizaram Juntos antes. no Pia·
no Nac\onal de ImIUli2.açãO. do
Minlsténo da Saúde. O estatuto
da FNS, publicado no Diáno Ofi·
elal de 17 de abril junto com o
decreto de criação da FNS, diz
Que cabe ~o ~Ice·presidente,

além de substituir o presidente.
assessorá·lo na administração e
"exercer outras atribuições que
lhe forem cometidas".

de Contas da União com um pe
dido de auditoria financeira, pa.
trimonlal e administrativa na
Fundação Nacional de Saúde
(FNS). Segundo José Dirceu, se
rá necessáJill uma "devassa" na
Fundação, já que .ontem surgi
ram novas denúncias de com·
pras com preçós abusivos.

BRASILIA - Todo o processo
de licitacão para compra das bl·
cicletas. do qual saiu vencl!dora
uma empresa do Paraná, foi
coordenado por dois paranaen·
ses, diretores da Fundação Na·
cional de Saúde (FNS), quI' che
caram a Brasllia a convite do
também paranaenst' Alceni
Guerra, MinIstro da Saúde.

As duas notas de empenho de
compra das bicicletas foram as·
Ilnadas pelo Vice-Presidente da
FNS, Nelson Emfilo Marques,
médico pediatra, como o Minis
trpJ..que confirmou ontem ao
GwBO que.é amigo de Alceni
Guerra "desde Oi tempos de ves
tibular". Os pagamentos foram
autorizados pelo Diretor admi
nistrativo Carlos Paslro, natural
lIe Pato Branco, Oeste do Para·
111, mesma cidade de A1celÚ..

A Presidente da FNS. Isabel
Stefano, informou ao GLOBO

bs bons companheiros do Paraná

Mil bicicletas para
560 agentes no Norte

MANAUS - As mU bicicletas
destinadas ao Amawnas serão
usadas por 560 servidores da
Fundação Nacional de Saúde: No
Amazonas. a FNS conta com
1.495 runcionárlos. dos quais 560
são servidores de campo entre
borrifadores, guardas e inspeto
res sanitários e agentes de saú
de. O Sub-Coordenador da Fun·
dação Nacional de Saúde no
Amazonas, Valdeci Raposo, dis
se ontem desconhecer a compra
das bicicletas.

Segundo Raposo, além das lan
chas, o órgão ut1li7.a diversos
meios de transportes, motocicle
tas, bicicletas, automóveis para
o deslocamento de luas equipes.
Os barcos, dado às caracterisli·
cas da região, é o principal melQi
de transporte, reconheceu o sub
coordenador. As bicicletas são
usadas pelos a~entes de saúde
somente na caPital ou nas Bedes

. munic!pais.

• Teu - Os Deputados José
Dirceu (PT·SP) e Paulo Bernardo
(PT·PRI entram hoie no TrIbunal
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Saúde é acusada de mais
irregularidades

A fortuna em duas rodas --,~.,..:.--,

BRASiLJA - AlEom ele 23.500
bicícitta~. o Ministério da Saúdt'
comprou por preço~ acima elo~

pratlC2dos pelo mercaelo Iden!l'
c:o numero de guarda-<:huvas e
mais 6(! mil filtros de água. além
de um lote de nebuhzadores ~
flItros foram comprados sem li·
citaçào nas Lojas do Pedro. mes
ma empresa de CUrItIba qu P

vendeu as bicíclttas superfatu·
rada~ ao Mmisterio Toeas essas
denúncIas serâo obJeto de uma
t1enrSs.1 dI' Tribunal de Conta'
da t'mâo (TC1.:) no M;:listério da
Saúde

A empresa Aquarius Comer·
cial Ltda. de Brasília. entrou on·
tem com mandado de se~ranç2
na Justiça Federa] com pedIdo
df.' lmnnar solJcitanco a anula·
ç;i(, do re~uJtadl' da 1Jcitaçà(, dr.
novemt>ru da Fundaçãol\aclOn,!]

o PREÇO do atlieado é ",~
IhQr l;ue o do .,areJo.'

E.MAIS Inteligente' comprar
num lug.r IÓ e plIg.r o !ta"..
por1e par. O' Brasil In~lro do I

que ~Tcellr !li Comprai em
meia duzfa de bllles re~lo

"1:1••

ESSAS dv.. norm.., que
dn.nam a IÓlllca m.l.

elemenl.r, pare«m etTtronl.
zadas em a!<;um.. CI~I',

entre' aquI'.. que decIdem.
Im 1tOm. do GOYamo federal,
como Qutar o dlnhll'ro do
contrf1xJlntll.

N0 ClIO dll' 23.S00 bk~
tn qUI! o Mlnlllro dll

C~ Satlde (FNS). Que prelrnu ao
qUlrir guarda-chuvas da empn"
5., Cas.' CmirgJC2 - especialLlS
ca em produtos hospitalares - a
um PT'\'\'(I 128', superior ao pra·
tJeadJ pela Aquanu,. A dJferen·
ça df preços dara um prejuízo ce
CTS 1123R;.500,((1 a Fl\S

A Comissão Permanente d~ Li·
citdçào desclassJicou a empresa
Aquarius alega'ldo qu~ seus pr(l'
CUlOS "não tinham proteção
Quando da abertura dos guarda·
ch:.Jva'''. No Hem preço. a Aquo'

. nu; recebeu 5« pontos ci:J11ttiI 30
da Ca<a Cirurpca e. no item
p~azo df entrega, obt€'ve 30 pon'
to; contra apenas 14 de seu con
corrente. Mesmo assim. a Co·
m:ss.'b apontou como vencedor<'
a empres;, C.asa 0.rúrglca. qUE
\erlceu apt'nas no quesl!o quaJl'
CJd;;, no qual a Aquanus re<:f
De. pontuação zero

S.údl!·, doPara"i, ~ulrfll

nlll lola. do PMro. ~Cuntl,
ba."por, pr~ fi1I mjd,la ~,~/.
.superior. 10 cobre<lo JlOO'. C/llaI,
'Ir""r, -..Y"ndlldor do' .P.... a,
Crel'Zl!ntou·M tarcelfflrl!9'a:
o fomKMor mais conflénl ~

o InlermfXlllÍrio. .

pOIS PC'dro nio~....
~ o ., qIM Iftdle OI

I)MI.IS das blclcletft: ..,. ..
pKIlI"d~ • ganh" çoneor.
rf~.l".~, p.tw~~
"li "0 que lor.

ESSE 111'0 d• ..~l.l'."
pl O'~l'lIri enquanto.OOv

'fIr quem prOlIH!r.' no '''11
rlllfTo.

~ Se o produto da Aquarius
foi habilitado em outros quesi,
tos. como poderia ser quaJifieado
poste~10~mente de imprestá\'eL
recebend0 pontuação ze~o? -
perguntou o advogado da Aqua·
nus. Wagner !\unes de Castro.

A P.\S também comprou. em 3
de setembro. sem bcllaçào. 20
mil filtros de água das LoJas do
Pedro. O Ministério ~u Cr$
12.450.OC por cada filtro. pa:-a en,
trega em Tabatinga e Tefé. em
Amazonas Em 25 de outubro.
também !;em licitação, 11 FNS
comprou mais 40 mil filtros de
quatro cerâmicas pauilstas. ao
preço m€dJ~ de Cr$ 13 mil. para
entrega em Manaus. Ontem. o
mesmo [ltro. de de: litros. era
encontrado em Brasília a v.reços
entre Cli 5 mil e Cli i mil,

O Procuraàor da FNS Wen·
ceslau Pereira Abreu FlllJo dJs

se que a dispensa de licitação foi
decidJda em funcào da urgencia
da compra. já qu~ os flltros fa
ra:n usados no combate ao có]€'·
ra, E:€ explicou que a compra
foi fe!la diretamente lUIS Lojas
do Pt'd~o, do Paraná porque er~

a U:::C2. fornecedora de miro, ca,
das~rada pela F:\S l\a segunda
rorr.;:>~G. f('ila a partir de um Jl'"
dlê.) às àreé ;knica de 25 de ou·
tUb~L', o Procurador exphcou
qUE- "hoU\ t· mais tempo para
ccnst:lta a~ empresas fabncan
tes" ~essa compra de 41 mil fi!
tro'. as ceramlcas Stéfani. Um·
W['S'J ZR~ula. e Santo Antbm"
dn'icl1-am a encon:enda

A te~celr<i denunCIa contra a
F\5 tamb"m €'S\a na Juqica
Or.:f"" o lJi.·"utad,· Jo~e Ciro"
IPT 5,', "mrou com uma açãc' na
.Juc:;ç:t Fed'~r,,~ C0r.tr(1 a Func:1
çáo p('.:," supr:--fatu:étmento na
COT:i;- ....~. d. nebu117.Jd(\rt'-
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Alceni PaoOB. preçO abusivo
por 23 mil bi~icletas

o Ministério da Saúdeigno
rou uma auditoria interna
que apontara abuso nos pre
ços e comprou nas Lojas do
Pedro, no Paraná - Estado do
Ministro Alceni Guerra 
23.500 bicicletas para seus
agentes de saúde, por Cr$ 3,3

bílhões. Foram 22.500 bicicle
ta~ pélra mulheres. a Cr$ 147
mil cada. e mil para homens,
a Cr$ 144 mil. Em Brasília. na
época da assinatura do con·
trato, uma bicicleta do mesmo
modelo custava Cr$ 99 mil. O
TCU vai inve5tigClr. Página :l

Em 20 meses, foraln sete
escândalos no Ministério

N' os 20 meses em que Alce·
J. ni Guerra é Ministro da
Saúde, já foram feitas pelo
roenossete denúncias contra
sua administração. Somente
no mês de setembro, o Minis·
tério da Saúde foi envolvido
em trés escândalos. que cul·
minaram na 9,ueda do Pre
sidente do Instituto Nacional
de Alimentação e Nutrição.
Marcos Candau. As principais
denúncias são: .

~ CIACS - Julho de 1991 
O Ministério da Saúde contra
tou por Cr$ 3 bilhões, sem li
citação, p construtora Pro
mon, para supervisionar a
construção dos Ciacs.

iiS CONSTRUÇÃO DE HOS·
PITAIS - Agosto de 1991 
O Ministério da Saúde repas
sou Cr$ 30 milhões para o

Hospital de Praia Grande, em
São Paulo, comprar seis mil
metros de tecido. Além do va·
lor excessivo, o volume com·
prado daria para asfaltar toda
a Avenida Paulista.

E1!l INAN - No dia 10 de se
tembro, os Ministérios da
Saúde, Agricultura e o Gover
no do Distrito Federal foram
acusados de envolvimento em
fraudes na a9uisição de ali·
mentos. Os tres gastaram Cr$
1,2 bilhão na compra de arroz
e feijão, com um su~rfatura·

menta de Cr$ 150 milhões.

fi REPASSES DERECUR
80S -;-No dia 18 de setem
bro, o Ministério da Saúde foi
acusado de priviligiar os esta·
âos de Alagoas e do Paraná
com o repasse de recursos pa·
ra o setor saúde.

mHOSPITAIS - No dia 19
de setembro, o empreiteiro
baiano Antônio de Castro. do
no da construtora Módulo.
acusou a construtora AOS de
liderar um cartel de empresas
que controlavam licitações
para a construçào de hospi·
tais na Bahia. O valor do con·
vénio para a construção dos
hospitais era, na época, de
Cr$ 27,5 bilhões.
~ CEME - Em novembro
relatório do TCU acusava a
Cerne de ter aplicado no mel"
cado financeiro Cr$ 10 1 bi·
lhões destinados a compra de
medicamentos.
\! MASTERS - No dia 23 de
novembrQ, surgiu o maior es·
cândalo da gestão de Alceni.
Ele contratou sem licitação a
empresa Masters Construtu·
res Associados para prestar
consultoria na construção dos
Cíacs. O contrato de Cr$ 18
bilhões foi cancelado.
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Caloi defende Lojas do Pedro
Quinta-feira 12 3533

SÃO PAULO - O Gerente de
Administracão de Vendas da Ca
loi, Marco Aurélio Manftini, dis
se ontem que a empresa desistiu
de participar diretamente da li
citação do Ministério da Saúde
por "falta de experiência buro
crática". Segundo ele, a Caloi
nunca forneceu nenhum produto
para o governo e seu departa·
mento jurídico não sabia como
preparar o documento necessá
rio para entrar na concorrência.
Procurada ontem, a direção da
Monark não respondeu ao pedi
do de entrevista.

- A proposta das Lojas do Pe
dro resolveu nosso problema.
Atuamos como fornecedores em

um contrato comercial normal
com eles, contando; no entanto,
com a garantia de fiança bancá·
ria do Banco do Estado do Para·
ná - disse Manfrini.

Manfrini disse que por umq
questão de ética nao iria divul
gar os preços negociados com as
Lojas do Pedro, mas afirma que
a empresa ofereceu um desconto
bem razoável.

- Não houve superfaturamen·
to por parte das Lojas do Pedro.
Acontece que no varejo cada c0
merciante pratica a margem que
melhor se adequar ao seu volu·
me de estoque - justificou Man
frini.

Segundo ele, o modelo Poli FM
é vendido na fábrica hoje por

Cr$ 180 mil. Esse valor em 26 de
setembro, data da licitação, tam·
bém não foi divulgado pela em·
presa por uma questão ética. A
Bike Shop. uma das maiores re·
vendedoras Calai de São Paulo,
contudo. informou que no fmal
de setembro a mesma bicicleta
era vendida a preço de custo por
Cr$ 65 mil. O último aumento da
fábrica foi de 43% em vigor des·
de o irúcio desse mês.

Manfrini ressaltou ainda que a
Monark também teria feito uma
proposta para participar da lici·
tação orçando preços bem serne·
lhantes aos oferecidos }}elas Lo·
jas do Pedro.

Empresa já ganhou
• A •seIS concorrenClas

CURITIBA - El~on Hecke. Di·
retor Comercial da Lojas do Pe·
dro, garantiu ontem nesta Capi·
tal que não existe superfatura·
111ento nos preços cobrados: Cr$
144 mil para o modelo Peno mas·
culino e Cr$ 147 mil para o C€r:;.
femininos. O contrato total soma
Cr$ 3,3 bilhões. a e empresa terá
um lucro líquido de menos de
5%.

- Se alguma loja em Hrasí1i:1
está vendendo modelos seme·
lhantes por preço menor. tr::lta·
se certamente de estoques anti·
gos, do mês de setembro - disse
Hecke. Que, nas três lojas de \'8·

rejo de Curitiba. especia1i7;:Hbs
em utensílios para cozinhél. nfio
vende bicicletas.

O empresário informou que
náo conhecr> p;?sso<'llmente o ~fi·
nistro Alceni Guerra fi qllf' fl<;t:1
p:1rticipando de concorrénci<l<:
em Br3sília desde fe\·ereíro.
quando '.:ontratou um rrpn:,-::en·
t:mtl: na cir:lar:le. A Lojas do Pe·
dro participou de aproxima'da·
mente 30 concorrências do G0
verno federal e venceu seis. ~os
próximos estará entregando pro
poqa para uma licitação de com·
pra de oito mil xícaras para (;3.

fezinho e seis mil copos de cris·
ta! para o Congresso.

Hedte disse que o primeiro lo
te de bicicletas foi entregue na
st'gl.mda·frira. Foram mil unida·
dI'" para Goiânia e 1.100 para
Brasília. pelas quais a Lojas do
Pedro deve receb€r Cr$ 318 mio
lhôes até o dia 12. Na próxi·
ma semana. a empresa espera
ent,egar Quatro mil bicicletas na
B,üa. No total. serão 78 carretas.
de~tinadas a doze diferente~ ca·
pit;]is e três aviões. .

- Todo este custo de trans·
PDrtiJ. alpm do seguro. tamt0.m
C'r1,:,ra o prpÇo rio prorluto - ad
m~'iu Hecke. que nào acreDita
nQ ('.lnceJamento da compr1.
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Preços no varejo são benl menoresCâmara quer ouvir
explicações de Alceni

BRASÍLIA - oMinistro Alce
ni Guerra foi convocado para es
clarecer na Comissão de Finan·
VIS da Câmara dos Deputados a
concorrência para a compra de
bicicletas por preços ácima dos
praticaflos no mercado. O Depu
tado Jackson Pereira (P8DB·CE)
encaminhou requerimento para
que. na próxima terça·feira. às
9h30m. o Ministro compareça à
Câmara para explicar o que
aconteceu.

- Nossa Senhora. o Que está
havendo nesse País? Se há al
gum problema em licitações do
Governo, ele deve ser apurado
com rigor - afinnou o Deputado 
Paulo Octávio (PRN-DF). Ele dis
se ter ficado admirado com a
disparidade entre os preços das
bicicletas no varejo em Brasília
e os das compradas pelo Ministé
rio da Saúde.

Para o Deput<=ldo Sérgio Arou
ca. (PCB·RJ). a concorrência é
mais um caso de corrupção no
Governo:

_. A loia do Pedro é uma fa
mosa loja'de panelas e utilidades
domésticas de Curitiba. Não ven
de bicicletas.

O Deputado Gastone Ri~hi
(PTB-SP) disse que não há duvi
da de que há erro na licitação.
Segundo ele, não faz sentido fa
zer concorrência pública para
que uma firma de Curitiba com
pre as bicicletas na fábrica em
São Paulo para enviá-las a ,Brasí·
lia. Righi disse estar certo de
que não há envolvimento do Mi
nistro da Saúde na fraude.

Auditoria interna
pediu explicações
sobre diferença
BRASíLIA ..:-. Quando, em 18

de novembro, a auditoria inter:
na da Fundação Nacional de
Saude constatou a prática àe
preços a'busivos 'na licitação
das bicicletas, foi pedida uma
explicação a empresa Lojas do
Pedro. O fornecedor disse que
os preços baixos eram pratica
dos por empresas que trabalha
vam cdm pequenos estoques. A
empresa paranaense enviou a
FNS uma planilha de custos,
adicionando ao preço original
da bicicleta o ICMs, PIS, Finso
dal, Frete, Seguro, diárias de
annazenamentoe o lucro uni·
tário de Cr$ 3.2 mil para a bici·
cleta feminina e Cr$ 3,3 mil pa:
ra a masculina.

O;}tem, as duas concessiomí·
rias da Caloi em Rrasília. a
Northcicle e a Sportcicle. ven·
diam as bicicletas a Cr$ 119,~

mil. Em Manaus, onde vão ser
entregues mil bicicletas, elas
podem ser compradas a Cr$ 110
mil, na Contelcicle. No Ponto
Frio da capital federal, a femi·
nina está a Cr$ 115 mil e a
masculina a Cr$ 106.9 mil. No
Rio, a Tele Rio vendia a Cr$ 103
mil a Calai Poti e o Ponto Frio

a 99. Em Salvador, Recife e Be·
lém, os preços também varia·
vam entre Cr$ ~ mj] e C~ 10:;
mil.

Segundo a presidente da
FNS. Ts~hel Stefano. a opção
pela man1.ltrnçfio da comprrt
centralizada. deveu·se ao risco
de atraso na entrega. apesar da
fundação não confE'rir. nos es·
tados, se havia disponibilidade
nas laias para entrega imediata
do volume desejado de hicicle·
tas. A Procuradoria da FNS
opinou contra a suspenção da
licitação porque uma nova
compra -poderia onerar a FNS
em mais Cr$ 1,08 bilhão. segun·
do Stefano. Seria a diferença
entre o preço da tabelR dr' no·
vembro da Caloi e o preço obti·
do junto a Lojas do Pedro. .

O preço de tabf>la da C.aloi
p(lrR novembro é de Cr$ 19~.8

mil p::lra (l flO'minina e Ct11~.2

mil riml a masculina. A pró-
pria Lojas 00 Pedro infonnou;
na planilha enviada à FNS. ter.
conseguido uma redução para
Cr$ 115.6 mil. a feminina. e crS
112.9 mil a masculina.

A abertura O<lS propostas das'
três empresas habilitadas para
a concorrência foi no dia 4 de
novembro. Em IR de novem:
bro. a auditoria da FNS consta;
tou no Ponto Frio os preços da
CrS 110.9 mil e CrS 10;.9 mil
pnras as hicicletas flO'minina e
masrulinél. respectivamente.

Teu vai apurar se preços foram abusivos
BRASÍLIA -;- o Tribunal de

Contas da União aprovou ontem
l'f'Querlmento dl'tl'nninando que
~ua 7' In~pf'toria GemI apure a
dl'míncia de Que a Fundação Na·
cional de Saúde. do Ministério
da Saúde, teria comprado. me
diante licitação, 2.1.500 bicicletas
ao custo total dI' Cr$ 3,307 bi
lhiies, por prl'ço qua~1' 50% supe
rior ao de mercado. O TeU quer
~ab€r atmvps da inspi'ciio se o

preço do fornecedor. Lojas do
Pedro Ltda.• em Curitiba, é simi·
lar ao preço do produto pratica·
do no mercado.

A Fundação é acusada de ad·
quirir bicicletas da marca Caloi
Poti FM ao preço unitário de Crt
147 mil, enquanto as concessio
nárias da fabricante vendiam es·
~e mesmo modelo a Cr$ 99 mil.
até seRUnda-feira da semana pago
~ada.

o requerimento relembrou o
caso da Masters Consultoria e
A~~Oéiados S.A.. contratada sem
Iicitllção pelo Ministério da Saú'
de para gerencial 11 construçiio
dos Ciacs. Que teve, posterior
mente, o contrato suspenso.

o pedido de inspeçiio relati
vo à denúncia de compr<1 dI' bici
cletas por prl'COS abusivrn; lJf'Ja
Fundaç:io vincuJad.. ao Mini~té-

rio rla Saúde foi aprovado pela
unilminid:lfle dos ministros pre
srntes ti ~r~5iio dI' ontem.

- É importante que as Inspe
toria'. Gl'rais do Tribunal ajam
sl'mpre QUI' a imprensa divulgar
um" rll'mincia. 51'm espi'rar que
um do~ mini~trl1s faca um rI"
Qllp riml'oto para í5~0 - disse o
Ministro 'I'rnando Gonçalves.
autor do r"Querimento.
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RRAS1L1A· Apr~r da ron"
13laçrlll, por .mhtorla IUIt'rn<l,
dr- pre-çoc. .cima do mrrt'ndi'l. o
tillm!'lttrio da SíJuór comprou.
por Cr$ 3.3 bl1h~~, 235lJ1J bicí
c1elar. da Loja.. do Pedro 1.lda. dI!'
Curiuba. lerTôl nataJ do Mmio;tro
AJrenl Gutn1a ~~unrlo d.lCU!05
d{'l própno Mmistt'ml da Saudp,

fnCf?r1tr~ ~f?J~ ~~ ~ici~r;r:~
Q.'l 1lUlI"'t',I, ('.a!ól - nsoo ftmllli·

~
~. mudclu PoU, ~ tTtl1 DUl!i-('uli

n~ mf~pJn SUPf'f (' O modl')(;
a<::('ulmo foi l'omJ'rado • ('1"1

" I~ ~~!,~:in~~l'r~C~r~:I;
:;:contrado~ onlf'm D'J mprcado
dr Br.l~lha por Cr$ 119 nul No
dJR da ~~i.natura da contmto 
ZS dr n0v('rnbro - elas custa·
Vóirrl Cr$ ~ mil

A'!o bldd«,1M J41'rill UAArnLlj, ~
Jcr!. 1tKl"1J1~!o de' lAúd,. rornUDlut

~li ~tJ~ci ~.if~l~r~l~~~
M CF.NS). n~ estados da!l R(>·

~~F~~~ ~~t: ;;I~~.

Página fl - Diano Popular

tt da fo'undaçio .Nacloloal dI!!

~ii~j;=~~;~
• auditoria dlIí'uDd2çl<o coDsta,
tou. ~m 18 di!' novrmbro. qUo(! os i
pt't';os dA licl"~ .,;lIvam mais
altos q.. (li; clt morctdo

Sei\1Ddo a .aditem. as hici·
cl,tll> po<\<>lÚJ1l ..r compnul....
rOl BruIDa. l\lI 1QJa Ponto F'rlo
R,(lnIftIl. por Cr$ 10i.9OU e Cr$
lln9{~J A audltori.a reromtlldou
{Jur' • fuwJJlçb C1mvocno;ot r ..
u'lM dn Pt"llrll ,,*-rl Qur 1It1. di
mmuis..l;f" ()(lO prrçt~ Na rtJOnl.•
tmV~ vt'ncfflur. explicuu que
~ p~ dr mrrcarlo eram ffit'.
nnn'~ dn que os l)rrreod~ Pf"lo
to1lmc.'ln!f' porQu{' J.':' I1!'fl"nam I
t$toQut"" nlhos. Além de não
{'1)nlPlltAO"m QutT'O" cu.r,\Oi!' ('('mo
~ dl" tr.m~portl·. "'t..'UJ'fJ f' ICM

C-0010 .11'ortlJlth.... ao nolaMrlo
dJl IllUl\lt(lrUl, R I-'N~ pt'n..ulI fim
rt'~llJnall1nr a compra. casO' 11
W)I1"i dI' Pt'd:1'O nào ba\xas~ o
vrt"(tI. m:J" crovu fl,l'Xo argum~11
tlY.> d(1 fllm"Cr.dor de QUf O!t ~r·

São Paulo. ~xta-reir3. 6 de dezembro de 199J

Guarda-chuvas e mochilas
também são superfaturado§

RRASluA - A Casa Cirúrgica de
Bra<i1ia SI A. representantc comercial
de equipamcntos médicos e cirúrgi
cos. foi a vcncedora da concorrência
para a \-enda de 22.500 guarda-chuvas
ao Mini,<tério da Saúde. embora mio
tenha habilitação comercial para ~sc

tipo de produto. Além disso. o negó
cio teria causado um prejui10 de Cr$
112 milhôcs aos cofres públicos. por
que 05 preços estariam superfatura
dos em pelo mcnos 50%. segundo de·
nunciou o deputado José Dirceu (PT
SP). que ontcm entrou com reprC"en
taç:io na Procuradoria Geral da Re·
púl->lica pcdindo a apuraç:io das
irrc~ularidadc<e a ahcrtura de inqué.
rito' criminal contra 05 cnvolvido<.
Hoje. Dirccu entrega requerimento ao

Tribunal de Contas da União rrCt'l
pedindo'uma auditoria global cnvol
vendo tooas aslicitaç~realizodas na
gestão Alceni Guerra.

o dono da Casa Cirúrgica, Celso
Antônio da Silveira. considerou a de
núncia "uma canalhicc" de pessoas
interessadas em prejudicar o Governo
ou o ministro Alceni. Para ele. os
guarda-chuvas apresentam uma dife·
rença entre 30% c 40"10 acima dos pre
ços de mcrcado por eausa dos custos
de fretc com 8 distribuição do mate
rial para os Estados. arcados pelo
vencedor da concorrência. A mulher
do empresário. Meico da Silveira. dis
se que a firma "vcnde dc tudo" e.
quando não dispõe do produto de

uma detenninada licitação. "cnco
menda a fabricantcs·'. Não soube ex
plicar. cntretanto. se alguma VC7. a
empresa bavia feito negócio eom
guarda-chuva. "Dessa parte eu nàe
cntcndo". justificou-se.

MOCHILAS

Os agentes comunitários de saúde.
além dc pedalar bicicletas e usar guar
da-cbuvas com suspeitas de sercm su
pcrfaturadas. vão carregar nas coMas
mochila. que poderiam custar menos
de 50% do valor pago pela Fundação
Nacional de Saúde (FNS). Através do
edital de NR 013/91. publicado no
Diário Olicial dal'nlio (DOU) do dia
ZO de setcmhro. a FNS realizou uma
tomada dc preços para a compra de

2~,~mochila.de "\Ion. A licitação'
foi reali7.ada no dia 2i do més $eQuin
tc. O resultado. puhlicado no DOI) .
do dia 13 de no"cmbro. af'Onlou CQooo

mo vencedora a cmpre<a lona Hc"i:"
tica de São Paulo. que cobrou Cr$ 1%
milh;',c< - Cr$ 75 milhões acima de,
uma da concom:ntes.

Participaram da licitaçào rara •
compra da. mochilas IJ emp~~.

No preço. com pc'o cinco nc" crit~·

rio, de julgamenl6. a Helvélica ficdü"
em quinto lugar. Ma. as outra'. are'"
sar de oferecerem ,'alores bem ahal~{f
da '1:nccdora - uma delas. a Confcc-,
çõcs Rohy de S:io Paulo. apre<cnlou
um rreço total de Cr$ 121 milhi\c<
por todas as unid••dcs - •.foram de<;·
c"mificadas.
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Alceni se irrita com denúncia
Março de 1992

BRA~ILTA - "Superfaturada é a
mãe de quem e.stâ inventando tudo
k50". Esta foi a reação. ontem. do
mini~lroda Saúde, Alceni Guerra. ir
ritado com a denúncia da compra de
22.500 bicicletas por preço acima do
mercado, feita pela Fundaçào da Na
tional de Saúde. vinculada ao Minis
tério. Alceni Guerra, ao ser pergunta
do sobre a compra, disse que só não
diria um palavrão "em respeito às se
nhoras".

O ministro garantiu eslar tranquilo
dianle da convocação feita pelos par
lamentares para depôr na Comissão
de Finanças e Orçamento da.Câmara
dos Deputados, na próxima terça-feio
ra. e da auditoria do Tribunal de Con
las da Uniào (TCU). para apurar o
rroee5SO de compra das bicicletas qtle
scriio di5tribuidao; em janeiro para 05

)0 mil agentes comunitários que aten
derão a população do Inlerior do Pais
em açõcs básicas de saúde. Entretan
lo, cancelou a viagem que faria na
próxima semana para Washigton, pa
ra II ~unjào de ministr05 da Saúde

das Américas na Organização Pan
Americana de Saúde (Opas).

"'Cancc1ei a viagem para poder ex
plicar que niio houve nenhuma irregu
laridade. A compra foi feita pelos pre
ços mais baixos do que da fábrica. A
diferença dos preços das lojas de Bra
sília e da Lojas do Pedro, onde foram
adquiridas as bicicletas. está no frete e
no seguro. embutidos no valor da bi
cicleta. Tínhamos urgência absoluta e
por isso fizemos a eomp':8 eentrali7a·
da", afirmou o ministro,

Alceni Guerra informou que não
participou do processo de Iicitaçào
para a compra das bicicletas. "Tomei
conhecimento depois da explosão",
disse O ministro. Ele deu a mesma ex
plicação das bicicletas para a compra
fcita em junho de 20 mil talhas (filtros
sem velas) com preços acima do mero
cado. pela mesma empresa paranacn·
se que forneceu as bicicletas, a Lojas
do Pedro, que não vende nenhum dos
artigos nas suas três lojas de Curitiba.
A urgência, o frete e o seguro foram
os argumentos.

Collor dá apoio ao ministro
BRASILlA - A compra de 22.500

bicicletas com preços acima dos de
mercado não ameaça a permanência
do mini!\tro da Saúde. Alccni Guerra.
"O Governo. "Absolutamente. eu
_rosto no miniStro Alceni", declarou
o Presidente Fernando Collor. "Ele
'tm sido um ministro que vem cum
prindo com sU",as atrihuiçõcs. É de
uma dcd!~çào exemplar", elogiou.

O Presidente disse que não parece
um "fato de gravidade" a compra das
bicicletas a serem usadas pelos agen
k5 de saúde. "Naturalmente, é preci
SO que se debata mais sobre a questão.
qfte se esclareçam ainda alguns pc>n
los que possam não estar totalmente
daros", afirmou. "Mas não me parece
que lenha havido dolo, nem muito
menos má fé. O que me parece é que
"ão foi dado um tratamento equili
brado na apreciação da denúncia que
foi feita",

Collor.afirmou Que o importante é
"aferir" a "qualidade da denúncia".
Ao ser perguntado 5e o Governo não

estava tendo problemas demais quant.
do tratava de compras. já que ~te'
mente o Exército encomendou fard-j·
mento e roupas de cama e banho por
preços que dariam prejuízo de Cr$ Rlf
bilhões, Collor ressaltou: "Eu tenho
uma ~'erdadeira obsessão em arurar..
todas as denúncias até os últimos li
níites". Mas admitiu: "'nfelizmente,
ocorrem fatos que nos surpreendem I

que.nos deixam naturalmente preocu
pados e nos fazem tomar mcdida!\ efe
tivas e adotar atitudes no sentido de
coibir, de evitar que tais fatos se repi:
tam". O Presidente se referia ao proje
to de lei que enviou ao Congres!>o Na
cional, modificando o decreto-lei
2~OO e restringindo os casos de com
pra sem licitaç,io.

..A mensagem que enviamos ao
Congresso tenta dificultar ao má'<imó
a JX'$sibilidade de haver fraude. de
hnvcr o erro, mesmo sem má intep
çào. mC5mo !letn cClnfigurar m.l inten
ção. mas evitar que tais fatos ocor·
ramo aconteçam", dcciarou.
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A SU~pCIl~ dt' supcrr~turamento

na aqui~J~~,' dt bicicletas pcl()
MiniMi'r1O da ~aútk tcm um signi·
flCldo que extrap,,)a as circul1s,
l~n(i~~ do cpl'"dH' prupriamentt'
dll(>. laI\'t'1 mai' Importantc do
qU(' a' C\'idfrKI'" de cOlldulas
estranha, 0(, inttrior dlJ 6r~âo ~ a
5en';I<;~o, connrmad;1 a cada di.,
de que a~ Irrt'~ularjd.ldc' 110 l/.()'
\TrIl" (011", f::illh,II.II11 uma di'
mr:mã" ini'L!lla c assustador.1

Estimuladu' por uma rotina de
impunidade, (.h,cr\';l·se que fun·
cion.\ri(l~ de di\'erso~ cM'al{lt's apa·
rentelllel1lt' cstà<1 à \'tllltadc para
fazt'rcnl II que bem entendcrem
com o dll1helfo público. Nesle
aSpeCI(/, o ca~() da licitaç::io de
agora í: sinlUm:iti(> deste panora·
ma dt' dc-scontlOk administrativo,
Tudo no neí!lkio soa absurdo,
desconcx(> c inconi(ruente

As biCicleta< são destinada, ao
Norte e Nordcstc; entretanto, a
tr;l[15aç::io foi fechada com um:!
firma do CXIlCml) opoSto do pais,
do Paran~, Imp1Jcand1 j CUSto~ des·
necess.\f1o~ de scguro c frete, ,A
empresJ escolhida j.\ ha\',i. sido
acusada de supcrf.turamenlO em
concorrência :Interior; ademais,
;ltU~ na :í.re~ de utensílios de cozi·
nha e m:lterial hospitalar, abem.
ção semclh~nte ilquel~ que levou ~

LBA em S~o P~ulo a encomendar
cest~s bísicas de uma firm~ do
raino de artef~tos de couro. Final·
mente, o preço d~s biciclet~5 suo
per2 m pr.llic~dos no varejo, co·
mo se. dCOífO do go\'crno, li teoria
pn:sldenci~1 d~ pechincha valesse
('om UIll sC'ntido' exatamente inver,
so: sai ganhando quem cobra mais,

N:io fora por tudo Isso, a fragiU
dJde d~~ justificativas contribui
para endossar as suspcit~s, 05 en
\'()h';d(l~ f:llam qualquer coiS:l, sem
comproml~so com a lógica, igno
rando evidência~ e despreocupa·

.L

Saúde coiifanlinada'

dos em con\'encer. ó'jJloprictário"
da fOrnecedor.· éhegóu ao de~·"
plan"t!:' dc afirmar .que o preço
inferior' enconttado' pela imprensa
refere·se a pequenos volumes
-raCiocínio que revogJ o princí,
pio elementar de que: quanto·
Illah Jfes as qu:ullIdadcs, menor o
prto\'u uilil,iri.) da' lIlerçadufla~.

S;I!lc'Sl' muno bem que a cur
rupç~\' i um m:ll qUt invafla\·c1·
Olt'llt(· a,omeIC' 05 nC~(lcio' de
E~l.d(l, (' llà\l arerúl' no lirasil.
IlJflé 11muill' hJH'r~ um ~(, pai<,
onde funcionários de d,qintos cs·
oli'll's n:1O procurem brt'chas e
artinldllha, par.1 apir em prm't'itll
pr6l'ril' t' dt' tercenu'. O que
dlkre i: a reação d\l~ 1(\ .\'('mos, É
eSI .• qU\, t'm hOJ medld;l, deler·
nlin.l ;1 amplitude c frequt'nci"
com qUI St \Triflr:lm su<pcita' de
malvcrsação do eririo

Polia tomar um exemplo, ainda
M pouco, nos EUA. nem o posto
de chefe da Casa Civil e sua 2mi'
zade íntimJ tom o presidcntt lo·
grar:lm manter )ohn SUllunu nll
cargo. 'perforll.aIKt' política ã p;lr,
te, o fat(J c: que as cxtr:lv:lgância~

efel uad:ls com .os recursos dos
contrihuintes c o deslumbróllllcllto
com mordomias pt'sararn de modo
decisi\'o p:lr" seu afa<lamento,

Já no Brólsil, no go\'erno Collor
em panicu!;u, nadOl acdntece. Ao
contrário: em vez de se sentirem
Clmslrmgidos. os denunciado~ por
tr.nsRre~sõ<."s 5:<0 brlndado~ com
c:Ioj:(los e prestigiados, Em apella<
1S dióls, O Ministério da ~aúde

protagonizou dois episódios po·
lc-micos -sem contar as denúnci:ls
de supcrfatur:llnento puhlicadJS
hnje envoh'cndo a :lqul~iç;'ll de
fillros c guard;j·chu\':ls. Além do
affair das bicicletas, houve a con-

.' oi

ia!~çJo, sem concorJencia, de
umJ consultoria para "gerenciar"
05:·0a<':5. Por pres~j(l d. opinLio
púlllica. o conUóltu foi cancd.d(I,
tal~r. sua nehulosid.lde
" .Nnd.l aSSIm, o flIini,lro Alcem
G~lçrr.:l prlJ~~cgulu cklcndcndo a
On(:rJ<;~( I, dcmon~trando que sua
c,Orú:epção de: probidade não é.
dig~rnos, das rn2is recomenJ.;ivcis.
J',h"i (I pIOr é que o prc:..sidcnte da
Rc!:íública, mesmo em [.u:c de
COtrlpOr\:llTlCOlO t~O controverso,
f:tl qucst:io de defender ostensi·
vamente seu auxili:u,

São atitudes comu esta que cer·
tamente favorecem que, hoje, ~

exceç~o de três ou qu:,uro minislé,
~ios, todos 05 dcm...is jJ tenll:llll
sidü ou estejam sendo :lIvos de
ddúnci~ de irregularit±ldes. hto
l?ar~' mo citar organismos com
5i~IÚ~ semell1óU1lc, corno a SecrcL/·
ria':ae DesenvolvimcOlo Hegioml;
os perSO\1dgens que trdl1sit:.rn nas
SOu'tl.Jr.lS d'J poder. e figuras como
(> deputddo Clero Faldo, lídcr
gqyerlllsla Cjut' sc orgulha de VH'cr
nuil1 arnbieme de (2UQO suslenta·
do a panir de generosas contribui·
ÇÕt'S de ":lmigc)~"nllsteriosos
, . lia em curso, portanto, um pro
.ce~,so d~ :luti'nllC<! contaminaç~(I,

Fenômeno quc (('flOpir" para ero·
du' o que res{" de credlhilJdadr:
ofiCIaI e /U1110 a auroridade du
Ex('cutinl pJra tubr,lf .s.lrrifícH.'"
d:"'rilJ:gIJlllHk (J, ... qtJt ve-rn 5en<.h,
ixigido< da SOCll'J,,!t- bra',ll<'lr;; f,
Ili',~(l tutlC/, (l qut' tlt'IX.I todo' od.'
vel mal' de!.confIJdo, e perplexos
(; 4Ut () Wl\'CIlH I n;" I exiht' fi('

nhun .. \'0 fll:,l Úl dClI\';r dt, intel'
fOtj"llt'r e.SIa fll.lf\ li:, dI' drcompll
5'i<;;I(I com a cl\('rg'l, (l rigor c a
trJllSp;lrênciJ rH'n's··:,r"".
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FOLHA DE S. PÁULO V~~ OS

---...II:J:...--ANIO DE FREITAS
Em busca da comunhão

Saúde paga
valor acima
do mercado
por filtros
o Ministério da Saúde com

prou sem licitação 60 mil fil
tros de água, a preços acima
dos de mercado, 20 mil das
Lojas do Pedro Ltda., que
vendeu bicicletas superfatura
das ao ministério. "Superfatu
ramento é a mãe de quem está
inventando tudo isso", disse o
ministro Alceni Guerra. Há
denúnéias de superfaturamento
de guarda-chuvas. PÃG.I-4

Uma reunião secreta entre
represenUlntes do capital e das
trés centrais de trabalhadores.
realizada na manhã de ollCem
em São Paulo, dcu início à
primf'Íra busca verdadeiramen
te prom.issora de uma poUtica
apJicá~'el pelos dois lados, para
contornar o excesso de sacrifí
cios gerais decorrentes da polí
tica econômica oficial e da
ação dogoverno.

As pB1avras entendimento e
pacto estão proibidas. As reu
niõc,ç, que os participantes pre
tendem. manter secretas, têm
por objetivo o levantamento
dos poss{veis pontos de con
vergência entre as entidades
empresariais e CUT. CGT e
Força Sindical. Foi unâPime o
entendimento de que •'enten
dimento" s6 poderia ocorrer
c, portanto, 56 poderá ser
mencionado se verificadas
convergências suticientes para
vislwnbrá:;1o.

Luiz Antonio Medeiros não
compar~u. Mas mandou re
presentante. Os .bancos, nem
isso. A Universidade de São
Paulo (USP) está participando
como colaboradora. tanto na
organização dos encontros,
como no fornecimento de dE
dos e estudos. O gOlfemo não
foi convidado B se representar.
Talvez por isso, e apesar das
trocas de críticas, o cJima da
primeira reunião foi conside
rado "excelente" -mesmo
por Jair Meneguelli. até então
O mais cético, e com razão
comprovada. ante todOb os
projetos anteriores de política
wmum aemprcsários e assala.
nados.

o campeão
.De pedalada em pedalada. o

ministro Alceni Guerra j:i os
tenta dois recordes: t o maior
colecionador de escândalos do

governo Collor, sendo de jus
tiça notar que sua disputa é
com grandes especialistas, e o
que conseguiu dois escândalos
com o menor intervalo. ambos
da semana passada para cá (o
cancelamento forçado do con
trato de Cr$ 18 bilhões com
uma tal Masters Construtores,
para "fiscalizar" os Cíacs, e a
compra de bicicletas por mais
de Cr$ 1 bilhão acima dos
preços no comérCÍo -fJOS dois
casos, empresas da Curitiba de
Alceni).

Sem querer melhorar-lhe o
recorde, mas já que o Tribunal
de Contas da União decidiu
dar um giro investigat6rio nas
bicicletas de Alceni, fica' a
sugestão de que faça um pas
seio tmrJbém por outras com
pras -além dos já noticiados
13 mil filtros, também balan
ças, guarda-chuvas e a quanti
dade de carros que a Central
de Medicamentos comprou de
ano e meio para cá.

O que se podia esperar, p0
rém, de alguém que fosse feito
ministro depois de dizer no
final da campanha eleitoral,
quando entrevisUldo em rádio
por Sidney Rezende, que esta
va levando dinheiro para elei
tores gaúchos? O Tribunal Su
perior Eleitoral ignorou a con
fissão, seu presidente tornou
se ministro do Exterior de
Collor, mas Alceni já estava
expostoporinteiro.

Um governo doente não po
deria ter um Ministério da
Saúde sadio.

Na frente
Agora crítica do governo,

diz Zélia que "no seu tempo
de .ministério não aceitou qu~

os credores externos exigissem
grandes sacrificios da popula
ção brasileira ". É verdade.
Ela se antecipou.
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Duas licitações são contestadas
Da Sucursal de Brasília

A ("THI'r<?~:1 Aquariu~ Comercial
Ltda .. de Brasília. pediu manda
do de ~('gurança na Justiça Fede
ral c()nt~'a licitúção realizada pela
Fun<l:Jç;\P Nacional de Saüdt,
(Funa\:l). h;í cerca de lIm mh.
p:nJ n compra de 22,5 mil g.uar··
da -chtl\":\~ par;1 :lfentcs de saúde.
A hlll:lsa estat ia f:n'nrC<:(,lldn a
Clllrl c'·a vcm-ed< II a, ri Ca~;:l Ci·
nín:.ic:l de Brasília Ltda.

Õ deputad() José Cicote (PT
SP) rntrou ontem com reprcsen
ta~':i('l na Procuradoria Geral da
Rcpüblica contra a compra de
]6g termo-nebulizadores pelo
?-.11nistério dn Saúde. O equipa
me!1!(l - utili7.ndo na dcdcti7.ação
de m()~quit()s- foi comprado sem
licita,flo d:l empresa ContraI Te.-

chnical Assessoria Ltd:1. (EUA L
por Cr$ 33R milhões.

A Funasa infom10u que o~

nebulizadores· não têm simiJare~

no mercado nacional, caso em
que ;-\ legislação permite (l çompnl
sem conrorrênri<l. Sobre os gnar
da-chuvas, a Funasa foi proCUT<\

da por telefone às 17h30 c 1Rh
m;l~ ning.lIém ntcndrll ~I lil!:I(;f!o.

O advogado da Âquariu~"

Wagner Nunes de Castro, disse
que a Casa Cirúrgica. segundo
ele, "cotou o material em 128~
acima da Aquarius··. O proprie
tário da Casa Cirúrgica. Celso
Antônio Silveira, disse ontem que
sua empresa venceu a conconên
ria e que' o seu guard(i·chuva é
"um dos melhores do país".
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Produtos {oram comprados cm setembro com cu..,to superior ao do mercadu

HELOISA NEVES

() 1\1Im ... lt'rIP (b Saudr «(\11'

prou !><"n· b,lt~~ã,' put>h,a 6(1 n1l1
t"Jt,~, d, PJrr" ((ihr,'·' d~ áfU.,
~('rn \e:..J ('01 ~l"t('mhrll pa".JJI'.
a prc ...·..y· '!o',Jpen0rc", a(\<.. prali<':ddIY"
hll,le (l(l m(r1o.'~\.h.)

1.k1oo..... , ..'t..il, 20 'TU! talha" C.. t

f;Uh adyu,t IJ,j~ da cmprC,"l p.aril

n'JC'n\c LnlA'" do Pcdr(') Ltd..l • a
m~~m,J quI. ft"lrncl..cu 2J.~ bitlt...k·
LI" .I1i(' m'nt!ltt-rH' a f1TCÇO!- pdo
nl("n(ll., ~)l".. ,nal" caro"" que 04i

rratl.:.ad~l( nt' C'nt11~fl.'lOvarejista
A cornrr.i fo, k,w em do"

lote, e CU<lOU CrS 772 rnilh'!C;.
A emprc;.a Lojas do Pedro fOI a
única ~"lhlda pela Funda,iio
"'aciona! de Saúde (Funa.'WJ. re!>
pons.hel pela compra. pard for·
nc..:er O primeiw lote d~ 20 !lll!

talhas. A empresa recebeu Cr$
24 \I milhõc< em lóetemoro

O segundo lote de 40 mil talha<
foi C('ITIpradC' <hrelame"le de qua·
IrC' fabn.::ante<. as cerámlcas SIt'·
fdc,. llni\er$o. Zeuu!a e Santo
Ant~nio. todas de São Paulo.
Ela<~ram Cr$ 523 milhõe<

As tallu.~ de barro. com capa
c ,dAdl." para IO litros de 'gua,
deSIJDam·~ a municfpios atingi·
dO'> relo cólera no AnL'lZonas. A<
LoJas do Pedro cobraram Cr$
1~:5 mil por unidade. Trés mese.<
3p6< a compra. o produlo CU;!a
h0je entre CrS 7.5 mil e Cr$ 10

mil em trh lojas consultadas pela
lolha em Br.a!>013.

A.., OU~ clT)prcsa.< fornecedo·
ra; também cobraril.lJJ .preço~

anma do mercado. entre Cr$ 12
mil e Cr$ 1:;.4 lT)il a unidade. O
CU'II' traz nnhutld,' o frete at,t:<'
de' P'c>duw até O Ama7.onas. Co
m" na compra da" bicicletas. a
Funasa cá:· consultou a su.a re·
glonal 00 Amazonas ~bre a 1'0<'
"l>li ..:!.ldc de a< talha, serem

adq'Jiric!a<Do E.<r'.tlr' •
destm8vam'

Nes~' ca":>. a alegação para u
compra lIem liciu<,;lio fo. a IlOC"S'
sidJJd~ de envio imerliôlo d!l<
tallUlS ao; mUTl:dpi~ por cau<a
do avanço do cólera A ju~tific~·

tiva da FUlllI>ll, ante<:'>nICm. para a
compra de bicideta~ foi () alto
custo do frete e de armuenagem.

A autorização para as compras
foi dada. pelo adtninistrador·fi
nanceiro da flinasa, Càrlos Pas·
tro. Ele era as='iOI' pulamentar
do ministro da 5.lúde, Alceni
Guerra, e foi transfetido par.! a
Funasa. Pastro conflflIJOU quc
não houve licitaçio. Segundo ele.
8 FuOll.~ fez apenas uma ronsuJta
de preços por cauSll da urg~ocia.

Sobre as Lojas Pedro, afirmou
que • F'unasa não con.sUlloU os
preços. DisSl! que a empresa era a
única fomecedora de talha.< de
barro cadastrada 00 mirústério

!!ini...tru alega
preço do frete

() mmlÇ.tf(I d.1 SauJr: dl.t. .. ~·

nntem que nàp b(lU\ c ."UJlf.'r
fJJllJr:unt"flff~ d~' prc"l,P-\ n.',
('(J/lI/U.' de 23.~ nu! "H.IC Jc
til \ "Su/,crf"JlllféJUlCTllp t JI

nl:ic de qU("tT; (' ... ui 111\ Clllil11

do ly..(l Pnwamo'- que n ..
preço.\ t'ram m!Cf/f}(cr. .p'.
d;J Idh,;c:J t: qlJf: (I scré'.<,
HIO em rdilçj(, nu "'OTC'/P

deI C·.W' an.I CU.llOl de freie e
arm:uenagcm •.

Disse que o cu</(. d.. freic
tam~m ,f o mall\(1 Jl:JT;-I (H

preço.' dE, m/h." :'e barTI'
cnmpr<lóa.< serem SUJ'<'rlOfC'
"OS de mercado
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Collor aposta em seu lninistro

Q41in'a~reira 12 3541

o pr~sid~'nlt·
Fe'm.lll\h, Col
lor (f\lh') ft'7
ontt'TTl uma dt'
~ar<l":'\' pühli
c:a dt' 81'0io ao
ministro da
Salídt'. Alct'lIi
çuerr<l. Collor
J(> dlsst' sati~-

feito ('Om o dt'st"mpt'nho e dt'dl
<;ação do ministro que vem cum
prindo com suas "inúmeras e mi
lh~s dt' atividades". Para o presi
<knt.. a compra supt"rfaturada dt'
23 mil 500 bieidetas para a Flln
da~'ã\' ~adonal dt' Saúde (FfI;S)
<10 ~Iinist":rio da Saúde não dew
I('r \ista como um fato de milita
{iravid.l<ie,
: "Eu aposto no ministro Akeni.

Elt' tem sido um ministro qut'
vem cumprindo com as suas atri
buições, I? de uma dedica~'ão
ext"mp1J.r. Elt" vem não só tentan
do mas obtt"ndo resultados muito
positivos", dt"clarou o presidenlt".
Çollor não poupou elogios ao !Di
nistro que este"t' no Palácio do
Flanalto ontem de manhã em df's
pacho e'xtraordinário. Alceni
~uerra aprest'ntou suas justifica-

tÍ'as ao Prt'sidt'/lh- qm' 5(' diS5('
5..\isfdto ('om as ("xpli\'a~'(,~'s da
das fwlo minístru.

Em um:l dara d~'mo"stral:,'ãod~·
confian~'ana justifkati\ a oprt'St'n·
t,ada. Collor "rt'\'onlt'ndou" ao
ministro da Salídt' qm' distrihuis
St' paru a imprt'nsa as explil'açilt's
qll~' 1t'\'(1u ontt'1Il para o Palãt'iu.
dI' Planalto. l':o dhl em qUE' o
CORREIO BR.~IUE:'I;SE pu
blkoll as dt'míllt'ias dI' supt'rfatu
ratn{'nto Ak'eni GU~'rra SI' rt't·u·
SOIl a falar sobrt' a compra das 1Ji·
t'Ídl'ta~. A presidt·ntt· da FNS fi·
cou t'JI(:arregada dt' dar as expli·
caçôt's para a impn·nsa. Depois
do ellt'ontro ('om Collor o minis
tro da Saúdt' recd,t'!J a imprensa
e ne~OII o sUPI'rfaturamento.

Collor confimwu a participa·
ção do ministro, na próxima
terc;'a·ft'ira. na Comissão de Fi
nanças e Trihuta~'âo da Câmara
dos Deputados que deddiu inH's
tigar 'a~'dt'núncias, O Presidente
considerou as informações com
base sufidente para ser apresen
tada aos parlamentares. Segundo
Collor. Alceni Guerra compare
ceria à Câmara "mesmo se não
fosse convocado".

~~fochilas tanlbém têlTI problemas
: Os agentes comunitários de sá
~e. além de pedalar biciletas
com suspeitas de serem supena
turadas, vão carregar sobre as
tostas mochilas que poderiam
,~ustar menos que cinquenta por
~êento do valor pago pela Funda
ção ~acional de Saúde (FNS).
Através do edital de nO 013/91.
,?blicado no Diário Oficial da
Vnião (DOU), do ·dia 20 de se
~mbro. a F:'\S reáIizou uma to
mada de preços para a compra de
22 mil 500 mochilas de nailon. A
licitação foi realizada no dia 21 do
mês seguinte, O resultado. lança
do no DOU do dia 13 do mês
passado, deu como vencedora a
empresa Lona Helyética ãe São
Paulo, que cobrou Cr$ 196 mio
lhões 672 mil: Cr$ 75 milhões
"S7 mil acima de uma das con
çorrentes..
: Participaram da licitação para a
compra das 22 mil 500 mochilas,
13 empresas. fl;o preço, peso cin
co nos crit~rios de julgamento. a
Heh'étíta ficou em quinto lugar.
ifas. apt"sar dt' oferect'rem valo
tes bem abaixo da vencedora 
ama-delas.a Confecções Robr ~.e

São Paulo apresentou um preço
total dp Cr$ 121 milhões 275 mil
por todas as unidades - foram
desclassificadas,

Segundo a Procuradoria da
FNS. a Robr. Matil. Aquários e
Diana foram desclassificadas no
item prazo de entrega, já que na
proposta substituíram a palavra
"úteis" para "data conforme pre
visto no edital", O item 3.1.3
prE'\-ia: "O prazo de validade' não
~~erá.. ser inferior a 30 dias
utels....

O motivo da de~c1assjficação
teve que ser conhecido. pessoa!
mente pelos participtrJtes. já que
a FfI;S não publicou o resultado
detalhado no DOU do dia 13 de
novembro. Três das empresas: a
Rob\'. Vitatest e MaU!, recorre
ram'do resultado, mas perderam
conforme parecer da Procurado
ria da F~S de quarta-feira.

Uma das empresas que ofere
ceram preços bem menores quI' a
Heh-ética. derrotada pela palavra
"útt'is". afirma. ainda. que a \·f."n
cedora ofereceu um produto dife
rente t' ;tqu(,m do especificado
pelaF~S.

Co~lL(10

t1(A?i~~

Ob/j1../~:
~.O~



3542 Quinta-feira 12

Dívida COlll as Lojas do Pedro vai crescer

Março de 1992

A dhida du GU\~IIW ('om ..
t"Ul\"IH''''i' l'a,,,mu'U\" l.('ja\ <\n
I't'( lU, \t.·ulT(101~' tlll IH:it.,\..lo plol
,. I 'l'n.h d.· l.>iddl'I~' 'UI"·ol~.
lur••I.,•.•",ó .inda maio, a parti'
O" di" 13 p,óximo Cun!'" 111(' n
(,:(Ul.t1 atu feito c.'om a flllulJ\.":w
Nadunal dI' Salid,· (FI\S) "I'a'li'
dc' 30 II,a' lítl'" da daI., dtl idla·
"~,, _. 4 de no\t',uhru - tutlo, os
t'SIt"IIW' ~nlrt',.:ues s<'r:io .'orrigi.
dos peb •••Jlt'e S.'tonal de em·
tos. inl·,islell!l' ofidalllll'nle com
• d,·".li'·....üo das eálll"'''' s('lmi
ai' RI',I .. saher qual w,.í a baw
d., H'.juste.

A Ih ma )."ja' do red". lelll u'"
p,aw dI' ai" !lO di~s p.u a enlreg'lr
da. 23 mil 1'j511 bideiel..,. Pode,
porlaillo. aprt'seular a tUt"I('adu
ría até yualro (lt' ft·\t'rt·íro de
1992. cobrando ltO\U\ (t'aju!'llt·\.
di'sdt' qU(' u;'n dt.->~('umprd o (.'ro
nogr.Ul\d dt, eulrt'p;a'l. O JllOl'ura
d,..·I(.....1da FNS, "'elll·..slau }'e·
reir. dI' Ahreu Filho e,darel'eu
ontt-1Il que U \ dlor lutai dOi ('óm~

\
"" da, Incidel". é <1" Cr$ 3
.ill"lt-s 451 ...ilI,,·,,·s 500 mil, Cr$

IH mill.ôe, acilJl~ dc. j"ódal",,'n·
I" dh'ul~llclu AlI"" oa, 22 ... i1500
ullidadt'~ f('milliu.l'i ~ F\llld.I~:1O

Nudou••1 t't' S~\\hk \U.1t)'\ÍII\l uH1
du IIwdc-lo ru.l\t Ul1110 ill"( 1111.1\

nllllla segllllda !s:ol.. ·<11' blll'("
nh"

\\'enc't"sluu Filllll illhH IIIUlI
aiuda maiuft'!:t dt,tallu'f, '>olnf' n
vellda c1,' 20 mil , ..11,,1\ ti" Ia,llI (I

pd.1 Loja.. du Pt·tlru ao ~f'U UJlti~~o

flt'gui,!t. () MJIII\tt~riH <1u ~MlIdl A
FlIlIlla~'ãu !s:adulI") d., S.II-"'" pa
gou Cr$ 12 mil 450 P"" l'ad~ tilt",
dt" dez litros, euquallto nu IIU')'
('udo podt' s('r (·IH.'()JIlradll 1)(11

lIIell05 ti.· Cr$ I> mil. A "1111''''',1
foi ,'ollliatatl.• 5t'm hdla~:i(l ti." i·
do a ulIIa solidtueJHI dt, "t'IIU'I~

gélida" do MlI1i~t,:rio d.1 S'lIíd.,
\l~ra IleOagrar a ()pl'.a~d(l dt,
Combate à Cólera, S"~III1t1o "
procurador o prt'f,'o lI;m (·\t.lrÍil

superf.illlrado PUI<llIt' ndt, ('~t;lU

embulido~ ~a\t(Js ('0111 trallloJHJllt'

a<' ..eu alt' Te1<' e 'L,halillgu (AM),
além das etllh,.]"!:"II'

A Lojali do Pedi () \'t'IH·t'U d(li~

uutro~ fOi 1It'('eJllrt'~, a ;\\tl (,J.1f

COInén'io e Hep('('M'ul.H"Út·!<I l.t,l.,
e. Casa SdU l.u!> Fe""I:"o, l.ld.1

ambas de. Distrito Fl'deral. mlllla
t'5('olha f>lItn' HrllHl\ cOllsidt·r,HI.I\
i(1r'11('3lõ t" ('on~tuntt-'\ no ("(Hlt.I\lro

(la FUllChu.(lO A, ('m'lft''dl'" do
lh .. tlitll J'c·(),.'lil ~l) ('Oot,I\,1I1I

('0111 fihro!l. clt' pol1t·df' (' 1);\\1 ;,llt'II'

dlJJ1I às t'\i~{'ueial\ dJ p\tl'tlL.i~':lO
da rt'giáo arllatflllíta }\;o Illtal. Cf

(;mt'ruo paguu a Loja.. do pf·dro
(',$ 219 rnill.[Il'~ 1'1'1,.. 20 "oi
ullidadf'!l "NulIl<l ..q~tlflc1a (0111'

1',.1 de 4lJ mil lal!.a" oploo·\('
pdo I.·, aol,u" ...olo dt' fOI 111" /,(1,.·
n" no nll'rcado (' t'llll'O t"lIlprt'\U\,

d.'olre "I." a frnoa l.oja' do !'t"
dlO. \'endt'l'Um a tIIt'«',llloríJ "()
I" ,·~·o ",,'d,o fko" ('m ( :, $ J:I 11111
7V", l."stlart'('(· u pro('ur <idor
Weol'l'\lall F,II", '1"1' foi" tu,,";
oJláriu da Fund.ll,itv !\.ttioll,ll dt
!:i.ní"... iodi<ado pd .• 1'1/·'id.... I'·
haloí'1 SIl'fallo. p..roi fornlTe' I"

h1flllil'rÔ('S sohre o ('a..o d., .. HltI
<'Ietac. Num dilll,1 df' tt'll\ju, (lJ,
h' 111 , huu\t" um "JOt:o (1(· ('Illlmr
r.," na l'usa ......I,t· htd.mu pfI'
11Ieiro {Jól\I;;Oll p.ll a H lhrdor Ot
AdlUini!itl'a~'ã(J, (;arJu~ P 01\ ti o, ..
fllI l(;àn. Pa.. tro mdi~ t.nde rt'( 11
\olJ '\(' ia fülou t· traJl"lit'riu a dtl I

IHlH,ào ao prO('lIl auur.

Ull1a urgêl1CÍtl

selll sentido

OS Jlgetltes COlllUlJitiÚios de
saúde que us:...io ,u 23 mil

5UO bicicl..las Mdquiridas da firo
ma I,ojas do Pedt'O .itld• ...,I~o
~m ffJ..\e cI(· trriruuu<:-Itto O mj~

ni~tro c/a Sadcl"" A1C't.·ui (;llt"rrJl.,
a/in1Jou. ontf."ln, 110 ent9.lJto, que
M compr:. d"nundada por pre·
ços supedàlurados [ora feita
com Ulgênd:. para 1I1etlder ao
plogrdma. AI" l'gora 56 o C..ar4
tt"UI ~elJtes ~tIl3I)d() IJlUIIJ' 'IçA0

i"kiada em 1987. .
Duzenl", e 20 mil ca.ndidalos

iIJ5C're"eram-se no prvgrama ~m

4UO rnuniC'(pios. mas Mp"na, 12
mil [uram seit·cio/lar/n.' :.1.. n
momento. HOUl'e prol>lemas ad·
minislratiros e de i/lgerêtlcia
pnlitica /lO processo selelÍl'o na
Bahia e em parte do Rio Grande
dn [\;orle. e por isso. os sei" mil
a,s:e/ltes I'rel'Ísto" para M drea
Ili"d.. se,J" ,'scoll",I", .~ e,p""·
t.lflla " reu"ir 19 nlll ~/'lIt.·s
aI<: " filll do a/lO e 45 mil "111
} 99;1 só li" /I.'ordeste Em todo O

Brasil O IJúmero ehegal'.í ;. ('em
nli/ no ww Qut" "em,

o critério de iJ"lJtificill',jo do
número de agt:lIlt·.s JJ(;'Ct's\.Jn,,\
em cilda l'IIulJiC'ÍpIO. 5('1.:1/11<10 o
c,'OrdelJadur.gera1 do pmw..mJ,

lI"I, <'cio BUl·no. {oi o ilt- um
~t'llle para cada pupo c/c' ('1'111

a ISO flllllí1Jas. 1'ur "He cillculo 1I
tlistribmç,ju til' aJ!í'lJles (I II ~("

guio/ ..: MuralJ/";" -- dui. 11111
900; 1',.111; - rlUl 50U. (',.u.i 
St'Í,\ ",,/ ('em; lUa Gr.wdf" da
/l.'orl.· - mil 400, l'drat! ••1_. lIIaI

600, Pt'IIJtunbuco ~ (ri-" 1111/

cem: A"'~o..s - millUO; S"'!,i'
Jlt' - 50U e ll:Jliil ._. 5<'l,' nlll

As bidc/l'Ias ..,lu" dlS til Im;·
da, n~Cjjm: Pt:rmalllJUcu - dpj"
ulll 670, Ct'ard -- Ijll.'ltl/ tllll:
fi/() Cri/od.. du fI,''''I'' - mil
250, 1'm.li/w -- nul 3S0, !l,I!li..
- qualr<> mil 3i!5; .t1.,g",I.' '
11111 } 7U, S"!"I>t' .- .5 I,i, 1'J.llli
- mil 3M). M.u.llll.,;" - ti",.
wil ti,'.U, 1'.Jní -- lIu/, filll.III/II.I\

.. , mi/, (.(1/<1\ .. 11111 (' /iC,t:I.W do
Elltorno - wO (:t'IIL (1 l' J



O presidente Fernando Collor
confirmou, ontem, que enviou ao
Congresso Nacional projeto de lei
alterando o Decreto-Lei 2,300,
de 1986, que regulamenta as lici
tações. Çqllor criticou a legisla
ção em vigor, criada durante (,
governo Sarney, reconhecl'indó
que abre brechas para o que 'éoO~
siderou "equívocos". "A legisla·
ção é muito frouxa, tem partes
esconsas e dá alternativas e opor·
tunidades para que, com base na
lei, alguns equívocos sejam come
tidos", disse o Presidente em en·
trevista ontem de manhã.

O Presidente reconhece que
está tendo problemas com as lici
tações reillizadas por órgãos do
Governo. Por isso mesmo teria
enviado ao Congresso o projeto
com novas regras para a realiza
ção de licitações estabelecendo
modificações e tentando dificul
tar ao máximo a possibilidade dt>'
haver fráudl'. Para o Presidente
muitos dos t'rros, como no caso
da~ bicieletas, ocorrt'lll "sem má
illtt'II~'ão"

Março dI:: [YY2

Ciclista não
•compra11a

I tf';t.:u('/ Dl/llrtt' d~~ .'ji!\ íJ

1YljlÍuiol, C,lIlIl'l'iÍo bnHi·
ll'iro dt, rt'.~i.~t(.lId" t' reprt'
Sl'nt,lIlte do Brasil 110$ JOK().~
}Jall Amt'ri('iJlIO.~ dt' 1971,
elll Cali, t' rw.~ Olimpíadas
dt, MUlliqut' em 1972, \/t'II'
dt' (' COIISt'rta bicicletas. E/t'
mio cOll/J'rarii/ 22 mil 500
Caloi Poli panl os aW'1J tt'S
{It· .~;/(ídt, U.~iI['('11I. "Elas não
súo apropriiH/;ls para estt' ti·
po dI' .~t'rdS'0 ", t' \J'/Íí'a.

J.í li i,;dc1dt'iro paulista·
no Sall li Bt;rgamo, é mais
cautdoso, "A Poti ,; l/1I1iI bi·
ddda COII1/l11l, mjo llá ll;le/a
CjUI' a dcsallOlIl'. t; mais
'lproprii/eJa para muI/iNes.
ou padre.... (Jl/t' uS<lm batinas
('ou JJ'ridas, "

Apesar dt' tt'ré'm upiniões
U11I ]louco dilt>rt'utes sobrt'
íJ aclt'Cjuaçüo do modelo Pu
ti, lIUIII pOli to eles ('un('OI
damo "Pur qUi' u Ministhio
não cumprou diretameIltt'
da.; fábricas?".
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Presidente vê
lei "frouxa"

L -J

Gúarda-chuva
sob suspeita

A tomada de pre~os para for
nel'illlellto dt' 22 mil 500 guar·
da-di uvas destinado!> a agentes
clt- satÍdt, pda Fundação Nacional
da Salíc\t- t'stá tendo SI'U resultado
questiollado IlO Tribunal Regio·
Ilal Fedt'ral dt, Brasília. A elllpre·
S~I A<}uarius COlJlercial Ltda,
atran~s dt, seu advogado, \\'agllt'r
!':Ullt'S de Castro, alega que hou
~'t' superfaturalllellto por partt' da
elllpre~a "(,lIc('<1ora, a Casa Ci·
rúrgica LIda, com lUIl prt'juíw dt,
(:r$ 112 milhües para o (;o"l:'rJIo.

() pedido dt, ~1alldado de Se
gllrall~'a já foi distribuído para a
1a ~ara Fedl:'ral, cabl:'lIdo ao juiz
João Baptista Coelho Aguiar con
ceder ou lIão liminar para sustar a
emissão d(' empt'nho para a em
presa \"t'nce<1ora da concorrência.
A Aquarius pede ainda que seja a

concorrência adjudicada e homo
logada pará si, ou definitivamente
anulada.

O adnlgado considera que a
Aquarius foi prejudicada em de;
trimento da Casa Cirúrgica. ,E
que os guarda-chuvas da proposta
da Aquarius tiveram nota zero no
quesito "qualidade", embora nos
demais itens. "tenha superado
largamente a empresa Casa Ci
rúrgica".

A Aquarius questiona o fato de
o produto ter sido habilitado à
concorrência na fase inicial para
depois, na pontuação, ter sido
considerado "imv.restável".
Questiona, ainda, a <:lesproporci
onalidade de pontuação no crité
rio de preço, pois a Casa Cirúrgi
ca "cotou o material 128 por cen
to acima, o que caracteriza a

ocorrência de preços superfatu
rados em face da diferença, acar
retando uma despesa maior de
Cr$ 112.387.500,OO". A despro
porcionalidade teria também
ocorrido erri relação às outras
concorrentes, entre as quais a Lo
jas do Pedro.

Embora. o responsável pela
empresa, Paulo Sérgio, tenha
admitido que "não houve má·fé",
seu advogado argumentou que "a
discrieionaridade foi substituída
por ato arbitrário ilegal, em vir·
tude de um julgamento faccioso,
na forma mais insidiosa de desvio
dt' poc1{'r, razão pela qual o Judi
ciário tem anulados julgamentos
em que SI:' descobre a persegui·
ção ou favoritismo administrativo,
sempn' com prejuízo do erário
público".
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JustiBcativa
questionável
ElIane Rocha

P ara entregar um lote dt'
300 bicicletas, saídti>dire

tamente da fábrica da Cal6i, em
São Paulo, no almoxarifado da
Fundação Nacional de Saúde
(FNS). do Ministério da Saúde,
em Brasf1i.. conforme contrata·
do com. a empresa paranaense
Lojas do Pedro, a Transtotal,
uma das transportadoras que in·
tegram o grupo australiano
Th'T, no Brasil, cobrou Cr$ 974
mil 576 e 2;. custando cada uni·
dade. Cr$ 3 mil 248 e 59. O co
nhecimento de Transporte Ro·
doviário de Cargas. de 29 últi
mo, contesta o 'argumento da
FNS de que hada pago mais ca
ro do que deveria pelas 23 mil
500 bicicletas.

A.garantia de estoque, (I que
propiciaria a entrega imediata
das 23 mil 500 bicicleta.•, foi um

dos BrKUmentos utilizados pelas
Lojas do Pedro para justiRcar
perante a auditoria da FSS, o
motivo .de ter proposto preço
acima do praticado no mercado.
tanto por lojas de I'arejo quanto
pelas empresas que participa.
ram da licitaçáo. A FNS acatou,
também, - sem que tenhafes.
quiSlldo - um {rete de Cr 11
mil 760 por bicicleta. conforme
a firma paranaense, garantiu
custar o transporte de cada uni·
dade.

Ao preço simples do transpor
te, segundo as Lojas do Pedro,
estariam inc/uídos tlXas de se
guro e diárias das mercadorias.
Somados dariam oito por cento
do valor da bicicleta adquirida
pela FN5. Entretanto, a empre·
sa paranaense pagou Cr$ 3 mil
248 e 59, inc/uinao o seguro. A
diária. segundo um vendedor da
Transportadora Transtotal. não
é cobrado pela emprt'sa.

UnIU proHíl'l>/ e.•plicaçiill da
FI'-!> e da.• Lojas do Pedro. de
que opre~'o para transporte estio
mado seria uma média entre to·

das as 23 míl 500 unidades a se
rem em'iados aos estados do
"'orte e Norde.•te. além de Bra
sília, não enevntra suportr nas
contas das transportadoras. O
frete de uma mercadoria de São
Paulo para Belém, no Pará, fica·
ria o dobrp, praticamente, do
cobrado áa capital paulista. se
gundo ,algumas. A pr6pria
Transtotal. de acordo com um
de seus vendedores. cobraria
pouco mais que O dobro para le
var uma mercadoria para a capi
tal paraense.

Por ser considerada eficiente.
pontual e segura. qualquer
transporte realizado por uma
das empr~sas do grupo T"T
chega a ter o preço um pouco
superior ,"o de outras firmas. Ela
dá ainda um prl1.Zo para paga·
mento de uma semana e mais
dez dias, ap6s a data da entreg.,.
enquanto a Loja do Pedro rec't'
beu da FN5 o ,'alar da compra.
tão Jogo a.' biC'ic'letas c·he/:anJlII
ao seu local de I1rige/ll. mllror
me prelisto no edit../ d" lidt;l'
rão.

CD~~\J
Pc ()X

W~AL~L{0J~
n{-.! 17/ C1-1
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Teu COlneça a investigar sUl)erfaturalnento
---------
Carlos Alb.rto Silva

A 5t:lim.1 Jnsrt'lllria Rt"~jonnl

do Tnlmu.\1 dl' Cunhl" da l'nião
C' ClI) j .. ",t,' .... 1-11,,,1,,\,,,.. N;,,'i·
onal do' S...ido' (FI'S), la,eutl.. u
It'valltam~'ntu du, nuta' t" ~lIia\
r..leu'uh" il a(l.u~i('iio ti.. 23 mil
5U(1 biddo'I;" 'Iuo', M'~lIIld .. re,
1'0rlar...1lI d.. CORnUO BIIAZI·
l..IEJlô5L r(',ultaram o'm sUI",rra'
turanlt'lIh' O'· millistro·rt'ialnr.
Ft"nJíl~.'dp Gml~'al~t's. ~t·ditl prt'~·
SU.30S 1f1!õ)'ctOT()!i. Já (JU(' (J rt"('t'f,IW

do Tel' "<I) mareado para t'OIll.',
~'ar 110 di"~ 23 de<II' Ill"',

GUII<;"" t" r.'lnllllt' '1"0' ti ro,Ja·
lório d.. IIlsp"loria e~lará pmnlu
semalia qut' vem: o'E até o rt'('t'~·

so. f'mihrt'i ao menu" essp resul
lado, So' II;in o m..u pníprin part';
cer", Ele não acredila qUI' a ..Ipi·
çiio du novo prt'~id ..nl(' du TCU,
maread.t f,lltU l.l pnhilllu qU31 tn·
f(·ira. \t'lI la a atrapalhai () BUna·

mt'lI{o d\) pnl('t"~S(l rt-Jati\'o li
compra d,,< hide!ela<, "Vai ser
uma cois.! rápida, alo' porque a
posse 5(\ será em jalleiro", e~pli.

cou o mjHi~tro. qut' at'red;ta \t'~

oha ser o minislro Carlos Atila, o
próximo pre~idelll'"

o "010 de GOllçalws, e a sua
decisão dt" antecipar·se ao Con·

J:rt'''o, Im In~lallraçiio da ~illdi·
('únda tm FJ'\S. tt'rmilloU' ViroUldu
nllrma d.; prucedim""to para o
TCl',u partir de ogOrll, t' nu<
('UI.;O" futuro," (1"(' t"JI\'ul\'lun df··
lH'meiol cI"M'1I mr'smn natur~í"",
..A~ora, f~ S(i 5air nu jornuJ. gUt'
adollurt"IUO" Q\ inspt't()rj.a~". dt'SM

hu'o) o miuislru. Ddí que'. para ...1~.
"u pt'ssual da.. iu!opt·t()r.ia~, h'rá
(JlIf' 1", u," jonlUi!lo t()do~ U~ dias,
hUlfu\ U~ dt'IHíll('Ía\ QU("' 5l1r~t'm
IIU ·i1Úl'jrt~II~.'·o o

EIlI ClIriliha. o Inspelur do
TCl' no Paraná. Dilo,rtllllllO
Plt'lSlkuwski, pt"dill USt"u, IlIlId·
om\ri(.-. IJllt" rt'dnhrt"rn sua\ alt"n~

~'(ws suhn' us papéis qut' vistorio
am a regional da Funda~'iiu "ad·
onal de Saúd,'. lne!usÍ\ e, ." que
se relacionam com a c'ompra das
23 mil SOO hidclelas, feilas pela
Fr-:S junto a Lojas do Pedru, 'lU('
Il'm s..do' na'l"<'I. capila!. "Mu' o
iusrwtuT. 1('mhrulI CJUf" nãu n... ('a
ht" em h'sr, promo\,(Or Iludltud:.l
lia lidtaçiuo das bit'id..lus, por 1'1"
1..1' sido h'ila "OI Bra~í1ia. A in~pl"

çiio do TCU no Paraná, segundo
Dilerman,', "é de rotina... até
agor41 não foi apurada qualqtwr
irrellularidad..". Coin"'d..ull'·
meu,.., havia dois analista~ finan·
ct'iros \'istoriando a FNS local, o
que 1"\"011 Dilennano a checar a
compra das biciclelas.

Alceni: superfaturada é a nlãe
"Superfalurada ~ a mãe de

quem Ín\'t'ntou esla "sI6ria", de·
clarou ontem o ministro da SaÚ·
dt', Alceni Cu..rra ao sl'r Queslio
nado, na Câmara dos Depulados,
pela Imprensa, sobre o caso da
compra das biciclela,s com super
faturamento. "Só não falo um pa·
la\'Tão em respeilo às pessoas qut'
eslão me oll\indo. Todos nós mo·
ramos no Brasil e sabemos que o
freIe de uma ml'rcadoria com·
prada. a esla dislância encarece o
produlo, Foi feila uma auditoria.
A diferença .de preço SI' deve uo
freIe, Eslas são biciclelas para o
inlerior do Nordesle t' do Amu
zonas".

Alceni Guerra explicou 'Iue u
compra foi tolallllenlt' efeluada
em Curitiba, no Paraná, a mais de
três mil quilõmetros do s('u local
de dl"slino, porqu<' represt'nla,'a
uma compra \1r~entpo "1':ão huu
Vt' d("sC'(",lltrnlb.aç'iin norqUto tosta
~!a uma compra U'tiot.·utt', ..As Pf(j..
Xlmas compras, que serao bem
maior,:s qu" esla, s"l'ão regionali·
~adas ,

O ministro da Saúde SI' t'squi·
vou por Ir':s \'ezes de r<'spondo'r o

porqu~ de as bicJclelas se desti·
narem ao interior do Nordeste e
Amazonus e estarem armazena·
das em B..sl1ia e n~ e"l'licou o
motim que le"ar~ O Governo u
pagar um novo freIe do Distrito
Federal uo deslino final das bici
c1elas.

Alceni Guerra descartou quul.
quer possibilidade dt' renunciar
uo curgu, "Não sou homem de
renúncia", deslacou, ucrescen·
lando que só tomaria tal atitude
se fosse para ajudar o Go,'emo,
"o que não ~ o caso". Ao relomar
à Câmara à tarde, o ministro eslu·
va menos rai,'oso. mas nem por
isso calmo. Atribuiu u no\'a sus
peita a uma campanha conlru a
sua imag<;m, desl"ncadeada por
pessoas já identificadas.

"Os aulort's, desle moviml'nlo
dI' dl'51'stahilizaçâo súo ligados uo
mUlldu polUico .. econômico",
disse Ak·..ni, Ele, entrell\ntu, não
cita os nomt's, qUI" garantI', ter
dellictadu. "l'\inl(oém ":.li m(' "r·
rUllt·u" istu", desafiou. O minislro
da Salíd,' afirmou uínda qut' U
prcsi.lt'nle da Fl':S, lsahd Slefa'
no, t'slá mantida nu cargo.
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Caioi prefere
nao concorrer

SÃO "AULO- A Hbrica ck Bici·
cletas Caloi, que anunciava onlrnl a pu·
blicação, hoje, dc nota .explicaliva nos
jornais de gunde circulaçiio do p.lís,
não p.lrticipou da concorrenda públrca
da Funda,30 Nacional de Saude (FNS)
p.lra rompca das 22.m bicicletas por·
que: prefere MO 5<' inscrever em licita.
ções promovidas 1J(10 ~ovtrno.

~Não estamos em contato com essas
C"OOCOmneias", disse ontem o presiden.
Ie da Fábrica de Bicicletas Caloi, Bruno
Caloi. Se~undo ele, a empresa curitiba.
na Lojas do Pedro, \fncedora da con.
rorr~ocia. "não é especialisl1 em bicicle.
las. mas lem infra·eslrulura para
participar de licitações",

Março de 1992

Um dia depois de &air em apoio ao
diretor·gtral da Polida Federal, Romeu
Tuma. que foi p.ldrinho de casamento da
filha de um tIolriro. o presidente Fernan·
do Collor defendeu com vcemeocia o
milli~tro da Saúde, Alceni Gucrra. "AI>
IOlutam<nte, eu aposto no mini.tro AI",.
ni", dls" o presidente ao ler ~rgunlado
ae a compra de 23.500 bicicletas com
preços aCima de mercado abàlou sua
confiança no minislro. "Ele'!em sido um
minislro que vem cumpriodo com IUll'
atribui,õ<:' t:. de uma dedicnçOo exem·
pIar", elogiou: '

Com I voz tranqüila, o presidenle
disse que não p.ln:<X um "fato degravi·
dade" a compra das bicicletas a 5<'rem
uSllda, pelos .agentes de saude. "Natural·

,JI)CI11e. épreciso que se debata mais sobre
a questão, que se esclareçam ainda aI·
IUn' ponto< 9.ue possam não estar tol1l·
menle claros' • afirmou. "Mas nlo me
pan:<X que lenba havido dolo, muito me·
nos má fé, o que me parece é gue não foi
dado um tratamento equilibrado na
apreciação da dénúncia que foi feita".
Collor falou aos jornaliSl1S credenciados

Collor defende seu ministro «
do Palácio do Planalto depois de~r
os cumprimentos do pessoal do Ju.e',,''!·
rio e Legislativo, na solenidade ~':..;.
da como bcija·mão. ~::

Alceni eTuma não faram N ün~1
merCC"r I der~ imediala de eoll1i:')
mini'lro do Tr.b~lho c <la PrevUlk:t<l1·,
Social, Antonio Rogério Magri, loi:f~
legido de outra forma. Quando &e ~IS·
lava na queda de Magn. depois (~~d
viagem a ~nebra. o pre'idente fez f,i~.
tão de devolver-lhe o comando das I;;;;?-.
til.açÕ<:, das Iraude, conU" {\ INSS<'''l,
sane Collor, que comandav•• I).JJ'\
qwtndo o JORNAL DO lIRASIL de·
nunciau corrupção na órgão, tsl"rou
um p?uco mais pelo apoio público';' do
preSIdente. Sim~tico. Collor conloú\lue
recebeu de Alceni uma expo,ição relta
pela pr«,denle <la Fundação Nacional
de Saúde (FNS), "abel Steraoo..,\ue
comprou as bicicletas. "As e.plic<~\lC'

me pa=m com base suficiente para que
ele possa apresentá-Ias na Câmara dos
Deputados, já que iai convocado para
isso~, disse o presidente.

Mecânico reprova a escolha
SÃO PAULO - Miguel DlI2rt.e da Para lerrcnos irregulares c uoo ws-

Si\\'a Júnior, campeia brasileiro de rosis-, tanle, Duarte acredita que a Bana FQrle,
tência c ~tante do Brasil 'nos !a- da Calei, é mais aprapriada. alem ~.llÚa
lOS Pan-~nos de 1?71, em Oli, e ser um modelo feminino, como a .1"0Ii.
nas OlimJlladas de MuOJque, em 1972, "Ou" L:"'cIe'la ,. ca..... .c.~mo
1II:1Ide c COIlICrt& bicicletas desde: {~72. en...o uma ...... . "" 'U; ~~;'.
Ec 1110 compraria 23.SOO bicicletu ea. as uwlas .pelOJ CortClOS c le~
!oi Poli para ar:cntes de aúdc lIIIlCID 110 para I cntrep de cartas !lO interior".
Nordeste. 110 Norte. "Elas 1110 110 sugere. MEsta leIII compollC1ltes im(lOfL1-
apropriadas J1CIra este tipo ele 1CI'Viço", lbehnaísmis1ente."OIdoi.s~

explica, Mpois em pouco tempo o cubo Illgcrídnl, lpe$&J' de lerem mai; "~r.os
traseiro (que envolve (I eixo da roda que a Poli ou • Super C, dlll'lJÍm1~to
tmeira)COIIll:Ç&fáa darproblclllu". mais tempo, na opinião ele Ouar'.c. ~.,

Loja já teve outra acusação
CURIT1I1A - A tmpresa Loja. do

l'edro esteve envolvida em denúncia de
venda IIlperfaturada para a Secretaria
de ~úde do Par~oá, duranle °10vcr
no Alvaro Dias, em duas direrentes oca·
siões. Comissão ParlamenlJlr de lnqúeri.
to, instalada pela A.scmbJ<ia Legi.Iativa
em 1989 c arquivada pela maioria 10ver·
nísl1 no ano passado, investiga a venda
pela empresa de 160 frtZtrs para ambu
latórios c hospilJlis do estado com preços
acima dos de mercado. No ano passado,
a venda de material hospitalar de COp.l,
coziQba e limpeza, tAmbém sob suspeita,
acabu IUSpensa pela secretária. Segundo
o dono das Lojas da Pedro, Élcio Hecke,
a suspensão não se deu por irregulari.
dade, c sim porque a secrel1ria fICOU

sem verba.

A primeira concorréncia p3r& f;'1IJl.I1'

da d~ frt'W~s foi fdl1 quando, ~',
va a SecrelJlna ele Saude °mro.oa. I·
clono Tavares, atual deputado ~ •ai
(PMDB-PR). Tanto de como seu .
sor, °medito ManDei ck A1rnei~'
foram acw.adOl pela CP1 .são • ~
ação popular IDOvida por depu ~ e
dirigentes de entidades médicas. •~~

tJcio Hecke negou que as 23~if.ei.
clelAs que folllCl:trõÍ para a F~{\
Nacional de Sailde estejam com rW'5
superfaturados. Ele ontem viajou:~a
Brasília, a fim de encontrar-se~u
representAnte, Nilton Sanl1na, que K'ie.
sentou as propostas de empresa em ~

concom:ncias, realizadas pelo ,overno
federal desde fCVCT<'iro. seis das Quais
foram vencidas parcial ou inteçalmeme.

-:;-() f!.IJ 4-'1- {}o ERi\ ?J1é
PS. O LI /o6//c.?Hj
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guardaMchuvas superfaturados Saúde também comprou

BRASluA - A Casa Clruraka de
III.,ih. S A. "'Jlr&"ntan~ ocruerdal de
tquipanl('ntl~ mMu:rn. r cirufllic05, foi.
ven,,,,!,,,. de wllCorrtllCÍll pala a venda
de 2.2.SOO .l'uarda-<:huva. ao Mmi.tério da
Saúde. embora não çSlej. habililJlda para
comc"iaiwlf .,.se tiro de produto, Além
d.isso. o ne.l'ócio leria causad" um prejui
zo de Crs 112 milhões .~ rorres públi
tos. rorque os preço. leriam sido .uperf••
turados em pelo menos 50' I, Iegundo
denunciou o deputado José Diroeu (PT·
SP). que onlem edtrou com rerrtSCntaçào
na PlOcuradoria Geral da Rq>ilblic., pe.
dmdo a apuração das irrt.l'uluidades e a
abertura de inquérito criminal contra os
tIlvolvidos. HOje, Oll'ctU en~a requeri.
menta ao Tribunal de Contas da Uniio
(TCU) pedindo uma audiloria aJobaJ cn
volvenáo lOO3s as licitaçÕeS realizadas na
,estão Al<xni Guerra.

O proprietário da Casa Cirúrgica,
Celso Antônio da Silveira, considerou a
denuncia "uma canalhÍ<le" de pesooas in
temsadas em P'5iudiear O JOvemo ou o
mmistro AJa,nr. Para ele, 06~ apro
~ntam UII1I direrença entre 30 e 40%
acima dos de mercado devido aO$ cmlos
de rret. com a di.tribuição do ma~rial

rara os estados, an:ados pelo ""ncedor da
concorrência. Em outra ItnlalÍ\'a de con·
lalo feila pelo JORNAL DI,) SRASIL, a
mulher do proprietário, Mieco da Silvei
". dJSst qut • lirma "vtnde de ludo" e,
quando nAo dispõe do produto de uma
d<:terrninada licitação, "c:ncocnenda a fa·
bricantts~. Nlo soube~, c:ntrcllln-

lo, Ie a"uma Yt.r a empreu luvia feito
neeócio com lIW'da-clJuva. wDes;a parte
eu não mlaldO". explicou.

A nova denúncia veio Ie IOlDAr •
oUlra.1k auperfaturamcRlo e benelicia.
mento de em"",", em pelo 1I!élI0I duas
compras do Mini.térlo da Saúde: a
aquisiçio de 23.500 bicicletas. que ltria
dado um prejuiro de Cr$ I bilhão 'os
tOfrt5 pUblicas. e a de J68 aperclhos
tennonebuliudom, adquiridos por CIS
337 milhÕC$, quando no.,m<1Qdo havia
similares 30~. mais baratos.

Tanlo 0$ ~uarda<buv.. (que no va·
rejo custam Cr$ 5 mil), quuto a d..
biciclelas deslina·se ao. agentes comuni·
tários de saude envolvidos DO pro.l'rama
de combale i cólera. Para o mesmo
pro~rama. conforme oquadro esquemá·
tico obtido junlo i fundação NacionlÍl
da S4úde. foram adquiridos. entre ..
lembro e novembro, ~5 mil j.llecos; 45
mil pares de tênis; 22.500 mochilas;
22.500 esteloscópios; 22.500 esfignoma.
nômelros e 22.500 balanças pedlãlricas.
Todos os ilem foram colocados sob sus
peiçào por Dir~u.

A empresa Lojas do Pedro que ven·
deu acima do preço 23.500 bicicletas
para a Fundação Nacional de Saude
laml>ém particirou da concorréncia pa·
" a venda dO$ ~uarda-chu\'as vendda
f'(la empreloa de 8rasilia.

GER 20.01.0050.5 - (JANIQI)

faria na próxima semana a Washin~lon

para • reunião da Organização Pan-a
mericana de Sailde (Opas). "Ca11l:t1ei a
viagem para roder explicar que não
houve irregularidade. A compra foi fci
la ror preços mais baixos do que os da
fãbrica. A diferença dos preços titá DO

freie c no seguro, embutidos DO valor
da biciclela. Tinhamos uIzência e ror
isso a compra cenlralizada", afirmou.

Alceni passou o dia no Congresso
lenlando justificar as compras 80S I'ar
lamentares aliados do governo. Acon
vma mais longa foi com o líder do
bloco governisla na Câmara, d~put.ldo

Ricardo F1Úza (PFL-PE), que iC disse
convencido pelas explicações.

Alceni reage -com irritação
o minislro da Saúd<:, Alceni GlItlTa,

irrilJldo com a denúncia da compra de
23.500 bicicletas por preço luperfatul'l1
do. disse aosjornalislBs quesó MO diria
um palavrão "em respeito às senhor.....
Alceni garantiu estar tranqüilo diante
da convocação para depor Da Comissão
de Finanças c Orçamento da Cámara
dos DepulJIdos na prôxima terça-feira,
c sobre a auditoria do Tribunal de Con
\8s da União, para apurar acompra das
bicicletas, que serão distribuidas 'até o
fim do ano a 27.500 ag~nlts de púde
(22.500 no Nordeste e 5.000 na Amazô'
nia) dos quais 1.700 linda estão em
treinamento.

O ministro cancelou a viagem que
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I • 'Decisivamente o ministro da ,Saú
'(te" AlCeni Guerra, está em má>fase.
.Em apenas'duas semanas surgiram
-do"is escândalos em sua área, 'relati
"'os a irregularidades em concorrên
.:eia e contratação de empresas de seu
-Estado. ° Paraná. Pnmeiro foi' o
-cbntrato no valor de CrS 18 bilhões
'belebrado c'Om a Masters Consulto
t~s,~s~ociado's','sem Jici tação;para' o'

~
. erenclamento . da construçao' de
_ iacs pelq 'País af~ra. Consta~a'~a a
, , grã'hte Ifregulandade, o ministro
.foi obrigado a cancelar o contrato.

o Agora é o,caso das bicicletas. em
'lue·22.500,unidades - destin,adas a'o '
,Uso· dos agentes comunitários: :q~
:'Saúd.e em :vários pontos do País ~
'foram compradas' pela Fupcl~ç~o
:Nacional de' Saúde (Fl'JS) a uma casa
:vareJista de Curitiba ("Lojas do Pe
..Pro') por preços muito acima, ~o
.mercado: 'Estranhamente, essa lOJa
,especializada, em utensílios <:te ,cQzi~'
'nhae matúHiJ. hospitalar não,·Y~~,di,a

No Paraná de novo
bicicletas no varejo, há quatro anos.

Quando se descobriu que as bici
cletas adquiridas no Paraná por
Cr$ 147 mil, para distribuição no
Norte e Nordeste, poderiam ser
compradas naquelas regiões por
preços abaixo de CrS 100 mil, a pró
pria presidente da Fundação Na
cional de Saúde (FNS) admitiu que
melhor teria feito se descentralizas
se as aquisições. Arrependimento
tardio: especialmente quando a
vendedora é (outra vez) empresa do
Estado natal do ministro. '

, Não pára aí a confusão que en
volve o ministro. Para levar a termo

,a compra depois de registrada a
irregularidade, alega-se que, se
houvesse' anulação e nova concor
rência, o preço das bicicletas sairia
muito mais alto. Vale dizer, sairia
caro, sanar as irregularidades de
uma ljcitação pública. Esse perigo
só argumento do "fato consumado"
pretende tratar problemas de natu-

reza moral- e certamente le~al
como se fossem mera questao de
custo/beneficiô.' " ' ,

Se o dinhei.ró do contribuinte.deve
ser cuidado com' o maior zelo, em
qualquer hipótese; maior se torna
esta exigênCia 'quando, se sabe o
quanto ele é escasso para os serviços
essenciais na área da Saúde. O mi
nistro Alceni Guerra deve,' a partir
de agora, ,tomar () máximo CUidado
para que não se dêem sua área outro
caso de concorrência pública ou
contrato eivado de irr'e'gularidades.
E preocupação enorme deve ter para
que não venha ocorrer envolvimen
to de outra firma do Paraná.

Quando concorrências ou contra
tos irre~ulares realizados pela admi
nistraçao são cancelados, é com
preensível que haja atraso no forne
citnentode produtos ou serviços a
que se referiam. Passará pela cabeça
de alguém que a imprensa seja a
culpada por tais atrasos?
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Enquanto o presidente Feroan- 'JNão houve mó-fé"
do Collor elogiava ontem o minis-
tro da Saúde Alceni Guerra e de- O presidente Co)}or considerou
clarava que não houve irregulari- satisfatórias as explicações da pre-
dade~ na licitaçào da Fundaçào sidente da FNS, Isabel Stefano a
Nacional de Saúde (FNS) paTa a respeito da compra das bicic1etts.
compra de 23.500 bicicletas, o de- ~ntidas no relatório que lhe foi
putado José Cicote (PT-SP) pedia mrregue pelo ministro da Saúde.
ao Ministério Público a anulaçào Alceni Guerr~. "Não me parece
de um contrato da fundação com que tenha havido dolo. nem muito
a Control Technical Assessoria menos má-fé, mas me parece que
Ltda. Cicote afinnou que a funda. não foi dado um tratamento equi-
ção comprou termonebulizadores librado na apreciação da denúncia
sem licitação. E os deputados José que foi feita", ressalvou Collor.
Dirceu (SP) e Paulo Bernardo Apesar de afirmar que está con·
(PR), também do PT. denuncia- vencido de que o órgào vinculado
ram superfaturamentode CrS 112 ao Ministério da Saúde agiu cor-
milhões na compra de guarda- retam~n~e. o. pres!dent~ disse que é
chuvas pela FNS, anunciando que necessano dlscutlr maIs a quer.tão
também vão à Procuradoria. e esclarecer alguns pontos que não

Na quarta~feira, em nome' da estejam totalmente claros.
Aquarius Comercial Ltda., de Tanto as bicicletas quanto os
Brasília. a advogada Lizíane Por- guarda-chuvas seriam destinados
tela pediu a anulação da tomada a agentes comunitários de saúde.
de preços 14/91, feita para a aqui- A FNS está adquirindo também
sição de guarda-chuvas, impetran- 45 mil jalecos. 45 mil pares de tê-
do um mandado de segurança na nis, 225 mil mochilas. 22,5 mil es-
Justiça Federal de Brasília. A em. tetoscópios, 22,5 mil balanças pc.
presa afirma ter oferecido .preços diátricas e 22,5 mil medidores de
duas vezes menores do que o da pressão arterial.
Casa Cirúrgica de Brasília, consi- A fundação comprou as 23.500
derada vencedora da licitação. A bicicletas marca Caloi (fabricadas
Aquarius foi desclassificada por ep1 São Paulo) da empresa Lojas
ter recebido nota zero no quesito do Pedro Ltda., do Paraná, Esta-
sobre a qualidade do produto. do do ministro da Saúde. Cada bi

cicleta "Cecy" (feminina) vendida
a Cr$ 110 mil na loja Ponto Frio
Bonzão, de Brasília, custou OS
147 mil; o modelo masculino "Pa
ty" - vendido no Ponto Frio por
Cr$ 107 mil - foi comprado por
crs 144 mil. A alegação da Lojas
do Pedro é de que seus preços em
~utem o custo do frete, seguros,
unpostos e taxas, enquanto os pre
ços no varejo sã~ de pequenos es
toques remaneScentes.

"Superfaturamento , a mãe"

"Superfaturamento é a mãe de
q~em inventou isso", reagiu o mio
rust~o d~ Sáud~, Alceni Guerra, às
denunCIas de Irregularidades na
compra das bicicletas. Ele insistiu
que o valor final incluía o preço
do frete para a entrega nos Esta.
dos. ~o ser novamente questiona
do, nao escondeu sua irritação e
respondeu a uma repórter: "Não
~ou falar um palavrão em respeito
a senhora". .

O mini.stro foi obrigado a cano
ce~ar a VIagem .que faria a Wa
s!úngton (E~A), onde participa
na da re~rnao da Organização
Pan-Amencana de Sàúde (Opas)
sobre cólera. porque foi convoca.
do a depor na Comissão de Fi
nanças da ~ra dos Deputa
do~, na terça-feIra; Ele· disse que
f3Z1a questão de "mostrar a cara-O
~ Câmar~, ~uman~o que, a par
tir da denunCIa de Irregularidade
na compra .de bicicletas foi "es
quartejado~' pelos depu~dos.
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QUARTA-FEIRA, 13 NOV 199J DIÁRIO OFICIAI SEÇAo J -

qUE:trocen1.oF ~ li'esser)ta~ doir;. mil cru~l"irof")po.rc.·o pt",,:.'oé<' dt)9 'dE'
j~,eiro d~ 1992 e 31 de outubro de 199~, tendo e~ vict~ QU~ c vleênci~

deF~c contrato ultrapasse o preu~ntr exe~cício.

VALOR MENSAL - CR$ 646.200,00 (B"iscentos e ~uarcn't,[. E FciF !til, €' du
ze~to~ cruzriroF).
VALOR TOTAL - CRS·7.7,4.400,OO (a~t(; milliõeE, setC'c('ntos e cin~uEmt& f'

quatro mil.e quatrocentos cruz(·-irod.
VIG!NCIÃ - 01.11.91 6 31.10.92.
DATA DA ASSINATURA - 01.11.91.
ASSINAM - Pelo IKAMPS, DT. CarloF Alberto Chamr, Diretor G~ral do Hospi
tal d& Le.cOE: e, pelE. firma, Sra. Verônica Marquee de·' LUCfm:, Rt-]:.recen :
tl':.:-,V COl:lc!'ciel.
(Of. 1')9 247/91)

Coordt>nadoria df" Coopt'ração Técnica t>Control(' em· Slo, Paulo
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 19 Ter~o Aditivo do Contrato n9 00<,/90-C. celehra
do entre o It\STITUTO NACIONAL DE ASSISTEf<iCIA MEllICA·[iA PRt\'IDEt\CIA SO
CIAL e a firma ELEVADORES 01IS LTDA.
a) ESP~CIE: Serviços de manutenção dos elevadores;
b) RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO; Serviços de Manuten~ão dos elevadores

do prédio situado ã Av. Nove de Julho. n9 611 - Sao Paulo - Capital;
c) MODALIDADE DE LICITACAo: CONSULTA N9 016/90 -Processada COm base no

Artigo 23.Inciso I dó Decreto-Lei n9 2300/86 -PT.n 9 33491.006438/90;
d) CREDITO PELO QUAL CORRE~ A DESPESA: Programa:07. Subprograma 21.

Atividade: 2V08.Centro de Custo:9010 e E1e~ento de Despesa: 3349039
-47·

e) NOMERO.VALOR E DATA DO EMPENHO DA D~SPESA: Nota de EMpenho n~ 046 de
05.07.91, no valor de Cr$.4.080.000.00 (Quatro milhões. oitenta Mil
cruzeiros), para o perrodo de 01.05.91 i 31.12.91;

f) VALOR DO CONTRATO: Cr$.7.704.000;00 (Sete lII11hões. setecent~5e qU!
tro mil cruzeiros);

g) VALOR MENSAL: Cr$.642.000.00 (Seiscentos e quarenta e dois mil cru-
zeiros); ,

h) VALOR A SER PAGO NO EXERCfCJO CORRENTE E EM CADA ,~l DOS SUBSEQUENTES
CrS.3.852.000.00 (Treis milhões, oitocentos e cinqu,nta e dois mil
cruzeiros) para o período de 01.07.91 ã 31.12.91. no exercício cor
rente e CrS.3.852.000.00 (Treis milhões. oitocentos e cinquenta e
dois mil cruzeiros) do exercício subsesuente;

i) PRAZO DE'VIGENCIA DO TERMO ADITIVO: Inlcio em 01.07.~1 e tér~ino em
30.06.92;'

j) DATA DA ASSINATURA DO TERM) ADITIVO: 18.• 10.91
k) NOME E CARGO DOS SIGNAT.(RIOS: Dr. SJ;JlGIO DE J«)RAES CARNEIRO - Coorde

nador de Cooperação Técnica e Controle do INAMPS/SP e o Sr. HONORIn
PERCEBAO.·pela contrataaa •

.(Of. n9'22/9U
AVISOS DE TOMM~S DE PREÇOS

O?re.idente d.,caai••io ae Licitação con.tituida pela Port.ri./IRAMPS
CCTC-SP.O 2.111 4e25.02.91, no u.o de .u•• atribuiçõe., l.va ao co
nheciJlento do. at.r••••do. que n.. 4.t.. abaixo ••pecific.da., n. Ave
nida .ove de Ja1bo, nO 611 - 40 and.r - s.l. 401, ne.t. C.pit.l, .eriõ
recebic!os os ê1oeu.ento. ê1e''b.bilit.çio e a. propo.t•• referent•• is li
cit.ções a .eguir 4iscr~nÂda.:' 
~DA DE PREÇOS NO 024/91 - Contratação de .erviços de aanutençio pre
ventiva e corretiva de diver.os prédios do IRAMPS na Capital/SP. 
Z.CERRAMENTO: 29.11.91 is 10:00 horaa.
TOMADA DE PRECOS NO 025/91 - Contratação de .erviços de liapeza para o
prédio da Rua Avanhandava, 575 - Capital/SP.
ZNCERRAMENTD:, 29.11.91 ã. 14:00 horas.
TOMADA DE PRECOS MO 026/91 - Contrataçio de serviços de lI.peza para o
prédio da Rua 24 de Maio, 208/250 - 90 e 100 .ndares - Capital/SF.
ENCERRAMENTO: 29.11.91 às 16:'00 horas.
O Edital completo e demais info~ções poderão ser obtidos no endereço
acima, na sala 212, de 8egunda.ã .exta-feira, da. 09,00 i. 16:00 horas.
(Of. n9 600/91)

Fundação Nacional de Saúde
~SUL~ADO DE. JULGAMENTO

A Comissio Permanente de Licitação torna público que a Tomada de Preços
nO 013/'~, foi vencedora a fi~a FABRICA DE LONAS HELV!TICA S/A., pelo
critério estabelecido nos .ubitens 5.2.t, 5.2.2 • 5.2!3 ao Idital aa '
Hcitação (Of. n9 3.116/Ul
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nunciou a compra, pediu à Procuradoria
Geral da República a abertura de inquérito
crimirial contra os envolvidos.

O presidente Fernando Collor defen
deu o ministro Alceni Guerra no' easo
das 23.500 bicicletas compradas pela
Saúde a preços superiores aos do merea
,do. "Não me parece que tenha havido
dolo, muito.~ ,má7fé", disse o presi
dente. Alcem cancelou viagem que faria a
Washington na próxima semana. (página 4)

, .,', ,. , .

Saúde pagou a
mais também por
guarda-chuvas

oMinistério da Saúde comprou da Casa
Cirúrgica de Brasília, representante'de equi
pamentos médicos; 21500guarâa-chuvas, a
preços superfaturados em pelo menos 50%.
O deputado José Dirceu (PT-SP), que de-',

J:"OKN~- '~~R,,~~L

\''-<- O' ) O"'S,"(": ''/.'? !q .L~~ , , j. ') " c. :J.;

, UXTA·FEIAA· 6 DE D~ZEMB~0 DE 1991 • Política· o ES~ADO DE S, PAULO ·,1:
, .

• " • I •

Versões',' sóbt~ ~rgência::se contrl;ldizem
,

ANTONIO MARC~LLO'

BRASILIA ...... o ministro
da Sa1lde, Alceni Guerra,
alega urgência. na compra
das 23.500 bicicletas pela
Fundaç(Io Nacional de
Saúde (FNS) ,porque os
agentes .comunitdrios pre
cisart10 usa:.las a partir de
janeiro no combate à cóle
ra. A presidente, fia. /'I,mda
ç40, Isabel'Stefano,afirma
que o fornecedor se compro
meteu a concluir' a 'entrega
até dezembro. Na própria
FNS, no entanto, asinforr
maçDes s40 outras. •

Segundo () diretor de ad..

ministração da fundação,
Carlos Pastro, os at}{mtes

'do Norte.e do Nordeste ai71
'da estão' sendo treinados.
"Com exceÇê10 do Cearei,
np~ ,cJ,emai$, $,s,tqQ.os os
agentes'estão 'em fase de
treinamento", disse. O 'pro
gràmá inclui ain'ddMara
nhão, Piauí, Rio Grande do
Ncrte, Paraíba, Pernambu
cO,Alagoas, Sergipe, Ba.,
Ma, Amazonas.e Pará. Pas
tro explicou ,que as' bicicle
tas 'sef;(lQentregue,s 'até fe
wreiTlt - e nao até 'àe2:em
mo,· como afirmou ISabel.
'. A questt10 do prazo para
entrega das bicicletas ficou

, pendente nas veirias expli
icações sobre a licitaç40-'
apresentadas até agora. Di;.
lacordo com a proposta ven
cedora, das Lojas do Pedro,
de Curitiba, o prazo ficou
definido como "de imediatq
'à 90 dias". '
, A primei,ci remessa jei fói
'feita, mas nao para o Ama
'zonas ou o Parei, que thn
urgência maior por causa.
ida disseminCLç40 da cólera,
,nem para ,qualquer outro,
Estado do programa. Os
,primeiros a receber as btci~'
.Cletas foràtri Qoids (J.(JOO) e
Brasflia a.J!J!JJ, onde ele
ainda nt10 foi iniciado.

o ESTAflO ....~ ~

061jz /0i
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'~ODE

Collor aceita explicações
sobre preço de hicicletas
Eresidente elogia Alceni e descarta hipótese de mudança

:J4RASJl,JA - o presIdente
f):rnando Collor le dls91' con·

, vencido de que o proC'Nlso de
1l)::ll"ç'lo rllallzado pelo MI
nl8t,l'rlo da 8aúdl' pnr.... com.
p~" d" bll'h'lelp8 llI\rA a..elltes
df "nllde nlo Ilpl"cnrnla Il're·
Ilularldade& nem pode Mr con
.Iderado f..to ITrave. Collor re
cebe:! N expllcaçOes do mlnlR
tro AlceDI Ouerr" na noIte de
qll.!'rta-felra e ontem saiu em
... defesa. "Eu apOI',to no 011
nZI!',ro Alceni". disse o presl
d~te, descartAndo "absoluta·
r4linte" Il P08"lbllld,ule de seu
..%Jetamento do cargo. "J,~le

vem cumprindo com 8UM Rtrl
bulellns t! il de um.. dedlcaçlo
e~emplar."
~Jl8 ellplloRçOell de A1conl a

Collor cOllstam do ralatórlo
da preeldente da Fundaçlo
NacIonal da 8Ilüde (FNB). lM
bel Stefano. que promoveu a
concorrllncla VC'nclda }Iel..e

o Loj&l do Pedro. de Curltlba
uRla empnllla que normalmen
te oJ)t'ra no ramo de eletrodo
m6aUcoll. "xa Inrorm..çllell ali
conataDtee (do rfllat6rio) me
pareceram com OOee euflclen
te e nlo me parece que ess..
qcestio posea eor vleta como
um fato de Il'ravld&de", 00
mentou Collor.

,...,•• tall' - A FNS cOrrlprou
2:l1iOO blclclew C..161 modolo
fomlnlno e UlOO modelo mN- o

cuJlno...o CUlltO unltllrlo de.
respectivamente. crs 147 0111 e
Cr$ 14.. 0111. FAltell pre008. con
forme ""urado por ..udltorae
da pró1.rla fundllçlo, eram su
Pl'rlort's aOIl encontrados no
mercado. No entAnto,lIegundo
aleiaç'o do furnecedor. en
dOllf>ad. em Ilegulda pela pr6
prla FNS. os vaIare. IDcluf,un
d1'1lPl!81L1l de rrete e taKll~. A
d,.~pell" total com "li 23.hOO bl
clclet-u foI de Crs 3.4 bllhllen.

Ape..ar do ..polo a AlcPonl,
Collorcollllldel'ou a necenslda
dI' de ae dlllcutlr malll a QueR
t.Ao da concorrêncIa da Jo'NS e
tle earlarl'cer alguns 1,ontoll
quI' po"~alll nAu 8atnr l.etal·
mellto clnros. Ele admItiu Que
os »I'ocedhnentos de IIcltl\cAo
do govllrno lIl\o ralhos e ..brem
po..r.lbllhlllde pnrll que p.lllcnl
e'lulvllcos lleJltrn cometldoll.
F.~plkouqu.... c:xntlullcntf' l'or
II\~o, est.avn encnrnlnhRndo ao
Cllngre8110 PfOJ"LO Que proptle
aI tNacOeB n" leglalac40 !lobre

concorrêncl'4l pubJlcaa para
evltl\r oa l'n'os, mesmo 011 co
metIdos Involunlt\r1amente.

S1ndlc1n~s.. -- "''''cnIIlOKnu 011
telll quo> renha havido supor/n
turamento na cODlllra daB 1>1
clcletns. "BuPilrfaturarnento
b .. m/le de quem Inventou ls
eo". reagIu o mInistro. em cOr
trevl"tR coll'Uva. EI" Inel.tlu
em que o VAlor nnlll do" 1"'(1
dutolllnclulagAstoe com frete
par.. Que f0811em entreiuee em
vlllrlos F.... tadoB. Segundo o mI
nIstro, " compra nllo foi de8
cBntraIl7....d.. perque A F'NR tl
nJla urgllnr.ln as blclclctn.s, jlll
1"1\ uso dOI a«ento8 eomunltá
rloe no combate 1 cólera. "De
termineI .bertura de !llndl·
cAncla, 01&8 estou tro.nqUllo".
Mil mou Alceni, Qce Irá depor
sobre o 01\80 terça-feIra, na
Comlftlllo de Fln..nçM da Ci\·
ml\l"ll.

AlcenI dlMe ll/loI'Bl.ru.nh...r o
rato de a empresa LoJlUll1o Pe
dro ter partlclpadp da licita
çlo di. .'NS meemo nllo lendo
ellflCclallzad" em vendn de bl
clcletlls. "QuaIQuf'r empresll
habllltllda poJe jmrtlch...r de
concorr~ncla", ..firmou. Ele
chegou .. IlTl~ com uma
JornaUsta que \n.IIlotla no &8
lunto. "NAu voa {al"r um pa
I..vrlo em respeito" aenbor,,".
roopondeu.

ntvflIl~ - Oom "000
vocaolo pt.ra dopor n .. Oomls
&40 de Fln"ncu da Clmara,
DA tel'Ça-relra. o mlnJatro rol
obr1gado a C&DccIar a viagem
que r..rla a Wuhlnll'ton
(EUA), para partlclplU' da rou
11110 d.. Ori"nh&lllo Van
Arnerlc&n.. de 8aüdo (Opu)
lubre a c6lllfll. Ele rol\l)altou
Que fazl .. QIHlllt40 de Ir ao Vlo
nárlo da CAmara MmoBtrar A
c..r ..... porque .e sentIu "e0
quo.rtejl\dO"1JCloe d"putadoo a

r.
~rtlr da deml.nclR de IfTcll'u

arldades n.. compra de blcl
cletlul.

Alcenlll'arantlu Que .. preBI
dente da FNS, Ieal.>el atelano,
será ma.ntlda no cargo. Expli
cou tIlmbtm Que nAo teme a
audltol1A a 8(\r rellllr.l\da p"lo
TrIbunal de OODl.o... da Unll\o
DO proeelleo de Jlcltnc1o. A..
23.1iOO blcldetAe lerão dlstrl·
buldll.l!. principalmente, pe.ra
Estadol do Norte e Nordeate.
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PROJETOS DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIçÃO
NlI 78, DE 1991
(Do Sr. Raul Belém)

Dá nova redação ao artigo 12, inciso I I, letra "a", d.a

Consti tuiçào Federal.

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA E DE REDACÃO)'

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fe

~eral, nos termos do ~rt. 60, da Constituição da R~pública Fe~.

d~ratjy~ do Brasil, proMulgam ~ ~eguinte E~enda ao ~eHt~ cons
titucional:

Artigo único. O art. iZ't inciso 11. letra "aO,

da ConstitIJiç:i\o Federal de 5 de outl.lbro de 1988, passa a. vi.go

rar com ~ sE'9~inte reda~~D:

"Art. 12. São brasileiros:

II - natur~Iizados:

a) os qu~, na forma da l~i~ adquir~h a na
cronalidade braslleíra;"

JUS T I F I C A C a o

t:lJilJ a Comunidade Econônlica Européia, nem Mesmo COM o grande

contingente de brasileiros que para lá se dEslocaram eM busca

de Unln sítunção econônlÍca mais estável.

Por derrad"eíro, cumpre ress'ltltar que a rcrdaçfío

atuJal do ;.{~t. 12, inciso 'lI, lE'~ra Õlei'·, da Constituiç:ão Fede

red, que/!Ii$°"t ipula tratamento d"if'erenc íado, enl mabk ia de natu

r:,.alização, para cidadãos originário~ de países de língua portlJ

~~~sa, poderá vir a criar uma situação jurídica 5ul__~eDe~ls:

(~àg"'ine-se, a título exempl if'"icat ivo, o que ocorr-erá se Portu

9al-t:~ denuncii\~ 05 compromj$so!> internacionais ratjf'jcados COM o

Brasil nessa área: nosso País, apesar de não mais se encontrar

obr".rga~q--'~t honrar com as di spos i çõe,so Pi\ct uadas.. ':5t ará cOMPel i

do a naturalizar, em condições especiais, o~ cidadãos daquele

País, em virtude de _disposição cons;t,ihlcional.

Assim sendo, esperàMos contar COM O apoio dos

eminentes Pares para a apro....ação da pr.e,sente proPo5ta.

Saladas Sessões, em ~1////~/

j../ J.. t..;.
De~~tado RAUL BELéM,

As relaç:ões político-culturais com Portugal en

contram-se disciplinadas, ~m' nosso p~ís~ pelo ~rt. 12, da Cons

tituição Federal, e pelo$ seguintes compromissos internacio
nõi\is:

1> Acordo'Cultural Luso-Brasileiro, de 1966;

2> Conven'~o de Igu~ldadE de Ôi~eitos e Oeveres

rntre Brasileiros € Portugueses, de 1971;

3) Tratado de Amizade e f;onsulta" Bras,il-Portu-

gal, de 1955.

Em todos 05 t ext os llumc i onados, há d.i spos i t i 1,105

relativos à permanência e à condição'de cidadãos lusitanos no

Brasil, merecendo especial relevo as di5Posi~ões constitucio

naís insc.ulpidas no art. 12, inciso 11, letra ·a·, e no § 1Q do

"lesmo art igo.

Ent Portugal, 'contudo, a conc";ssã'o de direitos

aos cidadãos brasileiros encontra-se SOMente regulada pelos di

plOMas internacionais ratificados entre esse Estado e o Brasil,

não havendo qualquer di!oposição 1\ respeito no te:-:to constitu

cional vigente.

A presente proposição se justific~, portanto, em

primeiro lugar, ptlr se fundtl~" no respeito,a~ ~_ri~cípio da rEci
procidade, reconhecido e acatado no âMbito das rel~çõe5 entre

05 Estados.

A i\lter~ção proposta SE' just ifi~l\ ainda, pOrqUE,

ao rEgula~~nti\r o trato de relaçâ«s jurídicas co» um out~o ~nte

soberano, o Estado deverá sempre se valer -de nannas Jurídicas

elásticas, ~acilMente adapt~vej5 à uma nova conjuntura, pois «

comunidade internacional go~a de grande vitalidade, imprimindo

rápidas modificatões que dificilmente poderão ser aCOMPanhadas

pela redação dos textos constitucionais.

Nes~e particular, o caso dos brasileiros em ter

ritório português é paradignlal. À época da iUísinatura dos Ator
dos que previam a igualdade de direitos e deveres entre brasi=

leiroG e portugUEses, por exelnplo, a Repúbl ica PortugUEsa não

contava COM a sua futura adesão ao Tratado de Ro~a, que instí-

- ARACELY DE PAULA

- PINGA FOGO DE OLIVEIRA

- CARLOS ROBERTO MASSA

- LUIZ HENRIQUE

- SARNEY FILHO

- SAMIR TANNllS

- MAURO BORGE,S

- JOSÉ MARANHl\O

- PEDRO TASSI~

- RUBERVAL PILOTTO

- RICARDO MURAD

- MAURíCIO c~bixTO
- JOSÉ ULISSES,OE OLIVEIRA

- AR(\LoO GÓES

- ANTONIO DE JESUS

- SEBASTIl\O FERREIRA

- DÉLIO BRAZ !'

- LAzARO BAR~OSA
- RUBEN BENTO

- FRANCISCO ~ÓDRIGUES

- IVANORO CUNHA LIMA
- LIBERATO CABOCLO ..
_ FERNANDO OINIZ') (

- MARCOS MEDRADO

- ALACID NUNES, ,

PAULO PAIM
JAMIL HADDAD

- HAROLDO LIMA

- MARCELO BARBIERI

- MUNHOZ DA ROCl!A

- FLAVIO ROCHA I '

~ WILSON MULLE,Ir,.. "

- OSVALDO MELO,

- CARLOS CARDINAL

JOl\O TOTA

- CARLOS SANTANA,'

- JOSÉ CICOTE
_ ORLANDO PACHECO

- REDITARIO CASSOL
_ FRANCISCO DIÓGENES

I '
- PAES LANDIM

RODRIGUES PALMA

JORGE KHOURY

- SAULO COELHO

- WILSON CUNHA

- A!!CIO NEVES

- RUBENS BUENO

- OSORIO ADRIANO

- VALTER PEREIRA

- IVO MAINARDI

- LUCIANO PIZZATTO

- CARLOS CAMURÇA

- JULIO CABRAL

- Jol\o MAIA

- AVELINO COSTA

- PEDRO VALADARES

- LUIZ CARLOS HAULy

- PAULO RAMOS

- IRANI BARBOSA
- JABES RIBEIRO

-, TONY GEL

- NAN SOUZA
_ SOCORRO GOMES

_ ROBERTO FREIRE

- MAURíLIO FERREIRA LIMA
- JÓRIO DE BARROS

- ÉLIO DALLA-VECCHIA

- WERNER WANDERER

- "ELSON TRAD
ALBERTO GOLDMAN

- MIíRIO MARTI"S

- ORLANDO BEZERRA

- DANIEL SILVA

- ELIEL RODRIGUES

- FETTER JUNIOR

- PAULO DUARTE

- WALTER NORY

- MARINO CLINGER

- EDSON SILVA

- ANTONIO BARBARA

- AUGUSTINHO FREITAS

- EDUARDO MATIAS

- HEITOR FRANCO

- CALDAS RODRIGUES

- RAMALHO LEITE
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'TíblIoD

DOS DIREITOS E GAIW'ITlAS FUNDAMENTAIS

DeputadosAs Mesas do'Senado Federal e da Câmara dos
promulgam a seguinte Emenda:

Art. 19. Os artigos 76, 77, 78, 79, ao, 81, 82, 83, 1t4, 85,
86, 87 e 88 da Q:Ilstituiçâo Federal, passam a vigorar c:an a segwnte re&<;:ao: i.'

n - naturalizados:
11) ~s que. na fo"!,,!~ k-i. adq~iram a naciorllllidade brasi·

Ieira, exigidas .c!S origlnános ~ plll~S de Iíngull. portuguc~
lpenas residência por um ano IOlnterrupto e Id()neldade moral,

b) 05 estrangeiros de qualquer na.cionalj~ade. resi.~ntes
na 'República federativa do Brasil h6 mais de tr"'!llIanos In~nter.
ruptos f' sem condenação penal.desdeq~ requeiram anaciona
lidade brasileira.

t )" AlJs portugueses com residência per!'1~nent(' ~o
Pais se houver reciprocidade em favor dos brasileirOS. $erllO
lIlribUidos 05 direitos inerentes ao brasileiro nato, salvo os cllSO!>
previstos neslll Constituição.

Altera a redação dos artigos que especifica, instituindo
o "Presidencialismo Democrático".

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
NlI 79, DE 1m

(Da Sr. LâI c.-s-......)

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

In.titu! o "Presidencialismo Democrático", que se COE

trapõe ao vigente "PreSidencialismo Irnperial"~ estabelecendo que o
Chefe de Estado é o Presldente da República e a Chefia do Governo é
compartilhada com o Conselho de Ministros e cujo Primeiro-Minmtro é
aprovado pela Câmara dos Deputados, juntamente com o plano de Gove!
no~ responsáveis que são pela direção superior da Administração Fe
deral; fixa em quatro anos o mandato do Presidente da República,

permitida a reeleição por um período, possibilitando que o Ch~fe da
Nação seja eleito juntamente com os Congressistas; estabelece a
declaração de irnFedirnento do Presidente da República e do Vice-Pre

sidente por motivo de incapacidade física ou mental que os inabili
te para o exercicio do cargo; reenumera as atribuições do Presi

dente da República; redefine as infrações político-administrati
vas do Presidente da-República; altera a estrutura de Governo, d!
finindo a sua composição e atribuições básicas; cria o Con~ de

Ministros que exercerã juntamente com o Presidente da República a

alta administração; o Conselho de Ministros está sujeito a voto
de desconfiança por parte da Câmara dos Deputados; fixa a compe

tência e deveres dos Ministros de Estado, sujeitando-os a voto de
censurai sujeita ã aprovação da câmara dos Deputados a escolha do

Primeiro-Ministro;, bem assim o plano de gove~no; dá nova redação

ao § 39 do artigo 12 da Constituição Federal para dizer que é priv~

tive de brasileiro',nato o cargo de Primeira-Ministro e que a adoçãc
de Medida Provis6ria (art. 62) fica sujeit& a propositura pelo Con

selho de Ministros; inclui entre a competência privativa da União

para legislar sobre a definiçio das infrações político-administrati
vau cometidas por agen~es políticos estaduais e municipais, defini~

do-lhes as normas de processo e julg~nto; inclui na competência

privatIva da Câmara doa' Deputados aprovar moção de desconfiança ao

Conselho de Ministros e moçàd'de censura ao Ministro de Estado; eé

tabelece que o instituto da reeleição do Presidente da\R~pública e

do Vice-Presidente não se aplica aos Estados e Municípios, bem~im

o sistema de administração compartilhada. As alterações introduzi

das ~r esta emenda vigoram a partir de 19 de janeiro de 1995.

- JOXO DE DEUS ANTUNES

- EDUARDO MOREIRA

- .MURlLO REZENDE

- ULDURICO PINTO
- D:E'JANDIR OALPl' "';"ffALE

- JOS!! TELES

- JOS!! LUIZ CLEROT

- LUIZ TADEU LEITE

- MURILO PINHEIRO

- JOXO TEIXEIRA .

- CARLOS ALBERTO CAMPISTA
- AVENIR 1l0SA

- AUGUSTO FARIAS
- Cn. r '.JN JUNIOR

- SALATIEL CARVALHO

- JUTHAY JUNIOR

- PEDRO CORRtA

- CIRO NOGUEIRA

- ERALDO TRINDADE

- DERCIO KNOP
ODELMO LEXO

- JAIR BOLSONARO

- JOAO ~AGUNDES

- MARCOS LIMA
NESTOR DUARTE

- GEDCEL VIEIRA LIMA

- ERNESTO GRADELLA

- ANTONIO FALEIROS

- TACASHI 1I:URI1I:1
- JO>;AS PINHEIRO

- WANDA REIS

- ED!!SIO PASSOS
- J.LVARO RIBEIRO

- FELIPE MENDES
- RONIVON SANTIAGO

- JOSll EGYDIO

- CARLOS LUPI
- VITAL DO RtGO

- ADELAIDE NERI

- CLEONANCIO FONStCA'

- JAQUES WAGNER

- RICARDO IZAR

PAULO ALMEIDA

PAULO HESLANDER

- BENEDITO DE FIGUEIREDO

- GEORGE TAKIMOTO
- ROBERTO TORRES

- PAULO OCTJ.VIO

- PAULO MARINHO

- ANTONIO MORIMOTO

- OSVALDO REIS

- SIGMARINGA SEIXAS
- CESAR SOUZA

- ROBERTO BALESTRA

- JOXO PAULO
- MARIA LUIZA FONTENELE
- FELIPE NERI

- MARCELINO ROMANO MACHAD(

- ANTONIO HOLANDA

- LAERTE BASTOS

- JERONIMO REIS

- COSTA FERREIRA

- MARIO DE OLIVEIRA

- FREIRE JUNIOR

- RONALDO PERIM

- WALDIR GUERRA

- LUIZ SOYER

- JOS!! CARLOS COUTINHO
- FRANCISCO COELHO

- DSDRIO SANTA CRUZ

"
....

'" . '"
~.'\.'- .}~
~,.... .

CONSTITUIÇÃO
:REP.úBLICA FEDEMl'IY,A DO BR.ASIL

1988

- GONZAGA MOTA

- ALDO REBELO
- GUSTAVO KRAUSE

- OLAVO CALHEIROS

- LUIZ DANTAS
- NEIF JABUo.

- ALCESTE ALMEIDA
- JOS!! THOMAZ NONO

VALDEMAR COSTA

- TELMO KIRST

- GERSON PERES

- BERALDO BOAVENTURA

- CESAR BANDEIRA

- JOXO HENRIQUE

- ALDIR CABRAL

- LAfRE ROSADO
- LEOpOLDO BESSONE

- ~ERNANDO ~REIRE

- IBER! FERREIRA

DO PODER EXECUTIVO

CAP!TULO 11

DA ORGANIZÁÇJ.O DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVEllNO

................................
Capftulo.

DA I'IACIOIWJDADE
Art. 12. São brasileiros:
...---------_ ~--------_. __ - -.

• T!TuLO IV
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SEÇÃO I

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPOBLICA

sucessivamente chamados ao exerc!cio da Presidência o Presi-

dente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Su

premo Tribunal Federal.

SUBSEÇÃO I

ELEIÇÃO E INVESTIDURA
Art. 76. o Poder Executivo é exercido pelo Pr!.

sidente da República, auxiliado pelo Conselho de Ministros.

§ 19. A eleição do Presidente e do Vice-Pres!

§ 12. Compete ao Congresso Nacional, pelo vo-

to da maioria qualificada de dois terços de seus membros, re-

conhecer e declarar o impedimento do Presidente e do Vice-Pr~

sidente da República, por motivo de incapacidade física ou Ire!!.

tal que 05 inabilite, para o exercício do cargo.

dente da República realizar-se-á, simultaneamente, noventa

dias antes do término do mandato presidencial vigente.

§ 29. A eleição do Pre~idente da República i~

portará a do Vice-Presidente com ele registrado.

§ 39. Será considerado eleito·,Presidente o

candidato que, registrado por partido político, obtiver a

maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os

§ 13. Vagando os cargos de Presidente e Vice

-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias de

pois de aberta a última vaga.

14. Ocorrendo a vacância nos últimos dois

anos do perIodo presidencial, a eleição para ambos os cargos

será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso

Nacional, na forma da lei.

nulos.

§ 49. Se nenhum candidato alcançar maioria ab!

soluta na primeira .votação, far-se-á nova eleição em até vin-

§ 15. Em qualquer dos casos, os eleitos deve

rão completar o período de seus antecessores.

te dias após a proclamação do resultado, con~orrendo os dqis

candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que

obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 16. O mandato do Presidente da República é

de quatro anos, permitida a reeleição por um período e terá

inicio em 19 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição.

§ 59. Se, antes de realizado o segundo turn,?,

ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato,

convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.

§ 69. Se, na hipótese dos parágrafos anteri2

§ 17. O Presidente e ·0 Vice-Presid':'nte da Re-

pública não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ause~

tar-se do País por perIodo superior a quinze dias, sob pena

de perda do cargo.

res, remanescer, em segundo lugar., mais de um candidato

a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.

com
SUBSEÇÃO Ir

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPOILICA

§ 79. O Presidente e o Vice-Presidente da R~

pública tornarão posse em sessão do _CQngresso Nacional, pres

tando o compromisso de manter, defender e cumprir a Const~

tuição, observar as leis, promover o bem geral do povo bras,!

leiro, sustentar a união, a integridade e a independência do

Brasil.

Art ..77. Compete privativamente ao Presidente

da República:

I ~ fixar a orie~tação política a ser obser

vada pelo Conselho de MiJ)istros , na -direção· superior da adÍni

nistração federal i

§ 89. Se, decorridos dez dias da data fixa

da para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo m2

tivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este

declarado vago.

será

II - nomear e exonerar o Presidente do Conse-

lho de Ministros e, por indicação deste, os demais Ministroa

de Estado, exonerar o Conselho de Ministros quando a Câmara

dos Deputados lhes.fe~irar a conf~an~a e eXOnerar Ministros

de Estado por motiv8'de censurai

impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.

§ 10. O Vice-Presidente da República, além de

ra missões especiais.

outras atribuições que lhe forem conferidas por lei compJerne~

tar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado 'fia.-

III - presidir as reuniões do Conselho de Mi

nistros, quando julgar conv~iente, ou convocá-las, quand? e~

tender necessário, sem prejuízo de igual atribuição reconhec!

da ao Primeiro Ministro.

IV - iniciar o processo legislativo, na for

ma e nos casos previsto~ nesta constituição i

V - sancionar, promulgar e fazer publicar a\~

de§ 99. Substituirá o Presidente, no caso

§ 11. Em caso de impedimento do Presidente e

do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão

leie, bem como expedir decreto~ e regulamentos para sua fiel

execução;
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VI - vetar projetos' de lei, total ou parcial-

mente;

VIr - dispor sobre a organização e o funciona

mento da administração federal, na forma da lei;

VIII - manter relações com Estados estran;Jeiros

e acreditar seus representantes diplomáticos;

IX - celebrar tratados, convenções e. atos in

ternacionais, sujeitos à aprovação definitiva do Congresso No!

aional;

x - decretar o estado de defesa e o estado

de sitio i

XI - decretar e executar a interVenção fede-

ral;

XII - remeter mensagem e plano de governo ao

Congresso Nacional ou, quando o preferir, comparecer pessoal

mente, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo

a.situaçâo do Pais e solicitando as providências que julgar

necessárias;

XIII - conceder indulto e comutar penas, com aE.

diência, se necessário, dos órgãos instituídos em le~;

XIV - exercer o comando supremo das Forças Ar-
madas, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os

cargos que lhes são privativos;

xv - nomear, após aprovação pelo senado Fede

. ral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais

Superiores; "os Governado'resde Territõrios"; o Procurador-Geral

·~XI - celebrar a paz, autorizado ou com o ref~

rendo do Congresso Nacional;

XXIL- conferir condecorações e distinções hon~

rIficas:

XXIII - permitir, nos casos previstos em lei CO!!!

plementar, gue forças es~rangeiras transitem pelo territário~

cional ou nele permaneçam temporariamente;

XXIV - enviar ao Congresso Nacional o plano plu

rianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as ~

postas do orçamento previstos nesta ConstituiÇão;

xxv - prestar, anualmente, ao Congresso Nacio-

nal, dentro de sessenta dias apÕs a abertura da sessão legis-

lativa, as contas referentes ao exercício anterior;

XXVI - prover e extinguir os cargos públicos fe

derais, na forma da lei;

XXVII - editar, por proposta do Conselho de Mini~

tro), medidas provisórias com força de lei, nos termos do art.

62;

XXXV!II - exercer outras. atribuiçÕes previstas ne,§

ta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República ~

derã delegar as atribuições menciona~as nos incisos VII, XIII

e XXVI, primeira parte, ao Primeiro Ministro e aos Ministros

'de Estado, que observarão os limites traçados nas respectivas

de·legações:

da República, o presidente:e os diretores do· banco central

outros servidores, quando determinado em lei;

e
SUBSEÇÃO III

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPOBLICA

XV~. - nomear, observado o disposto no art. 73,

?s Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVII - nomear_os mag~strados~ po casas pr~vis

tos nesta constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVIII - nomear membro,s do ConstUho da República.

nos termos do art. 89, VII;

XIX - convocar e presidir o éonselho da Repú

blica e o Conselho de Defesa Nacional;

xx - declarar guerra, no caso de agressão es

trangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado

por ele., j quando ocorrida no intervalo das sessões legislati

vas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parCialmen

te, a mobilização nacional;

Art. 78. são crimes de responsabilidade os a

tos,do Presidente da República que atentem contra a Constitu!

ção Federal e, especialmente, contra:

I - a existência da União;

11 - ? livre exercicio do Poder Legislativo,

do Poder Judiciário, do Ministério PUblico e dos Poderes con~

titucionais das unidades da Federação;

111 - o exercício dos direitos polítioos, ind!

viduais e sociais;

IV - a segurança interna do Pais;

v - a probidade na administração;

VI - a lei orçamentária;
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VII - o cumprimento das leis e das decisões j~ federal, dispondo sob sua organização e funcionamento, com

dielais.

Parágrafo Gniao. Esses crimes serão definidos

em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e jul

garnento.

Art. 79. Admitida a acusação contra o Presi

dente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados,

será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal F!

deral, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Fede-

vistas a promover a unidade da ação governamental e elaborar

planos nacionais e regionais de desenvolvimento, submetendo-os

à Câmara dos Deputados;

11 - deliberar sobre:

a) as questões encaminhadas pelo Presidente da

República, propostas pelo Primeiro-Minist~o, ou solicitadas

pelos Ministros de Estado;

b) edição de medidas provisórias.reI, nos crimes de responsabilidade.

§ 19. O Presidente da Repü~lica ficará BUSpea

so de suas funções: III - exercer outras atr~buições previstas ne~

I - nas infrações penais comuns, se recebida

a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;

Ir - nos crimes de responsabilidade, . após a

instauração do processo pelo Senado Federal.

§ 29. Se, decorrido o prazo de cento e oiten

ta dias, :6""julgamento não estiver concluído, cessará o afast!

menta do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento

do processo.

§ 39. Enquanto não sobrevier sentença conden.!

tória, nas infrações comuns, o Presidente da República não e~

tará sujeito a prisão.

SEçXO II

DO GOVERNO, COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 80. O Governo é exercido pelo Presidente

da República auxiliado pelo Conselho de Ministros, que se CO~

põe do Primeiro-Ministro e dos Ministros de Estado.

§ 19. O Primeira-Ministro e os Ministros de

Estado serão escolhidos dentre brasileiros, maicres de vinte

e um anos e no exercício dos direitos políticos;

§ 29. O Conselho de Ministros responde solid~

riarnente com o Presidente da República pela prática do Gover

no e pela administração federal, perante a Câmara dos Deputa

dos, e cada Ministro de Estado individualmente pelos atos que

praticar no exercício de suas funções.

§ 39. A lei disporá sobre a organização e o

funcionamento do Conselho de Ministros, bem assim sobre a cri~

ção, estruturação e atribuições dos Ministérios.

Art. 81. Compete ao Conselho de Ministros:

I - exercer, sob a orientação poLítica do

Presidente da República, a direção superior da administração

ta constituição e nas leis.

Parágrafo único. As deliberações do Conselho

de Ministros seria tomadas pela maioria dos seus membros, ca'

bendo ao que o presidir o voto de qualidade.

Art. 82. Compete ao Primeiro-Ministro,

I - promover e coordQnar as atividades do

Conselho de Ministros, com vistas a manter a unidade de orie~

tação poi!tica e administrativa do governo;

II - elaborar o programa de governo e subme

tê-lo ã aprovação da Câmara dos Deputados;

111 - enviar à Camara dos Deputados o Plano

Plurianual de investimentos, o projeto de lei de Diretrizes

Orçamentárias e as propostas dos orçamentos;

IV - iniciar o processo legislativo, nos ca

sos previstos nesta Constituição;

v - apresentar mensagem ao Congresso Nacio

nal, quando da abertura da sessão legislativa, expondo a situo!

ção do PaIs solicitando as providências julgadas necessárias,

e avaliando a realização das metas previstas no Plano Pluria

nual de Investimentos e nos Orçamentos da União;

VI - sancionar ou vetar leis em mat~ria de

competência do Governo;

VII - expedir decretos e regulamento~ para a

fiel execução da lei;

VIII - prestar contas anualmente à câmara doa

Deputados até sessenta dias após a abertura da sessão legisl~

.tiva;

IX - prover e extinguir os cargos públicos f~

derais·, na forma da lei;
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assuntos de relevância d~ seu Ministério;

x - exercer ou~ras atribuições previstas ne~

ta constituição;

parágrafo único. O Presidente da República P2

d~rá oxercer as atribuições a que se refere este artigo, res

salvado o disposto no inciso VIII, prevalecendo a sua vontade

em caso de divergência com o Primeiro-Ministro.

SEÇÃO UI

DOS MINISTROS DE ESTADO

Art. 83. Compete ao Ministro de Estado, 'além

de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na

lei:

I - exercer a orientação, coordenação e su

pervisão dos órgãos ~ entidades da administração federal; na

área de sua competência e referendar os atos e decroto5 assin~

dos pelo Presidente da República e pelo Prir:t.eira-Ministroi

II - expedir instruções para a execução das

leis, decretos e regulamentos;

III -' apresentar ao, Primeiro-MinistreI relatõ'rio

anual de sua gestão no Ministério;

IV - praticar os atos pertinentes-às atribui

ções que lhe forem outorgadas ou de legadas pelo Primeiro41ini~

tro e pelo Presidente da República;

v - comparecer no Senado Federal, à câmara

dos Deputados e a qualquer de suas Comissões, por sua inicia-

tiva e mediante entendimento com a Mesa respectiva para expor

\ 1../1

VI - atender a c~nvocação da Câmara dos Depu

tados e do senado Federal, sob pena de crime de responsabili-

dade.

SEÇÃO IV

FORMAÇÃO DO GOVETINO

Art. 84. O Presidente da Repúblca, após ou

vir os partidos, submeterá ã câmara dos Deputados êt indicação

do Primeiro-Ministro.

§ 19. No prazo máximo de dez dias, contados

§ 29. Os debates finais em torno da indicação

do Primeiro-Ministro e do programa de governo e a sua aprova

ção terão lugar nas últimas 48 hora~ do prazo fixado no pará

grafo anterior, cuja deliberação será tomada por maioria abs2

luta.

§ 39. Rejeitada pela Câmara dos Deputados, o

Presidente da República fará nova indicação, em prazo não su

perior a cinco dias, observado o disposto nos parágrafos ant~

riores.

§ 49. Recusada, a segunda indicação o PresldeE

te da República, em prazo de no máximo 5 dias, nomeará 'o Con

.elho de Ministros.

§ 59. Ressalvado o disposto no parágrafo ant~

ribr, nomeado o Primeiro-Ministro, os demais membros do Cons~

lho serão indicaàos para nomeação pelo Presidente da Repúbli-

ca.

Art 85. Cessam as atividades do Conselho de

Ministros nos seguintes casos:

I - início de legislatura;

11 - apro'\lação de moção ne desconfiança;

111 - não aprovaçã9 do voto de confiança;

IV - a~rovação da proposta do Presidente da

República de dissolução do Conselho;

v - morte ou renúncia do Primeiro-Ministro.

§ 1~. ~o caso de cessação das atividades do

Conselho de Ministros, o Presidente da República acumulará as

funções que lhe são pertinentes até a formação de novo Gabin~

te.

§ 29. No caso de impedimento do Primeiro-Mini~

tro, será ele substituldo por Ministro de Estado desi9nado\~

lo Pres~dente da .Repüblica.

Art. 86. A moção de desconfiança contra o COE

se lho de Ministros ou de censura a qualquer de seus membros

só poderá ser aprovada por, no rninimo, um quarto dos membros

da Câmara dos Deputados e será votada em 5 dias depois de pr2

posta, dependendo sua aprovação do vot9 da maioria absoluta

da Câmara dos Deputados.

§ 19. Não se admitirá moção de desconfiança

nos primeiros e nos últimos seis meses do mandato presidencial.

da ~eitura da Mensagem em Plenário, o Primeiro~Ministro com-

parecerá à câmara dos Deputados, onde apresenta'rá programa de

governo que será objeto de debate e aprovação com a sua indi

cação;

§ 29. A moção de desconfiança ao Conselho im-

plica a cessação de suas atividades enquanto que a censura a

Ministro de Estado importa em sua exoneração.
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,§ 39. A moção de confiança pedida ã Câmara

dos Deputados pelo conselho de Ministros será votada imediat~

mente e considerada aprovada J10r maioria dos presentes.

§ 49. Rejeitada a moção de desconfiança ou de

censura, seus signatários não poderio subscrever outra, antes

d e decorridos seis meses.

Art. 87. O Primeiro-Ministro e os Ministros

de Estado têm acesso a ambas as Casas do Congresso Nacional e

às respectivas Comis.ões, facultado o~ao da palavra, inclua!

ve para sustentação do programa de Governo e dos projetos de

Art. 88. As Mes.. dll câmara dos Deputlldos e

do Senado Federlll podem encaminhar pedidos escritos de infor

mações ao primeiro-Ministro ou aos Ministros de Estado, que

devem ser re.pon4idos em prazo não superior a quinze dias, 1m
portando em crime de responsabilidllde a ausência não justifi-

cada de resposta. 11

'"Art. 51. •••

( ... )

xv - aprovar moção de desconfiança ao Conselho

de Ministros e moção de censura a Ministro de Estado."

Art. 49. Não se apU",",,"" Estad~" e aos Muni

clpips o instituto dll reeleição estabelecida unicamente para

o Presidente da República e Vice-Presidente, e o sistema de

administração compartilhada.

Art. 59. As alteraç.õ~s introduzidas pel,os ar

tigos anteriores passam a vigorar a partir de 19 de janei

ro de 1995.

JUSTIFICATIVA

O atual momento polltic~ vivenéiado pelo Bra-

.1~, e con.eqaen~emente por suas ~tuiçõe8, em especial,

-o relacionamento entre os Poderes Executivo e Legislativo,

com,reflexos imediatos no seio da sociedade civil, nos encon

raja a apresentar a presente Emenda ã ~onstituição.

Art. 29. O § 39, do art. 12, e o caput

art. 62, passam a vigorllr com a seguinte redação:

"Art. 12••••

§ 39. são privativos de brasileiro nato

do

Of

Ressalvamos ·que a implantação do parlamentari~

mo, como se C09ita, ou seja, com a plena sepa ação entre as

.Che~iaB de,Governo e àe Estado, não nos parece, salvo·melhor

jul~o, o caminho mais aalutar.

cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da Répú-

bl1ca

11 - de Presidente da Câmara dos Deputados;

111 - de Presidente do Senado Federal;

IV - ,de Primeiro-Ministro,

V - de Ministro do SUp:8IlO Tribunal Federal;

VI - da carreira diplOlllitica;

VII - de oficial da. Forças ArmadllS."

"Art~ 62.. Em caso de relevância e urgência, o

~residente da República, por propo.ta do Conselho de Minis

tro., poderá adotar ...didas pro,"i.6ria., com força de lei, d~

vendo submetê-las de i_diato llO Con~re ...o'Naciond, que, es

tan~o em rece••o, será convocado extraordinariamente para se

reunir no praao de cinco dias."

Art. 39. Fic... acreséentados aos artigo.· 22 e

51, o. seguintes itens:

:Art. 22.

( ... )

XXX - definição dos crimes de responsabilidade,

inclu.ive.os cometidos por agentes pollticos estaduais e muni

cJ.pais, .definindo-lh•••• norma. 4e proeesso,,. julgamento."

A conlusio acima, amplamente debatida entre os

;hOSSOS pares, implicaria'a implantação do parlamentarismo c2

mo salda exclusiva para a atual crise de identidllde entre o
Poder Executivo e a solução dos emergentes problemas 56cio-

-econômicos que atravessamos.

Ora, a simples transferência das responsabili

dades pela condução dos designioa administrativos do Executi

vo para o Parlamento não reduziria, em nOSsa opinião, a vi

são popular de que qualquer alteração ensejaria na elimina

ção, pura e simples, além de imediata, dos seus tão decanta

dos problemas.

A proposta, que neste instante submetemos ã a

provação de nossos pares, visa, em real verdade, a implantar

o Presidencialismo DemocrátiCO, que não deixar de ser, em

outras palavras, o Presidencialismo Mitigado.

Vale dizer: nlo se istalaria o parlamentarismo

nem permaneceria o atual presidencialismo, adotar1amos um n~

no presidencialismo, mais apropriado ao modelo brasileiro de

Governo. Pois, neste periodo, com a implantaçlo da.nossa pr2

posta, estarIamos dando passos certos e cautelosos na trans

ferência de responsabilidade do governo, em parte exercida I

pelo Parlamento e em parte pelo Poder Executivo. Isto com

suas delimitaçOes constitucionais.
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D camillho proposto a ser vivi ficado pelas ins

tituiçlles poderá, com máiores critérios, oferecer enorm.sco~

tribuiçlles e dos governos.

porém, dentro de cinco dias. Se novamente rejeitada a ind!

caçãol~novamente em cinco dias, o Presidente nomeará o Cons~

lho de Ministros.

AS principais e mais aprofundadas alteraçOes !

presentadas sAo as seguintes:
i) quando, porém, o Primeiro-Ministro for no-

meado após aprovação da Câmara dos Deputados, os demaiS mem-

a)' criaçAo, do Conselho de Ministros que em co~

junto com o Presidente da República será responsável pelo e

xercício do Poder Executivo;

bras serão indicados por este ao Presidente da Repúolica pa-

ra a competente nomeação.

b )Estabelece a competência do Congresso Nacio

nal para, com o voto qualificado de dois terços, reconhecer'

e declarar, por motivo de incapacidade física ou mental,

impedimento do Presidente e Vice-Presidente da República

ra o exercício do cargo (§ 12 da proposta);

o

p!

j) as atividades do Conselho cessarão noS se-

guintes casos:

I - inIcio de legislatura;

2 - aprovação de moção de desconfiança;

c) mandato do Presidente é de quatro anos, peL

Mitindo-se a sua reeleiçAo por um período com a mesma dura~o;
3 não aprovação do voto de confiança;

d) competência privativa do Presidente da Repú-

blica para:

_ aprovação da proposta do Presidente da Re

pública de dissolução do Conselho;

1 - fixar a orientaç!o política a ser observa

da pelo Conselho de Ministros;

2 - nomear e exonerar o Presidente do Conse

lho e, ~r indicação deste, os demais Ministros;

3 - exonerar o Conselho de ~nistros, quando a

Câmara dos Deputados lhes retir«i·~· confiança, e, ainda os

Ministros quando censurados;

4 - presidir as reuniões do Conselho de Minis

tros, quando julgar conveniente, ou convocá-las, quando en

tender necessário;

5 - editar medidas provisórias por proposta do

Conselho de Ministros.

e) cria a seção lI, "DO GOVERNO, COMPOSlçXO E

ATRIBUIÇXO", onde se estabelecem as competências -- a partir

do artigo 80 da proposta --, do Primeiro-Ministro e dos Mi

nistros de Estado e por consegGência do Conselho de Minis-

tro5.

f) a Emenda atribui ao COnselho e a seus Mini~

tros a responsabilidade solidária pela prática do Governo e

pela administração federal perante a Cãmara dos DePutados\'L/

gl o Primeiro-Ministro será indicado pelo Pre

sidente da República e submetido à Câmara dos Deputados, po

rim, ouvindo-se previamente os partidos.

h) nao senna aProvada, pela Câmara dos Deput~

tadoB, a indicação, o Presidente deverá indicar outro nome,

LUIZ CARLOS SANTOS
JOSÉ LUIZ CLEROT

MAURíLIO FERREIRA LIMA
EULER RIBEIRO
JURANDYR PAIX1io

NILSON GIBSON
MESSIAS GOlS

JOSÉ BURNETT
ANDRÉ BENASSI
J01io ROSA

COSTA FERREIRA
PAULO PAIM
MAURO SAMPAIO
GEORGE TAI<:IMOTO

EDSON SILVA
Jo1io DE DEUS ANTUNES
DOMINGOS JUVENIL
INOCtNCIO OLIVIERA
Jo1io FAUSTINO
LUIZ TADEU LEITE
JAIR BOLSONARO
ERALDO TRINDADE
EVERALDO DE OLIVEIRA

PEDRO VALADARES
DERCIO KNOP
JtlLIO CABRAL

EDMUNDO GALDINO
ELIEL RODRIGUES

ORLANDO PACHECO
MURILO REZENDE
CHICO VIGILANTE
IRANI BARBDSA

DEJANDIR DALPASQUALE
EDEN PEDROSD
DERVAL DE PAIVA
FERNANDD DINIZ
JONAS PINHEIRO

PAULO RAMOS
ROSEANA SARNEY

5 - morte ou renúncia do Primeiro-Ministro.

JDSÉ DIRCEU
GENEBALDO CORREIA
JO)\O NATAL

TIOEI DE LIMA
IBRAHIM ABI-ACKEL
MANOEL MOREIRA
VITAL DO REGO
EDISON FI:OELIS
LUIZ CARLOS HAULY
LOURIVAL FREITAS

LUIZ DANTAS
VALDENOR GUEDES
RAUL PONT

REDITARIO CASSOL

ADXO PRETTO
JOSÉ FORTUNATI
BENEDITO DE FIGUEIREDO
Jo1io MENDES

VALTER PEREIRA
LEOMAR QOINTANILIiA
EDUARDO MOREIRA
IVO MAINARDI

FRANCISCO DI6GENES
ANTONIO FALEIROS
LAEL VARELLA

ARACELY DE PAULA
PEDRO IRUJO
PAULO ROCHA

FRANCISCO EVANGELISTA
IVANDRO CUNHA LIMA
NEIF JlIflUR

MARCELINO ROMANO MACHADO
FÉLIX MENDONÇA
TONY GEL

HAGAHtlS ARAtlJO
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
PEDRO NOVAIS
PEDRO TASSIS
tLIO DALLA-VECCHIA
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EDMAR MOREIRA

MARIO DE OLIVEIRA

SALATIEL CARVALHO

SAULO COELHO

NESTOR DUARTE

ALACID NUNES

ALCESTE ALMEIDA

FREIRE JÚNIOR

TELMO KIRST

CARLOS ALBERTO CAMPISTA

ALDO REBELO

AVENIR ROSA

PEDRO PAvAo

S!!:RGIO CURY

JOS!!: TELES

WERNER WANDERER

WILSON MULLER

CESAR SOUZA

ERNANI VIANA

NELSON MORRO

VIRMONDES CRUVINEL

CALDAS RODRIGUES

GONZAGA MOTA

CLEONÂNCIO FONSf1:CA

MAURO MIRANDA

EDUARDO MATIAS

NEY LOPES

F~BIO FELDMANN

ANNIBAL TEIXEIRA

JOS!!: REINALDO

JERONIMO REIS

MURILO PI~HEIRO

RONALDO PERIM

RENILDO CALHEIROS

JAQUES WAGNER

ARIOSTO HOLANDA

SÉRGIO BARCELLOS

ERNESTO GRADELLA

ELIAS MURAD

DANIEL' SILVA.

TILDEN SANTIAGO

FELIPE NERI

Hn TOR FIU\NCO

N1\N SOUZA

SARNEY FILHO

MALULY NETTO

'wALTÉR NORY

LAZARO .~BARBOSA

UBIRATAN AGUIAR

ANT6NIO BAABARA

CARLOS CAMURÇA

JARVIS GAIDZINSKI

MARINO CLINGER

~LVARO RIBEIRO

TADAS.!!I KURIKI

JOS!!: DIOGO

RODRIGUES PALMA

ADROALDO STRECK

JoAo TEIXEIRA

JOAo BAPTISTA MOTTA

PAULO DE ALMEIDA

JOS!!: LUIZ MAIA

CARDOSO ALVES

EVALDO GONÇALVES

PAULO PORTUGAL

RICARDO MORAES

WILSON CUNHA

LUIZ SOYER

RONIVON SANTIAGO

NELSON TRAI>

ROBERTO JEi.tERSON

JOS!!: CARLOS COUTINHO

VITT6RIO MEDIOLI

JoAo HENRIQUE

OSWALDO STECCA

MARCELO BARBIERI

JUNOT ABI-RAMIA

JoAo ALMEIDA

AROLDO G6ES

JOS!!: EGYDIO

MAURíCIO CALIXTO

CARLOS BENEVIDES

FLAvIO ROCHA

LIBERATO CABOCLO

EDUARDO MASCARENHAS

Josll MARANHAO

RENATO VIANNA

MARIO CHERMONT

MAURIcIO CAMPOS

GUSTAVO,KRAUSE

CgSAR BANDEIIU\

Josg LOURENÇO

LEOPOLDO BESSONE

ODACIR KLEIN

JORGE TADEU MUDALEN

MIRO TEIXEIRA

CapítuiO W

DA 1'fACIONAUDADE

Art. 12. São brasileiros:
.................................................................

§ 3. São privativos de brasileiro nato os cargos:
I - ·de.Presiden~ e Vice-Presidente da RepúbliclI;
U~ dé:PreSl4ente'pa Câmara dos Deputados;
m .:..- :de,Presidente,do Senado Federal;

IV - 'de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V,-: dlI carreira diplomática;
VI - de oficial çIas Forças Armadas.

Titulo DI

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Capítulo I
DA ORGANIZAÇÃO POÚTICO·ADMINISTRATlVA

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual. eleitoral,

agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

11 - desapropriação;

III - requisições civis .e militllres, em caso de iminente
perigo e em tempo de guerra;

IV - águas, energia, informlstica, telecomunicllções e ril·
c1iodifusão;

V - serviço postal;
VI - sistema monetárío e de mi?didas, titulos e garantias

dos metais; .

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência
de valores;

VIIl -'comércio exterior e interestadual;
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X, - ..regíme dos portos, navegação lacustre, fluvial, maríti·

mil, aerea e aeroespacial;

XI _. trânsito e transporte;

, XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalur-
gia;

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XN - populações indígenas;

>W - emigração e imigração, entrada, extradição e expul·
são de estrangeiros;

XVI - organização do sistema nacional de emprego e
condições para o exercício de profissões;

CONSTITUICÃO
iü:.?.úBLICA n:DERArIVA DÕ BRASIL

IDes
......................... ~ - - ,

Título 11

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

............ , , .. , , .

XVII - organização judiciána, do MiniStério Público e da
Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem
como organização administrativa destes:

XVIII - sistema estatistico, sistema cartográfico e de geo
logia nacionais; .

XIX - sistemas de poupançll, captação e garantia da pou·
pança popular;

XX ~ sistemas de consórCios e sorteios;

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material
bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares
e corpos de bombeiros militares;

XXII - competência da polícia federal e.das polícias rodo
viária e ferroviária federais;

XXIII - seguridade social;
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XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

XJN - registros públicos;
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em to
das as modalidades, para a administração pública, direta e indire
ta, incluidas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, nas diversas esferas de governo, e empresas sob seu
controle;

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa ma
rítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX - propaganda comercial.

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os
Estados a legislar sobre questões específicas das matérias rela
cionadas neste artigo.

•• • , ,!O' •••~~..., _ •.• _." _. __ __ _.~••,.•••• ". .. - to

TftuJo IV

DA ORGANlZAçAO DOS PODERES

Capitulo I
DO PODE~ LEGISLATIVO

SeçloBI
Da Cimar. dos DeputlJdo$

_Jt. 51. Compete privativamente ACâmara dos Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instau

ração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da
República e os Ministros de Estado;

11 - proceder Atomada de contas do Presidente da Repú
blica, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro
de sessenta dias llp6S a abertura da sessão legislativa;

UI'- elaborar seu regimento interno;
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polí

cia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos

e funções de seus serviços e fuulção da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orça·
mentárias;

V - eleger membros do Conselho da República, nos ter
mos do ar!. 89, W. . ......................................................... ,. .

Seção VIlI
Do Proct:Po LeglslaUvo

-~~çãom

DuLeJs

.................................................................................
Art. 62. Em caso de relevâOC~'e urgência, o Presidente da
República póderá 2ldotàr medídàSpro\lis6rias, com forÇa de lei,
c:levendQs~~. deirn~~~ressoNacional, que,
estando em recesso; $erá convocodo exb:aordinariamente para
se reunir no prazo dé-cinco dias. . .

Parágrafo único" :As medidas provisórias perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de
trinta dias, a partir de sua publicação, devendo o Congresso
Nacional disciplina,r as relações jurídicas delas decorrentes.

CapituloU
DO PODER EXECUTIVO

Seção!
Do Pre.idente e do

V/ce-Pre6Jdente da Repúblla

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da
República. auxiliado pelos Ministros de Estado.

~ n.. A:leiçã? doPresidente e do Vice-Pr.esidente da Repú
blio. realizar-se-á. smuJtaneamente, noventa diaS antes do térmi
no do mandato presidencial vigente.

S 19 A eleição do Presidente da República importará a
do Vice-Presidente com ele registrado..

§ 29 Será considerado eleito Presidente o candidato que,
registrado por .partido politico, obtiver a maioria absoluta de
votos, não computados os em branco e os nulos,

§ 39 Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na
primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte dias após
a procl!lffiação do resultado, concorrendo os dois candidatos
mais votadosecoosIderando-se eleito aquel~que obtiver a rnaio
ria dos votos válidos.

§ 4. Se. antes de realizado o segundo turno, ocorrer mor
te. desistência ou impedimento legal de candidato, convocar·
se-á, dentre os Iemanescentes, o de maior votação.

§ 59 Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanes
cer, em segundo lugar. mais de um candidato com a mesma
votação, qualificar-se-á o mais idoso.
Ar\. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República torna
rão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o com
promisso de manter, defender e cumprir a Constituição. observar
as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a
união, a integ~.e A independência do Brasil.

fartigralo..ún1~ Se, decorridos dez dias da data fixada
paraii posse;:pPr~id~ou cf Vice-Presidente, salvo motivo
de' forç~ inaior;oiiO tiver,~umido o cargo, este será declarado
vago.

Art. l '79.·$uI)stftúlr4 o 'Presidente. no caso de impedimento.
e IlUCecIer.~6, .oo.de vli9o.. o VICe-Presidente.

,Pl1ráBrllfci' iínico. O Vice-Presidente da República, além
de outras atribuições que lhe forem confetidas por lei comple
mentar, awd1iará o Presidente, sempre que por ele convocado
para missões especiais.

Art. 80; .Em' caso de impedimento do Presidente e do Vice
Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessiva
mente chamádos ao exercido da Presidência o Presidente da
Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo
Tribunal federal.

:. "' .
Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice·Presidenle
da República, far-se-iJ eleição noventa dias depois de ebeI1a
a úhinla vaga.

§ l' 0c0lTend0 a vllc6ncia nos úhimos dois lIOOS do pe
ríodo presidencial, a eleição para ambos os cargos serA feita
trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional. na
forma da lei.

§ 2' Em qualquer dos CllSOS, os eleitos dever.io completar
o periodo de seus antecessores.

ArL 82. O mandato do Presidente da República é de cinco
ZIrlOS, vedada 11 reeleição para o periodo subseqüente, e ter6
Início em l' de janeiro do ano seguinte ao da sua e1eiç.io.

ArL 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não
poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar· se do
País por periodo superior a quinze dias, sob pena de perda
do Cllrgo.

&çãoU
Das AtribuIções do

Pre$Jdente da República

ArL 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

11 - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado a
direção superior da administração federal; .•

W - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
pcevistos nesta Constituição;
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N - sanciondr, promulgaI' e fazer publicar as leis. bem
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI :..... disf>or sobre a organização e o funcionamento da

administração federal, -na fonna da lei;
W - manter relações com Estados estrangeiros e acre·

ditar seus representantes diplomáticos; .

WI - celebrar tratados. convenções e atos internacionais,
sujeitos a iW~do IX> COngresso Nacional;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sitio;
X - deaetlIf C~utar 11 intervenção federal;
Xl ~ remeter mensagem e plano de governo ao Con

gresso Nllciol'laJ por ocasião da abertura da sessão legislativa,
~ 11 situação do País e S')licitando as providências que
jufgar necessárias;

X11 - conceder indulto e comutar penas, com audiência,
se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XIJ1 - exercer o comando supremo das Forças Armadas,
promover seus ofidaís-generais e nomeá'los para os cargos
que lhes são privativos;

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os
Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superio
res. os Governadores de Tenitórios, o Procurador-Geral da Repú
blica, o presidente e os diretores do .Banco Central e outros
servidores, quando determmado em lei;

}N - nomear, observado o disposto no art.·?3, os Minis
tros do Tribunal de Contas da União;

XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta
Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII - nomear membros do Conselho da República, nos
tennos do art. 89, VII;

XV111 - convocllr e· presidir o Conselho da República e
o Conselho de Defesa Nadonlll;

XIX - dec1llrar guerrA, no caso de IIgressão estrangeira,
autorizlldo pelo Congresso Nacional ou referendado por ele,
quando ocorrida no Intervalo dlls sessões legislativas. e, nas
mesmal> condições, deCretar, total ou parcilllmente. a mobUi
zação naclpj')al; . ~

XX ~ celebrar 11 paz, llutorizado ou com o referendo do
Congresso Nacional;

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;

XXII - pennltir, nos CIlSOS previstos em lei complementar,
que forças estrangeiras transllem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente;

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual,
o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de
orçamento previstos nesta Constituição;

XXIV - pre;tar, anualmente, ao Congresso Nacional, den
tro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as
contas referentes ao exercicio ante~ior;

}()N - prover e extinguir os cargos públicos federais. na
forma da lei;

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos
termos do art. 62;

XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Cons··
lituição,

Parágrafo único. ~ President~ d? República poder~ de!e
gar as atribuições menCionadas nos mClsos VI, XlI e XXV, prupe!ra
parte,lIOSMinistrI!lS de Estado, ao Procurador-<;Jeral ~a ~epubbca
ou ao Advogado-Geral da União, que observarao os bmltes traça
dos nas respectivas delegações.

SeçãoUJ
Da Responsabindade do
Presidente da RepúbJJca

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presi
dente da República que atentem contra a Constituição .Federal
e. especialmente. contra:

I - a existência da União;
U - o livre exercício do Poder Legislativo. do Poder Judi

ciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das
unidades da Federação;

·w - o exercício dos direitos políticos. individuais e sociais;
IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;

VI - a lei orçamentária;
W - o cUf!lprimento das leis e das decisões judiciais.

PcJragrafo unico. Esses crimes serão defini90s em lei espe-
cial que estabelecerá as normas de processo e Julgamento.
Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da Repú
blica por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele subme
tido 'a julgamento perante o Supremo Tribunal ~ederal. nas
infrações penais comuns, ou perante o Senado feder!!I, nos
crimes de responsabilidade.

§ l' O Presidente ficará suspenso de suas funções:
I - nas infrações penais comuns. se recebida a denúncia

ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
U - nos crimes de responsàbilidade. após a instauração

do processo pelo'Senado Federal.
§ 2' Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julga

mento não estiver concluido, cessará o afastamento do Presi
dente. sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

§ 3" Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas
infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito
a prisão.

§ 4. O Presidente da República, na vigência de seu man
dato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exer
~ício de suas funções.

SeçãoN
Dos MJnJstros de Estado

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasi·
leiros maiores de Vinte ·é um anos e no exercício dos direitos
políticos.

Parágrafo úniço. Compete ao Ministro de Estado. além
de outras a!:ribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação. coordenação e supervisão dos
órgãos e entidades da administração federal ni'! área de sua
competência e refurendar os atos e decretos assinados pelo
Presidenw da Rep~Iic,a; .

U - expedir Instruções para a execuçãó das leis, decretos
e regulamentos;

m- apresentar ao Presidente dll RepúbUca reIat6rIo anulll
de sua ~stão no Ministério; .

IV ...:.. p!'\rtlcar ~os atos pertinentes às lItrlb.uições~ lhe
forem QUtorgadas ou delegcaas peIo'Ptesic.leOO: da República. .

Art. 88. A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribui
ções dos Ministérios.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 84, DE 1991

(Do Sr. Nicias Ribeiro)

Acrescenta inciso ao artigo 42 do Ato das Disposições

Consti tucionais Transitórias.

(~ COMISS~O DE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA E DE REDAÇ~O)

AS MESAS DA CÂMARA DOS DE?UTADOS E DO SENADO FEDERAL

promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Artigo único. O Artígo 42 do Ato das. nlsposições CaoS!.

titucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte inci
50:
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lOArt. 42. - ..••..••.......•..

lI! - dez por cento no proje~o

de irrigação da Ilha do Mara

Jó.

JUS T I F I C A T I V A

DNOS, elaborou o "PROJETO DE RECUPERAÇAo DA ILHA ,DO KARAJÓ", que tam

bém é conhecido como "PLANO DE IRRIGAçAO DA ILHA DO MARAJÓ".

Concluído o projeto técnico, pensávamos que a

partír daí ocorreria a tão sonhada irrigação da nossa grande e exótica

ilha, com a abertura de canais que possibilitariam o controle das enc~

tes e o fim das terríveis secas •••

Doce ilusão ••.

esquecimenTodavia não podemos é concordar com Q

Algo precisa ser feito, para que oc prejuízos 'e

os sofrimentos sejam pelo menos minimizados.

-oeste.

Mas, quis Deus que na eleição de 1990 fosse elei

to para a Câmara Federal um marajoara de nascimento e que conhece as

agruras da nossa sofrida e esquecida ilha.

Por isso somos obrigados a apresentar, à Casa, uma

Emenda ao referido artigo 42 do Ato das Disposições constitucionais Tr~

sitórias da nossa atual Constituição Federal.

• Não desejamos tirar um centavo nem da região Cen

tro-Oeste e muito menos do semi-árido nordestino, até porque essas

giões, principalmente o nordeste, precisam demasiadamente desses recuL

to da ilha do Marajó.

sos.

Os doutos constituintes de 1988, preocupados com

as secas do semi-árido nordestino e do centro-oeste do Brasil, dete~

naram que "durante quinze anos, a União aplicará, dos recursos destin~

dos a irr~geção:' vinte por cento na Região Centro-Oeste" e IIcinq~8lfta

por cento na Região Nordeste, preferencialmente no semi-árido"(art.42;

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

Lamentavelmente esqueceram-se da ilha do MARAJÓ.

Certamente por desconhecerem que lá também tem seca, aliás tão brutal,

o quanto a seca do Nordeste e certamente maior que a da região centroà maio)

(setembro ~

Daí a nossa emenda no sentido de garantir que dos

recursos destinados a irrigação, pelo menos 10% sejam gastos no projeto

de irrigação da ilha do Marajó que, como já o dissemos, foi elaborado
Como era sábia a idéia daquele ilustre Senador pelo antigo Departamento Nacional de Obras e Saneamento, na década dos

búfalos, cavalos e outros animais.

No inverno amazônico (fevereiro

debate com muita água. enquanto que no verão

enfrenta uma seca terrível.

Já no período do inverno, àquela terra árida

do verão transforma-se num verdedeíro oceano. O rio Amazonas que dg

ságun no Atlântico milhões de metros cúbicos por segundo não pode

fazZ-lo livremente por que na sua tóz encontra-se o arquipélago do

MaraJó. Daí üs enchentes marajoaras na época invernosa.

Em face dessa realidade podemos afirmar que

o MARAJÓ tem vivido, ao longo da sua história, de calamidade em cg
Jamidade.

Economicamente isto representa um enorme pr~

Juizo pois, em função das secas e das enchentes, morrem no Marajó

a r::ada ano. er.l t.orn0 de 60.000· (sessenta mi 1) cabeças de gado vacum.

HARAJ6 se

de;t;embro)

Enquanto existia o DNOS as obras não acontecian

A Ilha do MaraJô. que é a maior ilha fluvial porque não havia disponibilidade de recursos. Hoje, além da falta dos l

do mundo 0 a maior do arquípélago que leva o seu nome, tem uma área recursos, extinguiu-se o próprio DNOS. ê, agora, nem sabemos a que

aproximadô de SO.OOO Km2 dos quais aproximadamente 50% constituído Órgão do do Governo Federal está afeto a questão.Se ao Ministério da

de floresta tropical e o restante de campos naturais. InYra-Estrutura, se ao Ministério da Agricultura, ou ao Mínisté~io da

sào nesses campos naturais que vive o·maio~ t~ Ação Social, ou quem sabe à secretaria do Desenvolvimento Regional?! •••

banho de búfalo do Brasil e um apreciável rebanho de gado vacum, sup~ Na verdade a ilha do MARAJ6 continua quase da

rior ct hum milhão de cabeças, além de equinos, caprinos e outros. mesma forma como foi descoberta pelos colonizadores! •••

Para muita gente, por este Brasil afora e prin Para que não hajam dúvidas, apressamo-nos a

cipolmentc no estrangeiro, e ilha do Merajó, como de resto a Amazônia, dizer, àqueles que nada sabem sobre a Amazônia, mas que se arvorêUPr'como

deve ser um santuário ecológico onde há excesso de água e floresta trQ seus grande conhecedores e defensores de sua ecologia, que nunca houve

p~cól, além de animais silvestres. desmatamento na ilha do MARAJÓ.

Certamente que esses devotados defensores da As enchentes e as secas são um fenômeno da naty

ecologia e que muitas vezes se dizem conhecedores da Amazônia, de§ reza, que acontecem desde os tempos imemoriais.

conhecem que na Ilha do Marajó, especificamente na região dos campos Na verdade o que precisa é uma ação concreta do
natU!oiA, há uma seca tão brutal quanto a seca do nordeste brasileiro, Governo Federal, para que se materialize o referido projeto de irri~.

onde o lago Ararí .(0 maior lago da ilha) fica absolutamente seco a O que não pode é o MARAJÓ, a cada ano, conti

ponto de Sê andar a pés enxutos pelo seu leito. As pastagens desap~.nua. sofrendo com as enchentes e as secas, sem que nenhuma providência I

recem e a terra fica rachada, pela absoluta falte d'água. Para que~ seja tornada.

não 58be, ísto acontece no período do verão amazônico, especialmente

de Setembro a Dezembro de cada ano.

Esta situação, desesperadora foi denunciada à
Nação pelo saudoso Senador ~lvaro Adolpho na década dos anos cinquen

ta.

inverno" .

Dizia o referido Senador em um dos seus b~
t~~ discursos, no Senado da República: "Não queremos acabar com as en.

chúntcs na ilha do Marajó. O que desejamôs é controlar as Becas e as

enchent~s com a abertura de canais pelo interior da grande ilha de

maneira que não falte água no verão e não tenhamos excesso dela nb

paraense! ... anos setenta.

Por entendermos que seja um eto de justiça

principalmente porqu~ o MARAJó também é BRASIL, contamos Com o

dos doutos membros do Congresso Nacion

Plenár~~ eputados

05 de dezembro de 199 /?/~c;..;'c::> .~~/-...:

L./ . 1as Ribeiro
Deputado Federal

PMDB-

De fato, tecnicamente é impossível evitar as

enchentes do Marajó. Todavia, tecnicamente é possivel controlá-la com

a abertura de canais.

Na verdade o que o ilustre e iluminado Senador

Álvaro Adolpho desejava, era aproveitar a refertilização do Bolo I

marqJoar.que ocorre a cada enchente, graças aos humuns do rio. amaz,g

nas que são riquisslmos em matéria orgânica.
A luta do Senador paraense foi tão intensa I

que a União, através do antigo Departamento Nacional de Portos e Vi~B

Navegaveis, construíu alguns canais pelo interior da nossa sofrida e

esquecida ilha do MaraJó.
Lamentavelmente a obra não foi concluída.

Mais tarde, depois de muita luta deste Deputa

do, o extinto Departament6 Nacional de Obras e Saneamento - o ~Baudoso

- JOSÉ LOURENÇO

AoAo PRETTO
PAULO ROMANO
JOAO HENRIQUE

ERNANI VIANA

MARIA LuíZA FONTENELE

ROBSON TUMA
SOCORRO GOMES

MUNHOZ DA ROCHA
GETl1LIO NEIVA

,;
apoio

em
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Art. 57 ........•.•••••......•..•...•.....••••••

Art. 46 •••••••••••••••.••..•••.•..•••••••••••••

Art. 44 •.•...............•....••••.....•.••••••

çDes:

sessOes

elegerão§ 10 Cada Estado e o Distrito Federal

§ 42 Cada uma das casas reunir-se-á em

três senadores, com mandato de cinco anos.

Dá nova redação aos dispositivos da Constltuição da Repú

blica que menciona e estabelece disposições transitórias.

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

preparat6rias, a partir de 12 de fevereiro, no primei

ro ano da legislatura, para a posse de seus membros e

eleição das respectivas Mesas, para mandato de dois

anos e seis meses, vedada a recondução para o mesmo

cargo na eleição imediatamente subseqJente.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O N. 43, OE

1991) •

Parágrafo único. cada Legislatura terá a dura 

ção de cinco anos.

PROPOSTA DE E\-1 E\ DA À CO\STlTUÇ1..0
'\º 85, DE 1991
(Do Sr. Joiio ;>'lClldcs)

Art. ~ As eleiçDes obedecerão a partir da pro 

mulgação desta emenda constitucional a um calendário fixada pe

la Justiça Eleitoral de mod~ a não haver coincidência de inicio

de mandato dos poderes Municipal e Estadual com o Fed.~ral.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fed0Tal,

nos termos do art. 60 da Constituição da República, pTomulga~ a

Art. lº Os dispositivos da Constituição da Repúbli

ca, abaixo enumerados, passam a vigorar com as seguintes reda -

seguinte emenda ao texto constitucional.

- AUGUSTO CARVALHO

- FABIO MEIRELLES

- FERNANDO CARRION

- RUBEN BENTO

- PEDRO TONELLI

- CHICO VIGILANTE

- TILDEN SANTIAGO

- NEY LOPES

- ANTONIO DE JESUS

- ADYLSON MOTTA

- ROBERTO FRANCA

JO)\O M"NDES

JOS~ LINHARES

- RUBENS BUENO

EDUARDO MASCARENHAS

REDITÁRIO CASSOL

- EDUARDO BRAGA

- JOS~ FALClíO

- ERALDO TRINDADE

WILSON MULLER

MAURO BORGES

• SERGIO CURY

GERSON PERES

JURANDYR PAIXlío

ANDRt BENASSI

OSVALDO MELO

- VALDIR GANZER

- DANIEL SILVA

JAIR BOLSONARO

AGOSTINHO VALENTE

ALOISIO VASCONCELOS

SANDRA STARLING

KOYU IHA

JOS~ DUTRA

- WAGNER DO NASCIMENTO

- RAUL PONT

- JOAQUIM SUCENA

- VITAL DO R1!:GO

- LUIZ DANTAS

- RAQUEL CÂNDIDO

- VALTER PEREIRA

- ATILA LINS

- EULER RIBEIRO

- VALDOMIRO LIMA

- JOS~ VICENTE BRIZOLA

- EDEN PEDROSO

TELMO KIRST

JOS~ EGYDIO

WILSON' CUNHA

MARCELO B,ARBIERI

JOS~ LUIZ MAIA

LIBERATO CABOCLO

LUIZ TADEU LEITE

ALOIR CABRAL

_ J6RIO DE BARROS

_ CARLOS SCARPELINI

_ MAURO SAMPAIO

_ MÁRIO MARTINS
_ ELIEL RODRIGUES

CALDAS RODRIGUES

_ LAíRE ROSAOO

_ LÁZARO BARBOSA

_ ODACIR KLEIN

_ MÁRIO CHERMONT

- ROMERO FILHO

- JOS~ FORTUNATI

- COSTA FERREIRA

- RICAllDO MORAES

- ERNESTO GRADELLA

ED~SIO PASSOS

- FLORESTAN FERNANDES

- JOS~ BELATO

- DERCIO KNOP

- LAERTE BASTOS

- PAULO ROCHA

- MIRO TEIXEIRA

- CARLQS CARDINAL

- PAULO PAIM

- WERNER WANDERER

- VALDEMAR COSTA

- NEIF JABUR

- OlOGO NOMURA

CIRO NOGUEIRA

LEGISL~ÇAO CITADA, ANEXADA PELA ~OORDENAÇAo

DAS COMJSSOES PERMANENTES JUSTI FICAÇIlD•.~..7
CONSTITUIÇÃO
REPúBLIcA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

A presente proposta visa racionalizar nosso ';alendá

rio eleitoral. Segundo o atual calendário, até 2000 teriamos

seis eleições para os diferentes níveis; nossa proposta as redu

ziria pqra apenas quatro. Tão ou mais releva~te, no caso, é a

unificação das eleições em apenas dois níveis. No modelo atual

( ver Quadro CompaTativo ) a eleição se processa em três níveis:

para Presi~ente, para Prefeitos e Vereadores e para os d'~mais

ATO DAS DISPOSIÇ!ÓES
CONSmUCIOI'IA18 lRMISrrÓR....S

cargos .. Desta forma, a cada dois anos entra o país em convulsão

e lei tOTal, com toda a sobrecarga financei Ta e administrativa

em que isto implica.

Ar!. 42. Durante quinze lJnos, l! OnJi:o IIplícará, dos fef:UtS05
de5tinados ã,lrrigllçilo:

I - vinte por cento na Rf!gião Centro-Oute;

H- cinqúenUI por cento na Regibo Nordeste. prefl'rrn·
clalmenle no Rml·6rido.

ANO

1992 .

QUADRO COMPARATIVO

CALENOARIO LEITORAI_ ATUAL

Prefeitos e Vereadores

EMENDA JOIlO MENDES

Prefeitos e Verea-
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Por estas razões, contamos co~ o acolhimento à nossa

Adotado esse cronograma teremos eleições e~ todos os

níveis em 1994, exceto para Prefeitos e Vereadores, e, a partir
dai, eleições regionais e fedf~rais, sucessivamente, a cad-3 qua
tro anos, diminuindo o atropelo eleitoral ora vigente e possibi
litando a m::liot' relevância do processo que desemboca na escolha
de cargos do mes~o nível.

Para diminuir estes efeitos, racionalizar nossos pIe!
tos, propomos que se estabeleçam apenas d'Jis nível federal, em

que se elegerão o Presidente da República, os Sen~doTes e os D~

putados Federais, todos com mandatos de cinco anos; e o nível

regiona 1, e:n que serão escolhidos os G'lvernadores, os Deputados
Estaduais, os Prefeitos e os Vereadores, com mand;3tos de quatro
anos. Assim, a nível federal, teremos unificadas todas as elei
ções voltadas para administraç~o e legislação da Nação, prama _

vendI) a sintonIa entre Executivo e Legislativo nacionais. A ní
vel regioni11, estarão vinculados os pleitos para os cargos
nível municipal e estadual, concentrando-se os debates e1eitor~

1s nas questões propriamente regionais.

Para atingirmos esta meta fazem-se necessárias duas
disposições transitórias, criando o mandato de seis anos para

Prefeitos e Vereadores eleitos e~ 1992 e prorogando o mandato
do~ Senadores eleitos em 1990 para nove anos.

EDMAR MOREIRA

OSVALDO COELHp

NESTOR DUARTE

JOSÉ AUGUSTO CURVO

ANNIBAL TEIXEIRA

ETEVALDA GRASSI DE MENEZES

CALDAS RODRIGUES

FÁBIO FELDMANN

CLETO FALCÃO

GEORGE TAKIMOTO

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

REINHOLD STEPHANES

JARVIS GAIDZINSKI

Jo1\o TEIXEIRA

FLÁVIO PALMIER DA VEIRA

RAUL PONT

JOSÉ CICOTE

TILDEN SANTIAGO

AUGUSTO CARVALHO

LUIZ TADEU ~EITE

CARLOS ALBERTO CAMPISTA

PAULO ROMANO

NICIAS RIBEIRO

HERMINIO CALVINHO

SIDNEY DE MIGUEL

NELSON TRAO

MÁRIO CHERMONT

ELIEL RODRIGUES

REOITÁR;O CASSOL

PAULO HESLANOER

ANTONIO DE JESUS

PASCOAL NOVAIS

WILSON CAMPOS

ALACID NUNES

AVELINO COSTA

MANOEL CASTRO

ARNALDO FARIA DE SÁ

ROBSON TUMA

EDUARDO MASCARENHAS

JUNOT ABI-RAMIA

MARINO CLINGER

PI\ULO RI\MOS

LAERTE BASTOS

JÓRIO DE BARROS

ROBERTO VALADÃO

NELSON JOBIM

ARMANDO COSTA

ODAC:rR KLEIN

MI\RCELO BARBIERI

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

JOSÉ BURNETT

DANIEL SILVA

JOÃO RODOLFO

B.SÁ

AUGUSTINHO FREITAS

ANTONIO HOLANDA

AUGUSTO FARIAS

EUCLYDES DE MELLO

LEOMAR QUINTANILHA

CARLOS CAMURÇA

TONY GEL

MÁRIO DE OLIVEIRA

OSVALDO MELO

VITÓRIO MALTA

ROSE DE FREITAS

RUBEN BENTO

JOÃO ROSA

FÉLIX MENDONÇA

ÉZIO FERREIRA

EDISON FIDELIS

CARLOS KAYATH

PAULO MANDARINO

PAUOERNEY AVELINO

EDUARDO BRAGA

AMARAL NETTO

JOSÉ THOMAZ NONO

MORONI TORGAN

ANTONIO MORIMOTO

ROBERTO TORRES

PEDRO PAVÃO

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

NEY LOPES

EOI SILIPRANDI

SÉRGIO CURY

JESUS TAJRA

PAULINO CíCERO De VASCONCELLOS

MUNHOZ DA ROCHA

WILSON MOREIRA

MANOEL MOREIRA

ÂNGELA AMIN

ROBERTO BALESTRA

EFRAIM MORAIS

RAMALHO LEITE

JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS

BENITO GAMA

EDÉSIO FRIAS

MAURíCIO CALIXTO

RODR IGUES PALMA

ROSEANE SARNEY

COSTA FERREIRA

JOSÉ MOURA

LAPROVITA VIEIRA

JONES SANTOS NEVES

ALCESTE ALMEIDA

JÚLIO CABRAL

HILÁRIO COIMBRA

ALBERTO HADDAD

JAIR BOLSONARO

FÁBIO RAUNHEITTI

MAURICI MARIANO

RUBENS BUENO

MURILO PINHEIRO

ANTONIO DOS SANTOS

JOSÉ FALCÃO

JAIRO CARNEIRO

ELIAS MURAD

JAIRO AZI

MARCOS MEDRADO

JONIVAL LUCAS

MATHEUS IENSEN
PEDRO VALADARES

JOSÉ MARIA EYMAEL

WILSON CUNHA

GASTONE RIGHI

EURIDES BRITO

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELWS

JOS É LOURENÇ O

SÓLON BORGES DOS REIS

RONALDO CAIADO

JOSÉ DIRCEU

VLADIMIR PALMEIRA

BENEDITA DA SILVA

EDSON SILVA

JOÃO FAUSTINO

JOSÉ CARLOS ALELUIA

·PAULD DE ALMEIDA

PINGA FOGO DE OLIVEIRA

OSÓRIO ADRIANO

dores com mand~to

tampão de dois anos.

Eleições Region~is

Eleições Regionais
(GovernadoTes, Dep~

tados Estaduais,Pr~

feitos e Vereadores)

Eleições Fedl?rais:

( Presidente, Sena

do, Deputados Fede
rais).

Eleições Federais

-Eleições Gerais,em
todos os níveis

ROMEL ANísIO

ODELMO LEÃO

GETÚLIO NEIVA

JOSÉ ELIAS

CARDOSO ALVES

FÁTIMA PELAES

ROBERTO JEFFERSON

SIMÃO SESSIM

Presidlmte, Governadores,

2/3 do Senado, Deputados
Federais e Est~du3is.

Prefeitos e Vereadores

Presidente

Governadores, 2/3 do

Senado, Deputados Fede
rais e Estaduais.

Prefeitos e Vereadores

Governadores, 1/3 do

Senado, Deputados Fede

:rais e Estaduo,is

Presidente, Prefeitos e
Vereadores

PEDRO CORR~A

PAULO OCTAVIO

AROLDE DE OLIVEIRA

RUBEM MEDINA

NELSON BORNIER

ONAIREVES MOURA

JOSÉ EGYDIO

WAGNER DO NASCIMENTO

1994

1998

Proposta.

1996

1999

2000

2004

2002
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Titulo IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

LEGISLAÇ~O CITADA, ANEXADA PELA COORDENAC~O

DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERA1'IVA.DO BRASIL

1988.

I - inaugurar a sessão legislativa;
U - elaborar o regimento comum e regular a criação de

serviços comuns às duas Casas;
W - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Pre

sidente da República;
IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.
§ 40 Cada uma das Casas reunir-se-6 em ses5Ões.prepa

ratórias, a partir de to de fevereiro. no primeiro ano da legislatura,
para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas,
para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo
cargo na deição imediatamente SI.Ibseqüerú.

§ 5' A Mesa do <;ongresso Nacional será presididll pelo
Presidente do Senado Federal. e os dem!!is cargos serão exerci
dos. alternadamente, pel06 ocupantes de cllrgos equivalentes
011 Câmara dos Deputado~e no Senado Feder!!l.

§ 6' A convocllção extrllordinárill do Congresso Nacionlll
tar·se-á:

I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decre
tação de estado de defe!Kl ou de intervenção federal, de pedido
de autorização para li decretação de estado de sítio e para o
compromisso e a posse do Presidente e'do VICe-Presidente da
Republica;

11 - pelo Presidente da República. pelos Presidentes da
CÍlmara dos Deputadós e do SeOlldo Federal. ou a requerimento
da maioria dos membros de ambllSlIS Ca!Kls, em caso de urgên
cil! OU interesse público relevante.

§ 7' Na sessão legislativa extraordinária. o Congresso NIl
cional somente deliberará sobre li mlltéria para a qual foi convo
cado.

JAMIL HADDAD

ROBERTO MAGALRl\ES

Jost ALDO

GONZAGA MOTA

MÁRIO MARTINS

DIOGO NOMURA

BENEDITO DE FIGUEIREDO

KOYU IRA

EDIVALDO MOTTA

PAULO PORTUGAL

EDMUNDO GALDINO

CtSAR BANDEIRA

PEDRO NOVAIS

NAN SOUZA

ANTONIO CARLOS MENDES TRAME

CIRO NOGUEIRA

FRANCISCO EVANGELISTA

EVALDO GONÇALVES

CARLOS SANTANA

• o'

D &' r 6' .~ •

Capitulo I
DO PODER LEGlSLATNO

Seção!
Do Congre6!10 N.donll1

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Na
cional. que.se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.

Parágrafo único. Cada legisll1tura terá a duração de qulltro
anos.

1& " ... ç .......' ,.

Seção VIII
Do Processo Legislativo

" .

..' ,

Subseção 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante pro
posta:

I - de um terço. no mínimo. dos membros da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
UI - de maIs da metade das Assembleias Legislativas das

unidades da Federação. manifestando-se. cada uma delas. pela
maioria relativa de seus membros.* 1" A Constituição não poderá ser emendada na vigência
de intelVenção federal. de estado de df'fesa ou de estado de
SitiO.

§ 2" 'A proposta sera di~cutida e votada em cada Casa
do Congresso Nacional. em dois turnos. considerando-se apro
vada se obtiver. em ambos. três quintos dos votos dos respectivos
membros.

§ 3" A emenda à Constituição será promulgada pelas Me
sas da Cámara dos Deputados e do Senado Federal. com o
respectivo numero de ordem.

§ 4" Não será objeto de deliberação a proposta de emen-
da tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto. secreto, universal e periódico;
1II - a separaçao dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5" A materia constante de proposta de emenda rejeitada

ou havida por prejudicada nao pode ser objeto de nova proposta
na mesma sessão legislativa.

.... ~.' [ 't"

A.rt. 46. O Senlldo Federal compõe-se de representantes dos
~s.ta.dos e do Distrito Federal. eleitos segundo o principio majo
ntáno.

§ l' ClIda Estado e o Distrito Federal elegerão três Sena
dores. com mandato de oito !!nos.

§ 2- A representação de cada Estado e do Distrito Federal
será ren?vada de quatro em qllatro anos. 1I1temadamente. pc;>r
um e dOIS terços.

§ 30 Cada Senador será eleito com dois suplentes.

Seção VI
Das Reuniões

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-â. anualmente, na
Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de l' de
agosto a 15 de dezembro. .

§ l' As reuniões marcadas para essas datas serão transfe
ridas para o primeiro dia útil subseqüente. quando recairem
em sábados, domingos ou feriados.

§ 2' A sessão legislativa não será interrompid'J sem a
aprovação do prbjeto de lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3' Além de outros casos previstos nest.ll Constituição.
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em
sessão conjunta para:
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(A COMISS1I.o DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇ.l\O)

Estabelece o voto facultativo e o direito de tomada do

mandato pelos eleitores.

Art. lO _ e § lO do artigo 14 da Constituição

Fe~ral passa B redigir-se nos seguintes termos:

PROPOSTA DE EV.E~DA À CO\STlTuçf,O
~Q 87, DE 19')1

(Do Sr. Victor !'aJ'cioni)

ga que seu titular não atende aos pressupostos pelos quai~ foi ~

leito.

C sistema de goverMo dos Estados Unidos está ainda

associado a he;anças históricas adequadas e condições de razo!
vel homogeneidade social. Essa' homogeneidade também é verdadeira

ent re os Es tados, que cans t i tuem, nesse caso, um verdadeiro fed~

ralismú. Por um lado essas pré-condições já existiam quando o
país se tornou um Estado Unitário, por outro lado constituem te!:!.

dências a comportamentos diferentes das nossas tradições. Estão

ligadas a comportamentos de precauções contra males do preside.!:

cialismo, tais comp o centralismo da administração ~ do poder.

Lá o Presidente não pode propor legislação, o mandato é distri
tal ç de apenas dois anos para o deputado e o dobro para sena
dor. No Brasil o mandato de 4 anos para deputado e 8 para sena

dor significa um voto de confiança, principalmente para o sena

dor, de prolongada duração.

Senado

promul
As Mesas da Câmara dos Deputados e do

Federal, nos termos de art. 60 da Constituição Federal,
gem f seguinte emenda ao texto constitucional.

§ lO - C alistamento eleitoral e o vo
to são facultativos para todos os maiores de
16 anos. 11

Por outro lado os governos locais e estaduais no Es

tados Unidos são sólidos e têm tradição prévia ao próprio pre

side.ncialismo da União.

JUSTIFICATIVA

§ 60 _ A r.etom,eda do mandato implíca na
posse do suplente de direi.to. 11

Art. 20 - Ao art. ~5 da Constituição Federal

acrescentem-s~ os seguintes parágrafos:

§ 5º - Em qualquer caso confirma-se por
meio de referendo popular, na jurisdição re!
pectiva.

EVERALDO DE OLIVEIRA

RUBEN BENTO

MAURO BORGES

BERALDO BOAVENTURA

GETÓLIO NEIVA

PAULO SILVA

JosÉ LUIZ CLEROT

ANTONIO DE JESUS

OSVALDO MELO

GUSTAVa KRAUSE

PAULO BERNARDO

FERNANDO CARRION

AUGUSTINHO FREITAS

IVO MAINARDI

CARLOS KAYATH

JESUS TAJRA

ROBERTO MAGALHÃES

GILVAM BORGES

CHICO VIGILANTE

Sala das Sessões, em I 'r/ i)ll/ '11

(, \ ~. J .
"'-...) W .i/ q L \......._~-
Deputad~ V lWR FACCICNI

,~ Pqs - RS
AVELINO COSTAMÁR~O DE OLIVEIRA

FRANCISCO DIÓGENES

LAERTE BASTOS

PEDRO TONELLI

WALDIR GUERRA

ARY KARA

TUGA ANGERAMI

JERONIMO REIS

EDMUNDO GALDINO

PEDRO TASSIS

Jolío TOTA

CALDAS RODRIGUES

TELMO KIRST

JOsÉ FORTUNATI

ALBERTO GOLDMAN

LqURIVAL FREITAS

SltRGIO CURY

JOSÉ CARLOS COUTINHO

BENEDITO DOMINGOS

CESAR SOUZA

Essa soma de condições previne os desvios comuns do

presidencialismo;·Assim, para que nos aproximemos um pouco mais

de condições indispensáveis ao sucesso de um Governo em qualqu.er

,regime, estamos propondo o instituto da retomada do mandato. PE.
dêriamos ainda propor o mandato de dois anos se não o considerá~

sernos caro demais para nosso estágiO de desenvolvimento econômi:
co, em termos de despesa da eleição propriamente dita. Quem sb

bi,;antes da eleição de 1993, ou na reforma constitucional Que
~speramos, propor a proibição de que o Presidente proponha legi~.

lação, face a tradição paternalista que frequentemente nos con
duz a dar absoluta prioridade e hegemonia ao Executivo, tornan-

do-o a variável independente no processo decisório brasileiro

no exercício da vida política.

A delegação do Congresso americano é muito mais am

pla aos~ próprios Departamentos e agências independentes do Exec)ô
tivo que ~D Presidente~ que Ir de fato o controlador, um primei:

ro Ministro com título de Presidente que responde ao caUCU5 do

partido majoritário do Congresso. A maioria do Congresso detém
todos os pCideres no congresso e controla a totalidade das autor.!.

zações do Crçamento Público que também é feito com independência

por uma Agência Crçamentária do Congresso.

Fede-

§ 52 _ Os Estados, Distrito Federal c Municí
pios devem ter sua Constituição ou Lei Orgânica ade
quadas ao princípio da retomada do mandato nos tef
mos da Constituição Federal.

§ 4º - A retomada de mandato pode ain
da ser proposta por um terço da Asse~'
bléia Legislativa do Estado.

§ 40 - Aos eleitores dos Estados ou
Distrito Federal cabem a retomada do mandato
de Senador, nos termos em que se faz a retom.,ê,

da d~ mandato de Deputado e Senador.

Os deputados desta legislatura assumiram um compromi~

so de honro: o de resgatar a imagem do Legislativo, tão desgast~

da junto à Fopulação brasileira.
outrossim, as prop;ostas para a mudança de regjll'le de

Governo para o Parlamentarismo tem encontrado bastante re-sistên

ela entre os Presidencialistas, que apontam o lIúnico país lnte!.!,

mente desenvolvido que optou com sucesso pelo presidencialismo, os

Estados Unidos da América do NO~é., como exemplo c modelo a ser
seguido por n6s: Entretanto é preciso observar que não basta qu~

rer s~r presidencialista, sem os pré-requisitos com que a soci~

dade se contrapõe à tendência desse sistema, ao arbítrio e persQ

nalismo.
C presidencialismo americano está cercado de requls.!.

tos especiais para garantir um balanço de forças políticas sim!

lar ao que se dá no parlamentarismo. Por sua vez, mesmo que n~o

possa haver, r.nmo no regime parlamentar de governo, a dissolução
da Câmara, os parlamentares americanos estão sujeitos ao "re

call". Esta instituição não deixa de ser uma forma de dissolução

individual do mandato que é "recolhido" pelo eleitor quando ju!

§ 30 - Cabe a 1% (um por cento) dos e
lei tares de cada jurisdição propor par interme
dio da justiça eleitoral a retomada do mandato
concedido em eleição, quando considere que o
deputado não está correspondendo aospressupos
tos consti tucionais.

Art. 30 - Ao artigo 46 da Constituição
·ral, acrescente-se parágrafos nos ~eguinte; termos:
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P1\ULO TIT1\N

JOSÉ MOURA

TONY GEL

TERESA JUCÁ

JOSÉ DIRCEU

LEOMAR QUINTANILHA

PAULO ROCHA

JOSÉ GERALDO

CARLOS SCARPELINI

MAURíCIO CAMPOS

JOÃO MAIA

RONIVON SANTI1\GO

LAíRE ROSADO

EPI SILIPRANDI

MUNHOZ DA ROCH1\

ORLANDO PACHECO

W1\LTER NORY

HAROLDO LIMA

FRANCISCO RODRIGUES

PAULO RAMOS

JAIR BOLSONARO

CLETO FALCIIo

GERMANO RIGOTTO

JOÃO FAGUNDES

JÓRIO DE BARROS

B.SÁ

ANNIBAL TEIXEIRA

NELSON PROENÇA

DJENAL GONÇALVES

ALCESTE ALMEIDA

VALDEMAR COSTA

ARMANDO COSTA

JOSÉ CICOTE

IRRAHIM ABI-ACKEL

RAQUEL CIiND IDO

AÉCIO DE BORBA

OS!1ÃNIO PEREIRA

JOSÉ AUGUSTO CURVO

ZAfRE REZENDE

JOSÉ CARLOS SABÓIA

JOÃO ROSA

JOSÉ LUIZ MAIA

OSVALDO REIS

PEDRO PAVÃO

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

EDUARDO MOREIRA

LUt S EDUARDO

OSÓRIO ADRIANO

PAULO PORTUGAL

WANDA REIS

DERCIO KNOP

V1\LDENOR GUEDES

ALOtZIO S1\NTOS

AMARAL NETTO

FREIRE JUNIOR

JOSÉ LOURENÇO

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

GONZAGA MOTA

NELSON TRAD

AÉCIO NEVES

JOÃO FAUSTINO

JOSÉ DIOGO

NEIF JABUR
NAN SOUZA

FETTER JUNIOR

OLAVO CALHEIROS

ÉLIO DALLA-VECCHIA

FELIPE MENDES

AROLDO GÓES

NELSON MORRO

JONAS PINHEIRO

WILSON MULLER

MURILO PINHEIRO

ALAClD NUNES

GENÉSIO BERNARDINO

MAURO MIRANDA

JOÃO DE DEUS ANTUNES

NILTON BAIANO

MAURO SAMPAIO

SAULO COELHO

GERSON PERES

PAULO P1\IM

JOSÉ DUTRA

ELIAS MURAD

OSVALDO BENDER

MARCELINO ROMANO MACHADO

CLEONÂNCIO FONS~CA

REDITÁRIO CASSOL

INOC~NCIO OLIVEIRA

PEDRO VALADARES

~AURtLIO FERRERIRA LIMA

ÁTILA LINS

WrLSON CUNHA

LUIZ PIAUHYLINO

SALATIEL CARVALHO

ARIOSTO HOLANDA

ANTONIO CARLOS MENDES THAME

DELFIM NETTO

JOSÉ TELES

FÁBIO MEIRELLES

CELSO BERNARDI

WERNER WANDERER

RUBERVAL PILOTTO

HEITOR FRANCO

MARCOS MEDRADO

JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA

MÁRIO MARTINS

ROSEANA SARNEY

NELSON JOBIM

EDÉSIO PASSOS

CÉLIA MENDES
FLÁVIO ARNS

-PAULO HESLANDER

JOÃO BAPTISTA MOTTA

JOSÉ CARLOS V1\SCONCELLOS

ROBERTO CAMPOS

ADYLSON MOTTA

ÂNGELA AMIN

VASCO FURLAN

CARLOS AZAMBUJA

CUNHA BUENO

GASTONE RIGHI

ANTONlO BRITTO

MARIA VALADÃO

JOSÉ GENOtNO

NILSON GIBSON

PRISCO VIANA

LEGISLAÇ~O CITADA, ANEXADA PELA COORDENACAo
DAS COM] SSOES PERMANENTtS~

CONSTITUIÇÃO
lU:PUBLJCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Título 11

DOs DIREJTOS E GARANTIAs FUI'IDAMENTAJS

Cllpitulo IV
DOS DIREITOS POLlTICOS

Art. 14. A wberania popular sctl exercida pelo ~ufragio uni.
vC'r~al (' pdo volo dlTt'Io C s('creto, com valor Igual para todo~.
e. no, l<'rn10~ da leI, medlanlC'.

1- plebil>cito:
1\ - referendo:
11I - iniciativa popular.
~ I O alistamenlo eleitoral e o volo são:
i _ obrigaloriol> para os maiOTel> dt, dezoito anos,

11 - facu!Iativos para:
ai O, analfabetol>:
n) os maiores de setenta ano~.

c.J Ol> maiores de dezesseis l' menores de dezoito anos

Titulo IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Capítulo I
DO PODER LEGISlATIVO

Seção I
Do Congresso Nacional

Art. 45. A Cámara dos Deputados compõe-se de represen·
tantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional. em cada Estd'
do, em cada Território e no Distrito Federal.

§ 1r O número total de Deputados, bem como a repr(··
sentação por Estado e pelo Distrito Federal. será estabelecido
por lei complementar, propo~cionaJmente à popula~ão, pr~('e
dendo-se aos ajustes necessaTlOS, no ano anteTlOT as elelçoe5,
para que nenhuma daquelas unidades da Federaçilo tenha me
nos de oito ou mais de setenta Deputados

§ 2' Cada Território elegerá quatro Deputados.

Art. 46. O Senlldo Federlll compõe-se de reprl'sC'ntantes dos
Estados e do Distrito Federal. eleitos segundo o prinCIpio maJo,

• rilbrio.
§ l' Cedll Estado e o Distrito Federlll elegerão três Sena·

dores. com mllndato de oilo IInos.
§ 2- ArepresentllçiJo de cllda Estado e do Distrito Federal

será renovada de qUlltro em quatro llnos, llllernadamenle, por
um e dois terços.

§ 3 Cllda Senador sem eleito com dOIl> ~upkn!t',
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JUS T I f I C A T I V

Pre-vê eleiçÕê.5 mista:; para a Cdmara àos Deputados.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAo Ng 07,

DE 1991).

I 2Q O registro do candidato far-se-á simultanea
mente para as vagas maJorlt6rlas e para 85 proporcIonaIs.

Defino desenvolvImento polrtlco, diferentemente, por'm
em assocllçlo 80 desenvDlvlemnto econOmlco, como a ma~lra de de

cidir e Iglr no setor sacia' p~bffcD, por crlt~rfos transparentes
e pr6determlnldos, por vias lnstltuclonallzadas e perenemente mo

dernlzad.s ou atUalizadas. Esse desenvolvlemnta econômmJco ou

falta dete.
A farta de desenvolvImento econômIco gera I carêncIa de

recUrsos plra I continuidade do desenvolvimento pol ftlco e a fal
ta deste Impede o progresso econômICO, de modo que 05 dois Têm

que caminhar Juntos.
Um certo de5envoJ~lmento referido ao processo de BgIU:

tlnhaçlo pode ser notado no Brasl I desde o per{odo pré-co~stl

tulnte. "as a falta de desenvolvImento econômIco desse mesmJ P!

r(odo Impediu sua continuidade, de modo que elgUm8s mudanças de

vem ser InduzIdas para queb!ar o crrcUlo vIcioso em que nos en

contramos.
Acredltlmos que o voto misto, 50\ distrital e 50~ pro-

porCionai populaçlo do Estado, pode diminuir o Impacto que

fragilidade do sistema tem mostrado dispersando o capaCidade de

coallzlo do Congresso na hora de adotar medidas e tomar declsôes.

Há falta de sintonia Interna nos partidos, eles têm um perfil mal

dei Ineado ou distorcido desde a origem, desorientando a oplnllo

pObllca a respeito de suas propostas.
Outrossim, vislumbramos as dificuldades que pOderiam

advir de adotarmos, simplesmente, o voto distrital misto, nos

moldes da Ileta partidária para o complemento ao voto maJorlt6
rio. Certamente os detentores do poder econõmlco, em detrimento
de uma representaçfio mais ampla e aut~ntlcl da populaçlo, pode

riam financiar vários distritos e obter as primeiras colocaç~es

nas adJac!nclas de seu Interesse, prejudicando os pequenos partl

d.os.

pnnha do voto 6tll, que num sistema diferente ensejaria dlzzer .~

eleitor de UM partido Menor que nlo Jogasse fora seu voto pola a

candidato nlo tem chances ou ser o mala votado. Neste sistema o
voto ~tll nlo eliminaria • E assim os pequenos partidos pode

riam disputar no distrito a soma naceBs'rla plra eleger .eu depu

tado proporcionai no Estado.
No sletema de IIêta5 do partido, par. as vagas propor

cionais terlamos a conatltulçlo de dobradinhas em que UM patrocI
nasse a campanha do outro e o desdobramento da caMpnha de candi

datos blseado no apOio financeiro. o~tro8Blm, te~os que tertodoB
05 candlGltos sujeitos ~ mesma sltuaçlo, e disputando de Igua.

para Igual. Pelo que propomos, todos os candldltos dIsputam du••

vagas, simultaneamente, a majoritária e a proporcionai, ambas no

distrito. O efeltor tem, a58'~t duas oportunidades de eleser o
seu candidato. Pode eleg6-lo pelO voto mlJorltArla para a primei

ra vago, majorlt'rla, ou, ainda, pelo voto proporclonaJ S8 nlo

for o majoritariamente eleito.
Por um lado, a representlçlo do distrito per~'tlr' lO

eleitor conhecer de perto o seu eleito, por outro lido, obrlglr'

o parlamentlr a uma relaçlo permanente com uma 're8 lImItada de

possibilidade concreta pera a cobr8nça Inlls clara, ativa e perma

nente. Quem nlo der atendimento concreto aos anseias do eleltorl
do, e nlo se fizer um perfil realmente conhecido da comunidade,

sofrerá a sançfto da recusa do eleItor, ou mesmo 8 retomada do

~andato que Bstamos propondO separadamente. é o veto pelo voto.

U fato principal pelo qual acredito que o sistema elei
toral, COMO o voto distrital, favorece o desenvolvimento polrtlco
e, ·parl pa8su~ ao desenvolvimento econômico ~ a manelrl como ele

estimula a co-responsabilidade e partlclplçlo das InstltulçGes 8.

portanto tamb6m de seus componentes. Outras razftes estio associa

das I minha crença de que e origem di falta de responsabilidade

sobre a8 declsnes e execuçlo das mesmas, bem como a falte de In

teresse pelas coisas p6bllcas, edv6m d8 falta de desenvolvlment~

pai (ti co. Esta por sua vez tamb6m decorre da fragilidade do sis

tema plrtld'rlo, enfraquecido pela disputa Intra-partld'rla do
sistema proporcionai puro. Nele, os companheiros de partido se
transforMam em Inimigos dentro de uma mes~1 trincheira, no parti

do. Dar. este ficar enfraquecido, dentre outros motivos.

de re
cento>

dema f B

dl.trl

• D 00

pr6xl ...

~Art. 45 A Clmara dos Deputados compõe-se

presentantes do ~ povo, dos qUaiS 50" (cinqüenta por

serlo eleitos pelo voto distrital majoritário e os
pelo sistema proporcionai partld6rlo.

52 Cada Estadi seré dlvldlco em tantos

tos quantos forem 08 deputados de sua repreeentaçlo

mero de eleitores em cada distrito ser6 sempre tio

quanto possrve'.

BR Cada terrItórIo elegerá quatro deputados nas

mesmas condlçftes dos Estados."

q2 05 distritos eleitorais serAo delimitados
por .'re85 referidas e adjacentes às cidades mais popUlosas
de cada Estado,. consoante o censo e proJeçfto censltérla ofi

ciais, respeitando-se a. caracterrstlcas de slmllarledade

regional e social com prioridade ao tipo de produçAo.

Art. 19 O .rt. 45 d. C.n.tltulçft. feder8J p•••• ter

seguinte redaçfio:

As MeeaB da CAmar. dos Deputados e do Senado federal,

noe termo! do art. 60, • 3g, da Constltulçfio federal, promulgam 8

seguinte emenda constitucional:

I 32 Os candidatos n50 eleitos para 85 vagas ma

JorItárias se clssslflcarlo automaticamente, pela ordem do

percentual de votos obtido no distrito às vagas proporcio

nais do partido no Estado.

'º O namero total de deputados, bem como a re
presentaçfio por Estado e pelo Distrito federal, será estabe

lecido por lei complem~ntar, procedendo-se 80S ajustes ne

cessárIos, no ano anterior bs elelçftes.

PROPOSTA DE E~fE\D/\ l\ CO~SflTLlÇ}.,.O

XO 89, DE 1991
iDo Sr. ViC!(l" Faccioni)

sistema proporcionai puro que temos usado nos parece

uma d~s causas para o enfraquecimento dos partidOS polrtlco~ em
noaso Pars. O pr6prlo sistema presidencialista, Wmater· do nosso,

O dos Estados Unidos da América do Norte, é baseado no voto dis
trital, e puro. No sistema parlamentarista de governo cresce lin

da mais a ImportAncla do voto distrital. A paasagem de um para
outro sistema eleitoral, do proporcionai para Q distrital, pelo

que temos ouvido, encontraria consenso numa forma mista, que con

templas~e simultaneamente os dois crlt6rlos.

forma mais simples e 16glca nos parece Ber a que es

tamos propondo nesta emenda constitucional, qual seja, a adoçlo

do sistema distrital, computando-se no distrito, tanto o voto ma

Jorlt8rlo que elege o deputado para a vaga respectiva, como

clas81flcaçlo dos candidatos que disputam as vagls proporCionais.

Estas por6m cabem ao partido.

Nlo terramos, desta forma, dois tipos da candidatos, lo
disputar a reprasentaçlo do distrito os candidatos t ••b6m estio

disputando vaga do seu partido n8 representaçlo proporcionai.
A forma que estamos propondo preservar as poSSibilida

des do sistema Plurlpartldérlo, ensejando condlç~es de sobrevl

vencia a mola de dois partidos por distrito, pOis elelmlnl a c.~-
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Por sua vez, o partido ter' Interesse em buscar os cln

dldetoa qua la mesmo tempo tenham capacidade de mobilizar votos e

quallflcaçlo par. uma representaçlo expressiva do partido. sempre

haver' 'nterDese de atuaçfto das forças BDclals, mes ela nlo ter6
condlçftes de atuar no desvltuamento de representaçfto partld6rla.

patas r8Zaes expostas que espero o apolo de meus pa-

AS5Iro, dividindo-se Estado em distritos tfto Iguais

quanto possível em populaç§o, mas contando-se o seu voto para
Estado, exceto o maJoritário, Dbter-se-á uma representaç50 pOlí
tica mais" autêntica. O voto será sempre, e ao mesmo tempo, do
candidato a do partido. 05 candidatos terRa Interesse de combate

repre8ent8tlVld~de igualmente voltado para seu partido e para

os objetiVOS especrflcos de sua representaç§o, uma vez que haveró

convergê·nc I a.

MXJIf,x"frW
Sol8 das Sesslies, em li-( de ot:tt1r1Jl"lf de 1991

Titulo IV

Jolío PAULO

ÂNGELA AMIN

JOJ\O MENDES

IVO MAINARDI

JORGE KHOURY

ARY KARA

ARACELY DE PAULA

PEDRO NOVAIS

JOliO ROSA

EDUARDO MATIAS

FERNANDO DINIZ

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

DOMIllGOS JUVENIL

NELSON BORNIER

AROLDE DE OLIVEIRA

JORGE UEQUED

GENÉSIO BERNARDINO

OSÓRIO SANTA CRUZ

CARDOSO ALVES

TERESA JUcÁ

AUGUSTO FARIAS

VADJ\O GOMES

RAUL BELÉM

EDISON F'IDELIS

AUGUSTINHO FREITAS

FRANCISCO RODRIGUES

SARNEY FILHO

DIOGO NOMURA

MARCELO BARBIER I

JOSÉ AUGUSTO CURVO

IRANJ BARBOSA

SÉRGIO AROUCA

JDSt DIOGO

MAURI ~ÉRGIO

ALOISIO VASCONCELOS

ERALDO TRINDADE

RODRIGUES P~L\o\A

BETa MANSUR

JÚL'10 CABRAL

JOSÉ CARLOS COUTINHO

VITTORIO MEDIoL!

MARCELJNO ROMANO MACHADO

Joi\o HENRIQUE

DA ORGANIZAçAO DOS PODEJltES

-CONSTITUIÇAO
REPúBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL

.... , .l9S8 ...•..........•.••.... .

Seção/
Do Congres6o !'I.dona!

Capítulo I
[>O PODER LEGISLAoTIVO

Jol\o FAUSTINO

BENEDITO DE FIGUEIREDO

LEOMAR QUINTANILHA

EDÉSIO PASSOS

AROLDO GÓE~

OSMÂNIO PEREIRA

CLEONÂNCIO FONS1':CA

MAGALHl\ES TEIXEIRA

CALDAS RODRIGUES

OSORIO ADRIANO

WrLMAR PERES

JOSÉ FORTUNATI

CtLIA MENDES

AVELINO COSTA

PEDRO VALADARES

WALDIR GUERRA

ALACID NUNES

ZJ\IRE REZENDE

ARMANDO COSTA

GONZAGA MOTA

COSTA FERREIRA

CESAR B,ANDErRA

TADASHI KURIKI

VASCO FURLAN

RAMALHO LEITE

ALBERTO GOLDMA~

RENATO VIANNA

MÁRIO DE OLIVEIRA

PAES LANDIM

VALDEMAR COSTA

DELFIM NETTO

TELMO KIRST

Jolío DE DEUS ANTUNES

MARCOS MEDRADO

GEORGE TAKIMOTO

JAIR BOLSONARO

LAPROVITA VIEIRA

FRANCISCO DIÓGENES

JOSÉ BELATO

CARLOS AZAMBUJA

NAN SOUZA

SAULO COELHO

MURILO PINHEIRO

CARLOS SCARPELINI

EDUARDO MASCARENHAS

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAC~O

DAS COMISSOES PERMANENTES

CARLOS ALBERTO CAMPISTA

PEDRO PAVJ\O

SERGIO CURY

~AVIAEL CAVALCANTI

WERNER WANDF~RER

WILSON MULLER

CESAR SOUZA

ERNANI VIANA

NELSON MORRO

MAURO MIRAND~.

FABIO FELDMA!'m

JURANDYR PAIXÃO

ANIBAL TEIXEIRA

WILSON ,"OREIRA

JERÔNIMO REIS

RONALDO PERIM

WAGNF.R DO NASCIMENTO

ARIOSTO HOLANDA

SERGIO BARCELLOS

DANIEL SILVA

TILDEN SANTIAGO

I.UIZ DANTAS

VALOENOR GUEDES

RIBEIRO TAVARES

JOÂO ALMEIDA

AMAURY MULLER

SIGMARINGA SEIXAS

GERSON PERES

MAURO BORGES

JOSÉ LUURENÇO

NEY LOPES

OSVALDO MELO

RUBEN BENTO

LIBERATO CABOCLO

REINHOLD STErHANES

IBER1': FERREIRA

ETEVALDA GRASSI DE MENEZES

GETÚLIO NEIVA

JÓRIO OE BARROS

LJI.-v~'-eJ~Deputado VI OR FACCIONI f
p RS

AMARAL NETTO

PAULO TITAN

ROBERTO BALESTRA

FRANCISCO COELHO

LUCIANO ~IZZATTO

LhERTE RASTOS

NEIF JABUR

SALATIEL CAR"JALHO

ORLANOO PACHBCO

LUIZ CARLOS rlAULY

VALTER PERt.IRA

PINHEIRO LA'.DIM

TONY GEL

FELIPE MENCES

FÉLIX MENDONÇA

PAULO RAMOS

MARINO CLINGER

FÁTIMA PELAES

DERCIO K~OP

ED50'tl: SILVA

Jolío TOTA

PAULO DUARTE

FER~AN[)O CARRION

B.SÁ

ORLANDO BEZERRA

RONIVON SANTIAGO

GERALDO ALCKMIN fILHO

NILTON BAIANO

EDUARDO MOREIRA

RAQUEL CÂNDIDO

AROLDO CEDRAZ

MURILO REZENDE

INOC~NCIO OLIVEIRA

LOURIVAL FREITAS

PAULO MARINHO

JOSÉ REINALDO

MAURO SAMPAIO

CÉSAR MAIA

DJENAL GONÇALVES

LÁZARO BARBOSA

res.
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Art. 45. A Cãmara dos Deputados compõe·se de represen
tantes do povo. eleitos. pelo sistema proporcional. em cllda Esta
do, em cada Território e no Distrito Federal.

§ ]' O número lotai de Deputados, bem como li re~re'

sentação por Estado e pelo Distrito Federal, será es~belecldo'
por lei complementar, proporcionalmente à po~ularao. ~r~e
dendo-se aos ajustes necessários, no ano antenor as elelçoes,
para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha me·
nos de oito ou mais de setenta Deputados.

§ 2" Cada Território elegerá quatro Deputados.

Subseção 1/
Da Emenda iJ Constitulçáo

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante pro
posta:

do
'De'- de um terço, no mfnimo, dos membros da ClImara

s putados ou do Senado Federal'
li - do Presidente da República:

. 11I - de mais da metade das Assembléias Legislativas das
uOl~a~es da .Federação. mllnifestando-se. cllda uma delas. pela
malona relativa de seus membros.

. § I· A..Constituição não poderá ser emendada na vigência
dy. mtervençllo federal. de estado de dpfesa ou de estado de
SItiO.

§ 2' A prop?sta será discutida e votada em cada Casa
do Congre~soNaCIOnal. em dois tumos. considerando-se apro
vada se obtiver. em ambos. três quintos dos votos dos respectivos
membros.

J 3
C
•li "emenda à Constituição será promulgada pelas Me

sas a. m!!"a dos Deputados e do Senado Federal, Com o
respectivo numero de ordem.

Inspira-nos a imorredoura lembrança da
participação efetiva da raça negra, na his
tória de sua evolução. pois foi através da
mão-de-obra negra, vinda de além-mar, que se
forjou a Nação e o povo brasileiro.

O Grupo Parlamentar Brasil-África tem ca
racterísticas idênticas àqueles que já exis
tem, com grande proveito para os países que
deles participam, em decorrências de grupos
criados com iguais objetivos e voltados para
as mesmas finalidades: desenvolver e aprimo
rar as relações culturais e econômicas de
povos que se alinham em princípios e
tradições.

O Congresso Nacional, integrado pela re
presentação _ mais autêntica e legítima do
povo brasileiro _, deve ditar as normas da
política internacional de nosso País, volta
das sempre em favor dos interesses maiores,
jamais a serviço de preocupações subalternas
e imediatas, embasando assim o arcabouço de
nossa imagem. bom e válido para ontem, hoje
e para amanhá.

Brasília. 12 de novembro de 1991.
Deputado Paulo Paim.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N,Q 73, DE 1991

(Do Sr. ,José Fortunat1 e outros dois)

··•••• • ··or __ _ _ .

(À Mesa.)

A Câmara dos Deputados resolve:

.Justificação

idente.)(À Mesa ao 1~ Vice-

Os Governos do Brasil, Argentina, Uruguai
e Paraguai estão desenvolvendo uma série de
encontros tendo em vista a implementação, em
dezembro de 1994. do que está se chamando de
Mercado Comum do Sul, ou simplesmente
Mercosul.

Institui o Grupo Parlamentar Brasfl-Ar
gentina-Uruguai-paraguai e dá outras pro
vidências.

Justificação

Para nós, integração, lato sensu, signifi
ca a superação de divisões e rupturas e a
união orgânica entre membros de uma dada
organização. Esta integração pode ser vista
enquanto um processo ou enquanto uma
condição. De acordo com esta última visão,
poderá se ter um alto índice de integração
jurídica e econômica juntamente com um baixo

Art. 1~ Fica criado, como serviço de coope
ração interparlamentar, o Grupo Parlamentar
Brasi1-Argentina-Uruguai-Paraguai.

Art. 2~ O Grupo Parlamentar reger-se-á por
seus Estatutos, aprovados por seus membros,
cujas disposições deverão respeitar a Legis
lação Interna em vigor e atuará sem ônus
para a Câmara dos Deputados.

Art. 3 Q Esta resolução entrará em vigor na
data de sua promulgação, revogando-se as
disposições em contrário.

respectivos
não poderão

legais ou

Cria
ca.

PROJETOS APRESENTADOS

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 72, DE 1991

(Do Sr. Paulo Paim)

o Grupo Parlamentar Brasfl-Áfri-

Art. 2 Q O Grupo Parlamentar reger-se-á por

Nossa iniciativa resgata uma dívida
antiga. Unindo a África e o Brasil, a histó
ria do Brasil, suas raízes, seu desenvolvi
mento seu povo; são Nações irmãs de fato.

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

Art. 3 Q Esta resolução entrará em vigor na
data de sua publicação.

Art. 1~ Fica criado, como serviço de co
operação interparlamentar, o Grupo Parlamen
tar Brasil-África.

seus Estatutos. aprovados pelos
integrantes, cujas disposições
contrariar quaisquer prescrições
regimentais em vigor.
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A Câmara dos Deputados resol,!e:

OIS aw:SSOES DE EDOCAÇMJ, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E TRI

BUTAC!\O; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇ!\O-ART.54)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 77, DE 1991
(Do Sr. Ma&a1hães Teixeira e outros)

Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991.
Deputados ~osé Fortunattf _ Lucf Chofnackt
Edésio Passos.

uma união aduaneira ou um mercado

Institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar a situação do ensino público no Brasil,
abrangendo as aplicações dos recursos destinados ã
educação e as graves distorções existentes.

comércio;
comum?

Com relação ao modelo pretendido, podería
mos citar duas correntes que são antagônicas
do ponto de vista da força motriz da
integração:

A primeira. que poderíamos chamar de fun
cionalista, sustenta que a extensão gradual
das áreas de colaboração entre os Estados e
o aumento dos benefícios assegurados a estes
produzirão elementos suficientes para a ma
nutenção da integração.

indice de integração política. De acordo com
a primeira visão, pelo contrário, não é pos
sível estabelecer anteriormente setores eco
nômicos de mais rápida integração com o fim
de uma integração global.

No caso do Legislativo, gostaríamos de le
vantar um aspecto da teoria da integração,
bastante elucidativo para justificar o obje
tivo do projeto que ora apresentamos.

A segunda defende que, sendo a maioria dos
problemas a serem enfrentados para chegar a
uma organização integrada de natureza ou
caráter políticos. é o poder político que
deve assumir a direção do processo de
integração.

É por concordarmos com esta segunda cor
rente que propomos a criação do Grupo Parla
mentar envolvendo os quatro países que hoje
subscrevem o Tratado de Assunção.

Além disso, está claro que a formulação da
Política Externa Brasileira tem se limitado
ao âmbito do Executivo. tendo sido este, no
caso do Mercosul, o responsável único pelas
negociações e pela implementação das
resoluções. É preciso que o Poder Legislati
vo passe a tomar um papel ativo neste pro
cesso. e não se limite a ser mero homologa
dor de decisões anteriormente tomadas.

Art. 12 Fica instituída Comissão Parlamentar de

Inquérito destinada a investigar a situação do ensino públi

co básico no Brasil, ~brangendo as aplicações dos recursos

destinados à Educação e as graves distorções existentes.

Art. 2º A comissão será constituída por 11 (onze)
membros e igual número de suplentes, com prazo de 120 (cento

e vinte) dias, prorrogável até'~ metade, para a conclusão

dos seus trabalhos.

Art. 32 Os recursos administrativos e o assessor~

menta necessários ao funcionamento da comissão serão provi
dos pelo Departamento de Comissões e Assessoria Legislativa,
respectivamente.

Art. 42 As despesas decorrentes do funcionamento

da comissão de que trata esta resolução correrrão à conta de
·recursos do orçam~nto da Câmara dos Deputados.

Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

blico em obras que, a princípio, deveriam vir suprir as n~

Tais notícias envolvem a utilização de dinheiro p~

da população -, a qual tem ~e avultado com as inúmeras denún

A imprensa em geral tem noticiado fart:aIrente a situação

de absoluta decadência do ensino público no Brasil, princi

palmente o ensino básico - que atinge a camada mais carente

recursos

destinados à Educação e as graves distorções existentes esp~

cialmente quanto à remunera8ão do professorado, fato agrav~

do nos Estauos do Norte e Nordeste.

cias trazidas a públ~co sobre amá aplicação dos

cessidades educacionais daqueles a que teoricamente se desti

nam, mas absolutamente não atingem esta finalidade, levanta,!!

do inclusive dúvidas quanto ao desvio de parte dessas v€rb~s.

Além disso, a todos nós é claro que os baixíssimos

salários recebidos por grande parte dos profissionais de ed~

cação estão em desacordo com o texto constitucional, cujo

art. 72, item IV, garante o direito de todos os trabalhad2

res urbanos e·~urais à percepção do salário·mínimo.

Acreditamos que com o trabalho conjunto
dos parlamentares. através deste Grupo, po
deremos encontrar respostas para perguntas
as mais importantes, como: que integração
queremos? Que modelo de integração é o
pretendido? Quais serão os benefícios ad
vindos da criação de um zona de livre de

A discussão desenvolvida pelos quatro Po
deres Executivos ainda não conseguiu atingir
o campo político. estando limitada aos as
pectos econômicos da integração. Defendemos
que o conceito de integração utilizado em
nossa intervenção deva ser o mais amplo pos
sível, envolvendo aspectos não só de ordem
econômica, mas também política, social e
cultural. Queremos com isso evitar que o
Tratado de Assunção tenha o mesmo fim de
tantos outros na América Latina, que não
conseguiram atingir o objetivo de integrar
os diversos países. O Poder Legislativo deve
atuar, desta forma. no sentido de acabar com
o reducionismo característico dos processos
de integração.
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com o planejamento e a seriedade que ela requer.

se propõe.

Nesse contexto, a Assembléia Constituinte inseriu

no texto da constituição' de 1988 - art. 212 - a obrigatori!:.

WALDIR PIRES

JOSÉ LUIZ CLEROT

NELSON PROENÇA

GILVAM BORGES
PEDRO ABRl\O

OSWALDO STECCA

TUGA ANGERAMI

NILMARIO MIRANDA

JOÂO ALMEIDA

SEBASTIlIo FERREIRA

ROBERTO FRANCA

RENILDO CALHEIROS

SAIO FERREIRA

ANTONIO BÁRBARA

LUIZ CARLOS HAULY
DELCINO TAVARES

ROBERTO MAGALHl\ES

MARCELO BARBIERI

HAROLDO LIMA
FAUSTO ROCHA

AMAURY MULLER
FELIPE NERI

TILDEN SANTIAGO

GERALDO ALCKMIN FILHO

MUNHOZ DA ROCHA

JORGE UEQUED

MORONI TORGAN

ADROALDO STRECK

OSVALDO MELO

HILi.RIO COIMBRA

NEIF JABUR

FABIO MEIRELLES

JERÔNIMO REIS

PAES LANDIM
PAULO ROCHA

JONAS PINHEIRO

DOMINGOS JUVENIL
Jol\o HENRIQUE

VASCO FURLAN

WAGNER DO NASCIMENTO

ALBERTO HADDAD

HENRIQUE EDUARDO ALVES

LUCIANO PIZZATTO

ALUIZIO ALVES

PAULO TUAN

GIDVANNI QUEIROZ

WELLINGTON FAGUNDES

CESAR MAIA

ANTONIO UENO

COSTA FERREIRA

EDUARDO MOREIRA

OSMANIO PEREIRA
JESUS TAJRA
PEDRO PAvl\o

SÓLON BORGES DOS REIS

JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA

CELIO DE CASTRO
HAROLDO SABOIA

GASTONE RIGHI
MARCELINO ROMANO MACHADO

JOliO DE DEUS ANTUNES

PAULO HESLANDER

~~~~Nigu~~~1~OTD
SANDRA CAVALCANTI
PAULO MARINHO

PAULO SILVA
ALDO REBELO
JOSÉ FORTUNATI

JO~O PAULO

JOSÉ CICOTE

HEITOR FRANCO

VADlio GOMES

TERESA ..JUCi.

REINHOLD STEPHANBS

FLAVIO DERZI

CALDAS RODRIGUES

JORGE TAOtu MUDALEN

RICARDO IZAR

ROBSON TUMA

BENEDITA DA SILVA

JOSÉ THOMAZ.NONO

MAURO BORGES

RITA CAMATA

ROBERTO VALlIDlio

LIBERATO CABOCLO

EULER RIBEIRO

WANDA REIS.

BETO MANSUR

PEDRO TONELLI

IRMA PASSONI

ROMEL ANISIO

ODELMO LElio

WILSON CUNHA

JOSÉ ALDO

MAX ROSENMANN
RAQUEL CÂNDIDO
,(LVARO VALLE

BENITO GAMA

PAULINO CíCERO DE VASCONCELOS

WILSON MOREIRA

SERGIO MACHADO

ROSE DE FREITAS

PAULO HARTUNG

ANTONIO FALEIROS

SAULO COELHO

ANDRÉ BENASSI
LUIZ PONTES
VITTORIO MEDIOLI

JOSÉ LINHARES

JACKSON PEREIRA

JAYME SANTANA

JUTAHY JUNIOR

JOÃO FAUSTINO

ANTONIO CARLOS MENDES THAME

ALBERTO GOLDMAN

ZAIRE REZENDE

ALVARO RIBEIRO

AUGUSTO FARIAS

OSORIO ADRIANO

JoliO MAIA

JORGE KHOURY

RONALDO CAIADO

LUIZ GIR~O

RONALDO PERIM

ZILA BEZERRA

WALTER NORY

GETÚLIO NEIVA
BENEDITO DmlINGOS
BENEDITO DE FIGUEIREDO
AROLDO GÓES

EDESIO PASSOS

LOURIVAL FREITAS

HÉLIO BICUDO

RICARDO MORAES

JOSÉ GENOíNO

FLi.VIO ARNS

EDSON SILVA

JOSÉ EGYDIO

RODRIGUES PALMA

decisiva

NEY LOPES

IBBRE FERREIRA

JosÉ MÚCIO MONTEIRO

EDMUNDO GALDINO

MARCO PENAFORTE

ALCESTE ALMEIDA

kOIU IHA

MIGUEL ARRAES

, FABIO FELDMANN

GONZAGA MOTA

JOliO ROSA

LUIZ TADEU LEITE

CARLOS SCARPELINI

JONI VARISCO

ALCIDES MODESTO
RAUL PONT

VALDIR GANZER

ADÃO PRETTO
MESSIAS GOlS

JOSÉ CARLOS ALELUIA
ARTUR DA Ti.VOLA

SAMIR TANNús

PAUDERNEY AVELINO

MANOEL CASTRO

LUIZ GUSHIKEN
NILSON GIBSON

JOSÉ DUTRA

JABES RIBEIRO

IVO MAINARDI

CARLOS ALBERTO CAMPISTA

LtlCIA VÂNIA

JOSÉ LUIZ MAIA

Ora, a Educação, como todos sabemos, é

Sala das Sessões, em2'B de "Y"IotJ€'1"Y'"lb("o de 1991.

"'~'""

para o desenvolvimento do País, e deve s~r tratada pelo' p~

der Público, cujo papel no sistema educacional é fundamental,

dade da aplicação de percentuais da receita resultante àe i~

postos no ensino, os quais, no caso da União, foram fixados

em no mínimo 18% (dezoito por cento), e no dos Estados, Di~

trito Federal e Municípios, em 25% (vinte e cinco por cento).

Cabe agora ao Legislativo fiscalizar o cumprimento

desse dispositivo constitucional, a fim de garantir a aplic~

ç~o correta desses recursos, a qual, segundo as notícias a

que nos referimos,ni~oestá sendo feitaconforrne o objetivo a que

Impõe-se, por conseguinte, uma completa investig2

ção do ensino público no Brasil, que envolva os fatos apont~

dos, justificando plenamente a criação da Comissão Parlame,!!

tar de Inquérito que ora prop~mos, respaldada pelas assinat~

ras que acompanham esta proposição.

CARRION JUNIOR

MALULY NETTO

ARIOSTO HOLANDA

AGOSTINHO VALENTE

ERNESTO GRADELLA

LEUR LOMANTO

FRANCISCO DIÓGENES

SANDRA STARLING

LUCI CHOINACKI

MARILU GUIMAR~ES

ROBERTO FREIRB

JOsÉ BURNETT

JO~O RODOLFO

JOSÉ REINALDO

ROSEANA SARNEY

ÂNGELA AMIN

CESAR SOUZA
RENATO VIANNA

BDUARDO JORGE

MARIA LUIZA FONTENELE

JAQUES WAGNER

AtCIO NEVES

RUBENS BUENO

MAURICIO CAMPOS

AVELINO COSTA

JOSÉ AUGUSTO CURVO

SALATIEL CARVALHO

LÂEL VARELLA

EDMAR MOREIRA
MARIO DE OLIVEIRA

ORLANDO BEZERRA

GEORGE TAKIMOTO
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l'6tuJo n

LEGISLAÇ~O CITADA. ANEXADA PELA COORDENAC~O

DAS COMISSOES PERMANENTES

-CONSTITUIÇAO
REPÚB1JCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Cria o Grupo Parlamentar Brasil ... ,t{frica do Sul.

PROJETO DE RESOLL:ÇÃO r\'186, DE 1991
(Do Sr. Paulo Paim)

I 3- li distribuição dos recursos públicos assegurar6 prio
rldack ao atendimento dlIs necessidades do ensino obrigatório.
nos tennos do plano nacional de educaçllo.

§ 4- Os programas auplemenlAlres de alimentação e as
IIsténcia li saúde previstos no llrt 208. VII. lerão financiados
com ~cursos prO'llenientes ck' .contribuições aocials e outros·
recursos orçamentários.

§ 5" O ensino fundamental público ter.1I como fonte adi
cional de financÍllmento a contribuição social do llIIilrio-edu
cação. recolhida. na forma dll lei. pelas empresas. quro dela
poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental
de seus empregados e dependentcs.

PAULO PAIM

CHICO VIGILANTE

VALDEMAR COSTA

NELSON TRAO

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

(AO SR. PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE-)

A CAf"lARA DOS DEPUTADOS r"oolv_:

Capitulo U

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 7· São direitos dos trllbalhadores urbanos e rurais. além
de outro5 que visem ~ melhoria de sua condição social:

Art. 1Q rico crin:do r como sorviço de coopllraç50 lnte,!:.

p.rlamontor r O Grupo Pnrlemontar Brosil - Arries.

Art. 211 O Grupo Parlnf"'fOtar regar-BIJ-ó por !!Olfn f.:'sto_

tutOft r nprovadd'S pelos re!!poctivon intograntes , cUjos disposições não

poderão contrnriar quaiquor prescrições legois ou regimentai" um vigor.

Art. 3" Ellt8 reooluç.ão ontrftrií Qm vigo:r: nR data do !!IUB
pUblicação.

Art. 4D RO\fogam-tUI 08 dispollições em contrários.

JUSTlrICATIVA

'ntulo VIII

SeçãoJ
Da Educ:.ção

DA ORDEM SOCIAL

Capitulo 111

DA EDOCAÇÃO. DA CULTURA
E DO DESPORTO

Nossa iniciativn l'fu;gata uma dívida antiga. Unindo

Arrlc3 e o Oras!l, a história do Oriloil , SUBO raí.zes , suao: cult.urutl _

••u povo fazem das dURe Nnçüell irmos rJf' fuLo ..

Ine:pira-no1'l R il'l'lorrnduurn lnmhrunça dn porticipnç.ltl !'

rOt.iUR da re:ça negra, na história rio ~lun uvolur;iio • poin fui nt.raV(1!l d .•

raça Nogre , vim:ln do alúm mar, que au forjou a Nação e o povo bra~i 1nil li.

(".ta.os oMbu1dos oinda e rundamnntnll11ente I db dlHIOjO

que "588 rDI!oluç30 seja aprovoda • Brim dO" que po~uuunos acompanhar. diri

cl1 transição do povo Negro, be. COrlo oportuniz.r u'" lIcolllponhafllento cfot.!.

vo d••loboraçio da nova Conatltuiç~o , •• integração entre Or.neoo _ N!,
• p - - - - - - - - groa na Arriea do Sul ..

V.lft ainda r ••salter qun 11 vinda do lidar Negl'o NO~~JGn

110 Brasil no eelftostro pasl'SlIdo • nos solicitava .1.. que todo!! os povos

o Br••il quando do lIua visita. olhoSSDtrI D ocolnpanhar:ncm 3 aituBçio diri_

cll por quo 80 .ncontra 8 gr,mde Majoria 11891'• • d.quols Pa!••

Acrodi lo Sr1l8. Oapuludôs que 11 uprovnçlo da pt9&ent.J

rel!lOlução r soore tambám COla0 um. rnspost.a do Podor Legislativo da nosso

P.h. • noos. IrlOll ArrIe. ~~??"

,---087::/;s" 1J~"í/P{ ~-r/7.J./17

IV - IlIIi1rio minlmo.lixado em lei. nacionalmente unifica·
do. capaz df atender a auas nece!osidades vtlAlis b6sicas e 115
de aua família com moradia. alimenlAlç60. educaçiJo. 5/lúde.
lazer. vestuilrio. higiene. transporte e previdêncÍll social. com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. sendo
vedllda SlUl vinculllçlto para qualquer fim;

...................... - -.. ---- _ _-

Art. 212. A União apltcarll.IlnUlllmentro. nunca ~nosde ciro
zoIto. e 0$ Estados. o Distrito Federal e os Municípios vinte
e cinco por cento. no mlnlmo. ela receita reaultante de impostos.
compreendida a proveniente de trllnsferéncias. na rnllnuteoç60
e desenvolvimento do ensino.

I 1" A parceia dlI arrecaclação de Impostos transferida
peia União 80S Estados. 80 Distrito Federal e aos Municípios.
ou pelos Eatados 80S respectivos Municípios. MO é considerada.
para efeito do cálculo previsto nestc artigo. ~celtll do govemo
que a transferir.

I 2" Par.a efeito do cumprimento do dísposto no Cllput
deste artigo. terão considerados os alsternlls de ensino federal.
estadual e munlcíplll e os recUtJOs aplicados na forma do art.
213.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.O 87, DE 1991
(Do Sr. Prisco.Viana}

.Altera. O ~rt~ 157:,d9 Regimento Interno.
.; íA :Comissão de Constituiçã.o e Justiça e

de Redação; .eà MesaJ_

A Câmara dos Deputapos resolv-e:

Art. i57 _ Aprovado o requerimento de u:,gên
eia a Comissão __ ou Comissões, caso ainda nao o
tenham feito; emitirão parecer em 72 (setenta e
duas) horas, após o que a matéria será incluída na
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Ordem do Dia, em primeiro, .lugar, observando-se
o que prescreve o art; 49.

§ 1.0 Findo o prazo referido ne<;te artigo, e
não tendo a Comissão ou Comissões se pronunciado
sobre a matéria. a 'Mesa dará inicio à discussão,
designando Relator que aprooentará parecer verbal
em plenário no decorrer da sessão, ou na sessão se
guinte, :;'. .seu pedido.

§ 2.° Na díscussão e no encaminhamento de
vo',ação de proposição em regime de urgência, só o
Autor, Relator e Deputados inscritos poderão usar
a palavra, e por metade do prazo previsto para ma
térias em tramitação normal" alternando-se, quando
possivel, os oradores favoráveis e contrários. Após.
falar·em seis ·Deputados, encerrar-tSe-ão, a reque
rimento da maioria absoluta da composição daCâ
mara., ou de L'deres que, se representem, a dis
cussão e o encaminhaJ;Uento, da votação.

§ 3.° Encerrada a discussão com emendas, se
ri50 elas imediatamente distribu'da.<; às Comissões
respect!.vas e mandadas a publicar. As Comissões
tê::n prazo de umá sessão, a contar do recebiment0
t:as emenda<;, para emitir parecer, o 'qual pode' ser
dado verbalmente 'Dor motivo justificado.

§ 4.° A realização Cl·e dillgência nos projetos
em regime de urgêncil:i. nãO ,implica dilação dos
prazos para sua apreciação.

Justificação
A Ul'gência para 'O exaILe de proposições em

t.ra.mitaqão, exceto quanto àquelas de iniciativa do
Presidente da República, propostas nos t·ermos do
art. 64, § 1.0; da Constituição, constitui uma excep
cionalidade e visa a atender a situaçáe'l claramente
definidas noart.153 do Regimento Interno:

·"Art. 153. A urgência poderá sér reque
rida quando:

I - tratar-se doe matéria que envolva a
defesa da sociedade democrática e liberdades
fundamentais;

II - tratar-soe de providêncIa para aten"'
àer a. calamidade pública;

II! - visar à prorrogação de prazos le
gais a se findarem, ou à adoção ou alteração
de lei para aplicar-se em época certa e pró
xima;

IV - pretender-se a apreciação de ma
téria na mesma ses,'~ão."

Ocorre que a prática tem demonstrado que aqui
lo que foi concebido como mecanismo de utilização
restrita, para situações especiais, isto é, com exce
ção passou a se constituir quase que a regra para
a tramitação de projetos importantes.

A urgência elimina diversas etapa,; da tramita
ção ordinária, exatamente para acelerar o exame
da proposição beneficiada com esse rito especial.
Com isso as Comissões e o Plenário sofrem grande,,;
limitações no exer~lcio de suas cotn.'petênc\ias. A
urgência é decidida entre os Líderes, que são quem
egcolhem as matérias objeto do requerimento e pro
movem sua aprovação. O Plenário' é quase sempre

.,;urpreendido e acaba homologando essas decisõe8
sem um adequado cohhecimento de causa, com gra
ves danos para o processo' legislativo. As Comissões
Técnicas são colocadas à margem e os pareceres são
dados em plenário por Relatores designados pela
Mesa que acabam se pronunciando apre,ssada e até
irre.gponsavelmente sobre matéria de que tiveram
ccmhecimento naquele instante.

Daí a iniciativa deste Projeto de Resolução. O
que estamos propondo ê que, mesmo com a urgência
deferida, o projeto seja examinado pelas Comissões
em reunião regular, 'embora igualmente .em regime
de urgência, no prazo de até 72 (setenta e duas)
hora!!.

Com eSSa' alteração preserVa-se o mecanismo da
urgência compatibilizando-o com a necessidade do
eXame das proposições ·pelas Gomiss~s, que somente
s'erá dispensado na hIpótese -de que estas não se
pronunciem dentro do prazo que lhes for deferido.

_Sala das Sessões" 12 de d;ezembro de 1991. 
Priscn Viana.

LEGlSLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DAS COMlSS6ES

PERMANENTES

RESOLUÇAO N,o 17, DE 1989
, Aprova o Regimento Interno da Câmara

dos Deputados. '
•••• ~ ", '.' .0 •••••• ~ ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••

TíTULO Ir

Dos órgãos da Câmara

CAPíTULO IV
Das Comissões

........................... o.e. P' 0.0 •••••• 0 •••••••••••••••

SEX;;lAO VIII

.Dos Trabalhos

SUBSEX;;lAO I
Da Ordem dos Trabalhos

Art. 49. As Comissões a que for distribuída
uma -proposição' poderão estudá-la em reunião con
junta, por acordo dos respectivos Presidentes, com
um só Relator. ou Relator substituto, devendo os
trabalhos ser dirigidos pelo Presidente mais idoso
dentre os de maior número de legislaturas.

§ 1.0 Este prOcedimento será. adotado nos ca
sos de:

I - proposição distribuída, à,Comissão Especial
a que se refere o inciso TI do art. 34;

I! - proposição aprovada,' com emendas, por
mais de uma Comissão, a fim de harmonizar o res
pectivo texto, na redação final, se necessário, por
iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

§ 2.° Na hipótese de reunião conjunta, é tam
bém fa,cultada a designação do Relator-Geral e dos
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Relatores-Parciais 'correspondentes a cada Comis
são, cabendo a estes metade do prazo concedido
àquele ,pa.ra elaborar seu parecer. As emendas S€rão
encaminhadas aos Relatores-Parciais consoante a
matéria a que se referirem.

TíTULO V
Da Apreciação das Proposições

CAPíTULO VII
Da Urgência

••• •••••• •• 0 ••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••

SEÇAO III
Da Apreciação de Matéria Urgente

Art. '157. ,A,provado o requerimento de urgên
cia, entrará a matéria em discussão na sessão ime
diata, ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia.

§ 1.0 Se não houver parecer, ~ a COmissão ou
Comissões que tiverem de opinar sobre a matéria
não se julgarem habilitadas a emiti-lo na :referida
sessão, poderão solicitar, para isso, prazo conjunto
não excedente de duas sessões, que lhes será con
cedido pelo ,presidente e comunicado ao Plenário,
obser'Vando-se o que prescreve o art. 49.

§ 2.0 Findo o prazo concedido, a ;proposição
será incluída na' Ordem do Dia para iniediata dis
cussão e votação, ,Cpm parecer,ou sem ele. Anuncia
da a discussão, sem parecer de qualquer Comissão,
;) Presidente desIgnará Relator que o dará verbal
mente no decorrer da sessão, ou na sessão seguInte,
a seu pedido.

§ 3.0 Na discussão e no encaminhamento de
votação de, proposição em regime de urgência, só
o Autor, o Relator e Deputados inscri'tos poderão
usar da palavra, e· por metade do prazo previsto
para matérias em tramitação normal,' alternando
se, quanto possível, os oradores favoráveis e con
trários. Após falarem seis Deputados, encerrar-S€
ão, a requerimento da maioria absoluta da COIl1[lO
.'lição da Câmara, ou de: Lideres que se representem,
a discussão e o encamil1hamento da votação.

§ 4.° Encerrada a discussão eom emendas, se
rão elas imediatamente distribuídas às Comissões
respectivas e mandadas a publicar. As Comissões
têm prazo de uma sessão, a contai' do recebimento
das emendas, para emitir parecer, o qual pode ser
dado vel1balmente, por motivo justificado,

§ 5.° A realização de diligência nos ;projetos
em regime de urgência não implica dilação dos pra-
zos para sua apreciação. '......•......... 0.....•.. ·····0 ' ,

CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA.
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO 'IV

Da Organização dos Poderes

OAPíTULO I
Do Poder Legislativo.0-., ..•..•........•..... 0 .,••••••••••••••••••••••• '0.

SEiÇAO VIII

Do Processo Legislativo
• o- ••••• 0- ••••• 0-" o- •• o. ••• 11.1.0-.0- ••• 0-' 0- •••••••••••••••

SUBSEÇAO III
Das Leis

•••••••••.••• 10- I' ••••• 0-. I. 0-' 0- •• 10- •••• 0- •••••••• 0- ••••• ,

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de
lei de in~ciativa do presidente da República, do Su
premo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores
terã:o iníCio na Câmara dos Deputados.

§ 1.0 O Presidente da República poderá solici
tar urgência para apreciação de ;projetos -de sua
iniciativa.

• •••• o- 0-' 10-. 0-.1. 0-. 0- ••• I.o-! 0-. o- •••• 0-' 0- ••• I.' o- .'. I •••••••••

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N1l87, DE 1991

(011 Sr. Tidei 11.. Lima)

Regulamenta o disposto no, artigo ZlZ da Constituiçiio F,!!.

dera!.

(AS comSSOI5 DE EDUCACIIO, CULTURA E DESPORTO; E DE FINA!!

CAS E TRIBUTACJ\O; E DE CONSTITUICIIO E JUSTlCA E DE RED~

CIIO (ART. 54 ) •

o Congresso Naciona 1 decreta:

Art.]Q Para e"feíto do disposto no artigo 212·

da'constituiçl!o Federal, consideram':se destinad!ls, à. manutenç(\o. e·

a~ desenvolvimento do ensino às· despesas: .

I - com aquisiçZio, c,onstruçao, .re:form~, ,manu~e.n

Çao ou ~onservaç3.o de prédios, terrenos, edificações, instala

çOes1" equipamentos ou material perm'inente, bem como' com o custeio

e a remllneraçao do pessoal das unidades administrativas e escola

res do setor público e cada sistema de ensino:

rI - com serviços de assistªncia ao educando, CO!!!

preendendo, em qualquer dos níveis, graus ou 8ist~:n'dS de ct\Bina,

auxílio para aquisiçi!o ou fornecimento de material escolar, tran~

porte, moradia, vestuário, aliment~çAo, tratamento médico (! denti!.

["ia ~ bt!n~í.rcios correl~t:oB~

Il I - com atividades cul turai 5, despor-t i vas, clent.f

ficas ou tecnoló'licilK, dirat.!'lllr!t>ntl.•. i,mplic.:l1dn6 no l'tOeC!Hw.rln cnsl

no-aprendizagem, em quaisquer de seus níveis ou graus;

IV - com encargos de cooperação técnica ~ financei

ra a programas de eduaçAo pré-escolar ou de ens 1no de qualquer oi
velou grau, mantíqos por outras pesl30as jurídicas de direito pú

blico ou por escolas comunitárias, confessionais 00 filantrópicas;

v - com programas integrados de aperfeiçoamento e

atulllizllÇ30 e com· bolsas de estudo {.Iara qualificBq5.o de educado

res de quaisquer dos níveie, graus ou 6isteml1E de ensino;

VI - com li! contra-part idas t1 com o serviço dn dí

vida de financiamento às despesas indicadas nos incisos- anteri,2

res.

Art. 2g Esta lei complementar entra em vigor na

nata np. AlIil pnhl i caça0.

JUSTIFICA9AO

Há inúmeras divergências relativas à aplicaçtto do

'que determina o artigo 212, da Cons'titulÇao Federal, referente li

destinação de 18% (dezoito por cento) junto a Uni.!!o e 25% ( vinte



3578 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Março de 1992

e CInco por cento) junto aos Estados, Distrito Federal e Muníc!

pios, da receita dos impostos para manutenç30 e desenvolvimentocb

ens I no.

Os Tribunais de Contas, os próprios Governadores

e Prefeitos, nao possuem clara orientaç30 sobre o que é despesa

para m:lnutenç40 e desenvolvimento do ensino. A interpretaçlo que

pp.rmite o Art. :!li! da Constituiçi'lo Federal é própria da, con8ider!,

Çao de cada uma da.s pessoas que J'nanuseiam tais recursos e ju19!

mento8. l::m Vlsti! disso, alguns e)tcedem o outros minimizam.

O projeto de lei 'em questc'ln visa normatiza:r o que

dispõe o art. 212 da Constituiç30 Federal, dando um entendimento

claro e orientativo para os investimento~ e fiscalização dos m9!1

mos, sob tal égide. Em um País de dim~nsões continentais cOmo o

nosso e de péssima distribuição de rendas, nAo só entre oa hab!

tantes, mas entre os pr6prios m'.:~icrpios, há neces:5idade de que

tal norma seja ampla, porém com ~gtreita sintonia. na faixa do en

sino. Acreditamos que a norm.3.tizaçâo desse princípio

contido no art. 212 da Constituição Federal, permitirá melhor apli

caçA0 dos recursos destinados à aréa do ensino e diminuirá profu!!.

damente os atritoR entre 08 órgllos executores e fiscalizadores dos

~;ecurs08 em questao.

Sendo assim, conclamamos os nobre colegas par~

tare~ o!l transformar- o presente Projeto em Lei Complementar à Con!j"

§ 3- A distribuição dos recursos públicos assegurare. prio
ridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório,
nos tennos do plano nacional de educação.

§ 4- Os programas suplementares de alimentação e as
sistência à saúde previstos no ar!. 208, VII, serão financiados
com recursos provenientes de contribuições sociais e outros
recursos orçamentários.

§ 5- O ensino fundamental público terá como fonte adio
cional de financiamento a contribuição social do salário-edu
cação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela
poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental
de seus empregados e dependentes. "

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NlI 88, DE 1991

(Do Sr. Ramallw Leite\,

Modifica disposição da Lei Complementar n9 6Z, de Z8 de

deembro de 1989, que "estabelece normas sobre o cálculo,

• entrega e o controle ..das 1iberações de recursos dos

Fundos de Participaciotl e dá outras providências.

ti't.uiçao federal de 1.9iHL

Sala das Sessões, em

(As COMISSOES DE FINANCAS E TRIBUTAÇÃO; DE VIACÃO E TRANS

PORTES, DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; E DE CONSTITUI
CÃO E JUSTICA E DE REDACÃO (ART. 54) •

o c.OtJr;.~6%O tvAc/orJl1 J.- f)'{::CIlETI/:
Artigo 1. - Os coeficIentes IndividuaIs de participaç~o dos Munic~.

pios no rateio do Fundo de Partlcipaç;;o dos totunlcíplos - FPM, de que tra ..
ta a Lei Complementar 62, de 28 de dezembro 1l! 1989 serão alterados t e'"
rU'1ÇDo do resultado do Censo de 1991, a partir de janeiro de 1993.

A lei Complementar NO 62, de 28 de dezembro de 1989 ,qu<

estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das ll,âeraçfhH

dos Recursos do 'undos de Particip.çao fi.. termo fInal da vig~ncla dos

critérIos aI! t!stftl:uldo5 até o eXl!rclc!o de 19$11. A partir da apuraçlo

do "Censo de 1??O" t serialf. instltuldos novos critério!;;. Sabemos todos que:

não houve Censo em 1990 e os resultados do Censo de 1991 estão sendo apu ....

rados. Seria de grande pre)uizo para os Municípios brasileiros,sofrer di ..

minu1cfto do coeficiente do FPM, em função de um eventual decrécsima em sua

populaç~o ,dlante de orçamentos já aprovados e de receitas prevlstas de

acorda com índices yigentes.
Nada mais justo que, somente após o término dos mandatos

dos atuals prefeltos, em janeiro de 1993, haja modlficaçDo dos coe

fIcientes em funçllo do Censo de 1991.

-CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Título VIII

DA ORDEM SOCIAL

Capitulo RI
DA EDOCAÇÃO. DA COLTORA

E DO DESPORTO

Artigo 2' -

Artigo 3" -

f.:sta Lei entrará em vigor na dõita de sua publicaçlo.

Revogam-se as disposl;ões em contrárIo.

JUS TIFICA TIVA

Seção I
Da Educação

........ ~ ..

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de de.
zoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte
e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção
e desenvolvimento do ensino.

§ I' A parcela da arrecadação de impostos transferida
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada,
para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo
que a transferir.

§ 2- Para efeito do cumprimento do disposto. no caput
deste artigo, serãQ considerados os sistemas de ensino federal,
estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do ar!.
213.

~)i~
RA HO LEITE

D UTADO 'EDERAl

PRN/P8

-~
la a:H'I.DmtIl\Il IW U • de 21 de 4"_ro • 1 i'" .

o PRESIDENTE DA kEPDILICA
".ço ••ber qucP' o con;re••o H.c1onal d~creta • eu ••ne1ono a aegulnt.e Lei
COftIplament.arl

Arl. 19 .. O o51culo,. a enlrega « o contrDle w 11
~r.çõe. doa reeurlos do Fundo de Participação doe Eatados iR eSo b1alrT
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to Fed.era) .. t'rJ::. e óo i"unl!o de rart,1c1paçao aoe Mun1clp1o& ... rJtM,~ QUi'
t.r.ta", as .1rn~....... b do :incho I do art. 159 da Const1tulçio. t.r
••-ão nos t~rll\O. desta Le'1 C01'JlpleMntar t consoante o di.posto noa inc!
aoa 11 e 111 40 art. 161 da Consl1tu1çio. -

PllrÃ9rafo único - Pare fins do disposto neate a,i
~190r int.egraria .. base d:~ c:ilculo d... tr.nsferênc1••• ali", do -.ontant.
dos tlrapo.tos nele rot'.h:r1doc, inclusive.oa extintos por eeItIpen...çio 0tI,
dação, o .. respectivo.. adicionais, juror> c multe lftOratór1a, cobralSoc aI!
rninistrat.1va ou ju:Hc1almente, com .. corre,;,pondcnte atua11••çio "Onet.!
ria paaa.

••r.lb ,,. 4,7~Q-'

Pernalllbuco ,'O. ao ••••••6, 9002

.l.ul••· 4,3214

alo GranCle do Morte ,1779

SorV1p 4 ,15S3
Di.trlto r.der.l •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••0,6902

Colá ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 2,S43i

Art. 29 - Oc recursos do Fundo 4.. Part1c1p.çiodo"
Eltado& e do D1atr1to Federal - FP'; aerio dictr1buldoll da aeguinte fo!i...

bl •••••••••••••••••••••••••••••••••

Nossa SlJ9t:'stão ,; a de qlJe '=e mod I f i qlJe o te-}lt o

lltIJJl.l, ond~ ~ t>:prp.5sâo ·p.ril. O SI':n3do Ffldf"ral'" revela-se Muito

abrangf:'nte, d~"do-sE' nova redc,,;:io --.0 di !Opo!> I ti vo parI' torná-lo

COM o tlroJctQ lje f FI COMPJ€"lIent~r ~nl i\prt:ço. trll'lDS

E~l vista q:.:cilllr da!; 51t1udies de ineleglbillda1t;: previstas

'''CI50 V cio FH't. tº ~Ii:\ L€l COnlplClllf'ntê\r t.Q 64/ Q ,) 05 cC\ndid~to5

ao:» ca..-go'i de ':;'JPlRnt€ de 5«nador Fv:d~ral, t:'JJOlI. r'I'l',:áo (Je r;IJb'lt I

tlJI"ão ~ve-ntuaJ do t ;f;'Jl.-r não jlJst i-ficit o rigor das pro;b;ç:ors

ali prfrVlsti\s.

JUS rIFICAÇ"o

aiD Crande do lul •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2,3548

"ato Oro••o 2,3079
Mato Oro••o do aul 1 ,3320

s.plr!to S.ato••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1.S000

R1n•• Cer.l 4,4545

.,10 de ".ri.lro••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1,5277

aio ••ul0............................................ ••••••••••• 1,0000

••r.na••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••2,8832

twt. ,:\2 C'!-t" L~l I 'Jmpl~Mfttd ar (':'n~l""" I:M YIQor

i:\no ""Pri~ :.lJa prOnlIJ)giH;no.

Santa C.t.rin 1.27Se

",) : ~ .~ ..

Art. 1º~ •••• ~ ••••••••••••••••••••••

t\r'f:. 1Q O inc/'Soo I~l d-o tirt. tQ ela L~I nQ 64. de i8

de- mil\io de 1999, pass.. a vigorar COm"? 'SeSI,lInte n!d~l;ãol

PROJETO DE LEi COMPI.E"'IE~TAR

N!! 89, DE 1991
(Do Sr. Roberto Valadão)

o CONGRESSO NACIONAL. decr.t"

Altera o inciso V do artigo 19 da Lei Complementar nl.}
64, de 18 de maio de 1990, que "estabe Ieee, qe acordo

com. o artigo 14, parágrafo 99, da Constituição Federal.
càsos de inegibilidade. prazos de cassação e determina
oUtras providências".

O,"COMSsâo DE CONSTlTUIÇJ\O E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

de 1 te"~deJ:-.broar••rUa,.Ift 28 de·
1689 4a Independênci. ,e 1019 da Ilepública.

Art. S9 - O Tr1bunal de Contas da Uniio efet:uarâ o
cilculo das quotas referentes aos Func10s de Participação e ac:a.p~h.ri,
junto aos órgão. competentes da enião, a classific.ção da& receitas que
lhes dão ori9ttl!l~

P.rigrafo único - No caso de criação e instalaçÃo
ele HunieIpio, o Tribunal de Contas da UniÃo f.ari revisão doIS coeficie!!.
tes individuais de participação dos demais Municípios do Estado a que
pertence, reduzindo proporcionalmente a!õ 'Parcelas que .._estes couberam;
de ~o • lhe assegurar recursos do Fundo ele Partielpaçao cbs Municlpio.
FPH.

Art. 69 - A União c11vulgará Jnens.lmente os montan
te.. doa .tapo.tos arrecadados e elass1Uc.dos para efeitos de distribuI
ção atraves dos Fundos de Participaçlio e os valore. das liberações por
-a:stado e Municlpio, .. lén-. da previsão do cOJlll?OrtaJDento de.sa. variávei.
110S 3 (três) .se. seguintes ao da cUvulg.çao.

Art. 79 - A UnJão, .lr.via do M.1niat5rJo d. F....n
d., • o ~rlbub.l de Conta. da UnJiio bdxari(), nas .ua. r ••~cUY•• Ir••i't' coapeténcla. as noraas _ 'inatruçio compltmcntar•• neces.ir1a. ao pIe
no cWlIIprlaento do diapoato ftesla Lei ColtlpleHnlar. -

. Art. '9 - .lata ui Complementar .ntr.... y.l90t' •
part.ir do prll1eiro ... aub.ltqContc ao de .üa pUblicação.

Art.'. '9 .. JtevogaJn-Ie •• di.posições ~ contrlr10.

1 - 1St (oitenta. c1neo por canto) I. Dn14ade...
...d.,.a;_o integrantes da. rev1õe. Norte, Nordeste e Centro-o..te.

XI - 15' (quinze por cento) à. Unidades da r.dera
çio integrantes das regiões Sul e Sudest.e. -

§ 19 .. 05 coeficientes individua.is a.participação
dos Estados e do Distl"1 to Federal no Fundo de Participação do.. Estados
e do Distrito Federlll - F'PE • serem apl1cados até o exerclcl0 de 1991,
inclUsive-, .ão oc constan't:eli do A.'"1exo Onice, que ê parte integrante 4'es
ta Lei Compleaentar. -

§ 29 - Os critérios de L"ateio elo I'undO de Partic:1
parrão dos Estados e do D1strito Federal, a vigorarem a partir de 1992";
.erio fix&dOl. em lei especIfica, com bAse na apuraçÃo do ~.nso de 1990.

§ 39 - Ate que sejAm definidos os critério•• que
ae refere o pilrãgrafo anterior, continuariio em vigor os coeficiente. es
t.belecidos nesta Lei CompleJllentar. -

Art. 39 - Ficam mantidos, .t.é o exercleio de 1991,
inclusive, os atuais er1t~rios de distrlbulçeo dos recurao. do Fundo de
Participaçiio dos HunieIpios - FPM.

Par_grAfo único - A lel estabelecer. os cr1~ir1ós

de r ..t.eio do Fundo de Participação das MunlcIp10s - FPM, • v1qor.reltl •
partir de 1992, com base na ..puração do Censo de 1990.

Art. 49 - A União observari, .. partir de aarço de
1990, 05 ae9uifit.e15 prazos máximos n. entrega, atravÉs de créditos e:I con
t.as individuais dos Est.dos ,. Huni'clpios, dos recuraos do Fundo de PartI
cipação: -

I - recursos arrecadados do priNiro ao cléci-a dia
de cada MS: ati o vigisiJDO d1a:

11 - recursos arrecadados do dêciJllo prlMiro ao Y!
9isillO dia de cada aêB: até o triqésiJlWJ dia;

XII - recursos arrecadados do v1gésiWlO priMuro dia
ao final dIP cada _s: até o '4écilllO cUa do lIês subseqCente.

§ 19 - At~ a c1a.ta prevista no caput d.ste artigo,
• União observará os aegulntea praz.os máxiJ!lOs:

1 - recursos aJ:recadados do prlJDelro.o Ylgeslm
dia de cada .es: até o 15éc1taO quinto dia do ~ subse90ente:

iI - reeursos arrecadados da viqesimo pr1lleiro 41.
ao final de cada sés: até o vigi.ilftO dia do .ês subceqOente ..

§ 29 - :ricaJI sujei tos A correçiio JCIOnetiri•• éom ba
ae na variação do SÔnus elo Tesouro Nacional Fiscal, os recurs.os Dio libS
r.dos nos pr.~o. previstos neste artigo.

JOS2SARNEY
"'aiIJon Ferreira d. N6b,...
JoI' BIl/lla d. Abn.

~óo.rO'lclo esprcif'icafl!~'lt.. ~~ C!l.r~t' de ·S~r.?d!.!r·. !i!'x'=!'Jind~-~~~

podanto. os cargos dE sIJPI~nt~..

an••o On!co i IA! co.Ple..entar n9 62 "d. 28 d ...4e._ro d. 1,.,. S'J9«r;.lttos, aInda. q'Jt d Itlodif',cét<;iéo ora proposta

cOM~ce ia vigorar 'JM ano após sua prolllllJlgac;âo, n09 t~rfllQ. do que

..xi;" b art. 16 da ConstltlJi,i\o •

.ieJ:'••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• ..........................3,.210

AIla.P5 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3.4120

...aonl••••••••••••••••••••••• ~ 2,"0..
••rl 6,1120

.o~pn.l•.• t.'" ! .• ,.., 2,815'
loral - 2,4"01

Na cl!rt«<za dr estarMOS contrlblJindo Pilril\ o ap~r

f'~ic;oal\'lcnto do processe Eleitoral dr:mocrât Ico" conta.-os com o "n-

• desse dr n05$015 11 ustre'S Par... para a ilProvac;io do p"f:s~ntl: pro

j~to d~ l~i conlPl~lIIl:ntar.

I'oc,antln•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .4,3400

AI.go•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••4,1601

a.hia •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "' •••• ',3162
ae.r.ã•.•••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• ,1,3369

..ar.nhio••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••7.2112
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i.1',GiSLAC70.0 C1'tp,í)A, ANEXADA PELA COORDENÀC~O

DAS COMISSOES PERMANENTES

~
l>

'0
~ ~

..o

CONSTITU~ÇÃO
ltEPúBLICAFEDERATIVll.~ BRASIL

1988

l'6tuJo a

, Capitulo IV
,DOS DIREITOS POUncos

~ 14. A~raJ)iapopular será exertida~Jo sufrágio uni
~rSaI e pelo voto direto e secreto, com vàlor igual para todos,
e, nos termos da lei. mediante:

~ ~"_'_'I_, - __ .:. __ .

, § !},' Lei comple~entar estabelecera óutros casos de ,ine,
legibilidade .e çs, prazos de sua ces~ç_áo.• a fim de, pro~eg~r
a normalidade e legitimidade das elelçoes contra a influenCIa
do poder econômico ou o abuso do exercicio de funçáo, cargo
ou emprego na administraçáo direta ou indi~eta.

Art. i6. 'A ~i q~aIterar o processo eléitofaJ só entrai'iJ em
vigor um ano aPós sua promulgllção.

• :' :. ...: ..: __ ~ ~ ~ , l .' .0' _'" __ • _ •

LEI CoMPLEr.I',,:rrAR N. 64 - DE I~.DÉ~IODE 1990

Estabelece. d; 'a~o~d~ com o arri~o 14..~' ~J.~:' 'da Constituil'ii'o.'.·
Federal. caso' de inrlcpbil,duJc, {'ro:o, de Ct-"açáo e

de.felmina outra, prol'idimdas

O Presideme da Rep'ub1ic~

Faço saber qu€" o Cang!'.esso Nacional dt"cre-ta.e é,l.l' saneion" g s,eguinte te:

Ar!' L' São inelegiveis'

.~ .. ~.:. ~ .. : ~ ';.'. ~ ' -.-~ '. ~' .,
V - para o S,:,,:,do,Federal: , '
alas ineleglveis para os cargos de Presidente e Vice·Presidente da República

especificados na alinea i ..à .... do inciso lI, deste,· artigo e, no tocante às demais
aUneas. quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere
no território do Estado, observados os mesmos pra.zos~

b) em cada Estado e no Distrito Federal, os' melegivéis para os cargos de
Governador e Vice-Governador, nas mesmas conclições estabelecidas, observados
05 mesmos prazos.' ,

................... ~ - --.. - ..
.o: '.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N1l90, DF. 1991

(Do Sr. Maurid Marlana)

Altera a Lei Complementar n9 62, de 28 de dezembro de
1989, que "es tabelel;e normas sobre o c:Í1culo, a entrega

e o controle dos TeCUTSQS dos Fundos d'e Participação\!o

(ÀS COMlSS0E.SDE VL\ÇÁü r \I{i'\:·~:~:·f'I}nr.S" iir.'':'E:~1JOt\'1~,\H~1(1 Ult

BANO E INTF.RIOR; DE FHI,\f!<;A!" E IR1BIHAÇ.\i); E IIE CO:;50

TliIçKO E JUSTlcA E DE RnAçA>J(AJer.S4).

o CONGRESSO NAC IONnL decreto:

Art. 1" _ 0-:; §§ lQ fé': 20. do 'Ji."til)'J 2C e I) ;:IrU')!') ~p dê/,

lF.!i ComDl~mP.'ntar n',j 1;2. rjP. 281(' jr;>zr;>l1t'ro '1"!'

1989. Dassam ·3 viql)r:~r r:o.n ;;l 'J8';1'.Jint~ rr::'(j~I;~Q:

"Art.2Q •••••••• , •••••••• ·, ••••••••• ········,

§ lQ ~ o~ coeficiente:. lt'1di\lir:'J-3~':' d" oDrtlr:l.

pação do!! Estddos e CllJ DlstrP':o r~,,"j'?!·11 no

Fundo dp. Part'it:1P1<;30 rj:~ E-:.I;.';:;"')';, ~ :j{1 Oistr!

to Fe'd~r31 • rPE .'{ '3F:'r"'!"'· ,1~J te ]';ICS Jrd I) E',(I'..'!.

cício dp. 19~;? inr:lIJtiv~, -::á'J ')., c'~"'j·~tantpf,

do Am1XQ lJnleiJ qu'? >1 D'lttl'.! lnl: "!"J! 1nH> -:1;} L"l

Cornplem~nt'3r fie' t·.':', <:lo? 2'3 ijr; 11~ZP,"br."' de 1'?~·).

§ 20 ., I)~ crílAri0-::; I'j~ ~;'lt:1'::,,1_0 .j(l rU(l'1') ,j(' P:lr

ticip<3çilo dO$ f':ot'1fjl)-;: ~ ':J('I Di!"':rlto r'7rl"?r'lf~
a vlgorarP-M a partir de 19:73. ';'~r,3o thaol)s9n

lei f'SPl'ci'rict), com base na aour3çào do censo

dC' 1991,"

'IArt.. ;0 _ rit:'9m !"'1')ntidl)!;:'. :::!toS o ,?p;~rcíclo de

1992. inclusive, os :'JtlJ.lis crit&rio5 de dis
tdb'Jiç~C" de'!. :t;CU!SO'S (iO VunljQ dI? P;:rticipa

ção dos Mvrtic i:dos - rF'J-l.

Par;Ígrafo único - A 1'?1 ("si~,)b21C'c"ná os crl
t~r1os de rateio d') rlJ,"(lI' d~ t:liJ!ticioação do~

Municípios _ FP'~, J vígor~rel'!i a oartir de 199.3,

com ba5e na ap'JPlçi!e do CL?nso de 19?1.'I.

Art. 29 _ EstA lId e'f'1t"'l1 eM 'ligar rt<3 dllb1 de ~uo publl

t: aC~l).

JUSTIfICA ll'lA

Consi.derando que a l'JJ CO/TlÇll:':n('«i,:~l' niJ >;2. d~ 28 de de

zembro de.> 1989', ao sl':r editada. -previg- 8 rf',1t!';;::~Ç,jCl do CU-lSO NACIO

NAL NO ANO DE 1990:

Considerando que. somr:ni.2 a'1o[,;I, fjO finljsr do ano de

1991, está sendo realizBP'1o pela IBGE I tn todíJ Ü 'i;r1frit6rio nacional,

o censo que deveria tt>r sido real1l~do tof!1 1990;

Considerando finalmentE" que., o;', ze'3ul.t:)dos do Cl!nso de

1991, a toda evidência. !>amcntl? 'Si~r3o ijl·.'1.l11}'J1jO::; ~I'l Fi?? propomos
o presente projeto df! lei. ab,:;olutaiTlent~ ncce:3s;'iri.o, para que (tAo

ocorra SOIU, ç:io d, e continuidade no r,e, D.a, .'8 do~ run.j(lt )'n~tituclorllds
discipllnado.s pela tei ~oIilP1E'm.;mtar nQ 62'. t)Of if1L""!(l~t l"It\-a de C'11-

térios, ~ato Qu>e cau5aria evidentes \1 irrJ'?cuD.:.oràveis prejuízos r1-","",,,.... '''"... "'''':'(~~~)~i~
"--- Ull.tJR'11; \"-i-IAFl I ~lJ~"

Oeputodo fecler;l\

LEI COMPLEMENTAR W 62, DE 28 DE DEZEMBRO
DE 1989

~Sl-ilb-c?!a,? flDfma3 ~IJÚ;'f' " dlculo. ~
'7ntNg. t! o c"ntr(JJ~ dil~~ lib,-~rtj\&'b do!} ~.

êur.'105 d09 PUl1Cl(JJ &~ PilrÚCJpe(·:Jo (> atJ "'J'
trus pro',lit1~I1';f.J:).

o PRESIDE~lTE DA REPtJBLlCA. fClço "Qh~r que o Con'
gyesso Nacionnl decrets \~ eu sanciono fi SG_gnint·J Leí C'JIDpl..e
mentar:

Art. 2? Os recursos do rundo i:le P" ..ticipaç~o dos Estados
e do Distrito Federal - FPE serào distribuídos da seguinte for·
ma:

I - 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades da Fede
ração integrantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;

11 - 15% (quinze por cento) às Unidades da Federação in
tegrantes das regiões Sul e Sudeste.
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§ I? Os coeficientes individuais de participaçllo dos Esta'
dos e do Distrito Federal no Fundo de ParticipaçãO dos ESlados
e do Distrito Federal - FPE a serem aplicados até O exercicio
de 1991, inclusive. são os constantes do Anexo Único, que é par
te integrante desta Lei Complementar.

§ 2? Os critérios de rateio do Fundo de Participaçllo dos
Estados e do Distrito Federal. a vigorarem a partir de 1992. se·
rão fixados em lei especifica, com base na apuração do censo de
1990....... _ - _ .

Art. 3? Ficam mantidos, até o exercício de 1991, inclusive,
os atuais critérios de distribuição dos recursos do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM.

Parágrafo único. A lei estabelecerá os critérios de rateio
do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, a vigorarem
a partir de 1992. com base na apuração do Censo de 1990.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NII 92, DE 1991

(Do Sr. RIcardo Mol'3es)

Dá nova redação ao artigo 12 da Lei Complementar oi 68,de

13 d@ junho de 1991, que "di!lpÕA sobre a composição do Co~

aelho de Administração da Superintend"ncia da Zona Franca

de MfmauB - SUFRAMA" ..

(APBNSE-SE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 62,DE 1991).

o Congresso Nacional decreta:

Art. lo - O parágrafo 20 do artigo 10 d. Lei
Complementar nO 68, de n de junho de 1991, passa a vigorar
cora a seguinte redaçllo:

Art. lO

S 20 O representante das classes trabalhado~

ras e seu respectivo suplente serllo Indicados pela Central S~
dlcal com maior representatividade na base industrial da Zona
FranC8 de Manaus ..

Art. 20 Esta Lei COllplementar entrarll e. viç:>r

na data de sua publicaçllo, revogadas as disposiç!ies e. contr!

rlo.

JUSTIFICATIVA

o modelo econômIco implantado na Amazônia Oci
dental. mel!. especi f1camente no Amazonas, sob a égide da lona
Franca de "'l1n'3tJs, desarticulou toda a attvidl!lde econOmica do

Estado, erigindo uma nova forma de desenvolvimento, centrllda

113 mão-de-obra intensiva e em vantagens rl.scals.

Os trabalhadores do Amazonas., atraídos pelas d,!

cantadas vantagens de empregos na indústria e no comérc10 de
Manaus, trocaram 5uas r.:tlvIdao1s de garimpeiros, serlngue.!

ros e agricultores pela l:.~• .de produçllo e pelo balcllo do cQ
mércio.

o enclave instalado em Manaus transformou grande
parte da populaçao rural do Estado elll mAo-de-obra subplIga do
Distr1to Industrial de Manaus, onde as ocupaçties e as raveles

atiraram 11 submoradla e ao inquilinato mais de 60~ de sua po
pulação.

Sem casa, sem educaçlJo t sem salário digno,os t~

balhadores amazot'lenses cldad:i.os de terceira categor1a em seu

próprio Estado, na medida em que foram isolados de qualquer
projeto decis6rio desenvolvido pelo atual modelo de Zona Fra!1
ca da regUlo.

Querendo~se ator da parllcipaçfto dos trabalhado-o'
res nos processos de dec1s~o da Zona Franca, a lei Complemen-

tilr nQ 68, de 13.06.91, incluiu um representante das c1esses

trabalhadoras no Conselho de Adml.1istração da 5UPRAMA-CA5. rel
ponsáve1 pela instalação de projetos na regUo.

Essa participaçlo é mais uma impostura da deR'lo

cracia formal brasileira: quem indica o representante dos tr~

balhadozres é uma entidade claramente patronosl. A CNTI e suas
correspondentes do comércio e da agricultura.

Este Projeto de Lei Complementar tem o condão de
dlr aos trabalhadores uma representação de fato no CAS, oU,ao
contrário, tlrar a nléseara daqueles que Querem pa$sar aos tI!

ball).dores UlJla ral.a idéla de representatlvldade, verniz de """

democracia Que, hipocritamente, sabem nl!o existir.

s es. 11/f deZ:bro de 1991

~::::.:""~~o'r~~ ,.)

~·"daWP=~:
Z-F...... de Momm - StJFJtAMA.

O PRESIDENTE DA 'lIP".LICA·
LeiCI1t1f(kflJe.1:qo ..ber que o eoozr- l'Ioac-I __e.._ .......

Art. I" - O Conselho de AdmiIli5lrtçlo da~ da Zoaa"'
de Manaus • SUFRAMA, auW'qUia fcd.ru iDstilulda pelo Decretx;Iri " _ de 2B ele
fevereiro de 1967, passa. ter • selUÍDte co· lpOOiçlo:

l·represalll8l1lOS doo Goft:ruoo doo EI18da& cio~Aae, Rotaila e
lloacI&Ia, bem eomo oc Pref.ilDA das .....;<:IÍYU capitais; _.

D -1IJlI roptese!lWlle de cada um doi aquinr.es M.iDiJo!rioI:

.} da Eamomi.. FueD<'. e Planejamellto;
b da AlricuJtura • Rcrnrma Ajp'í1ia;
c da bJha-EstrulUIa; .

m - o SecTet.trio clt Deseurolvimo*tl Resi-I da ,;..,.~ lia

IV -1lDI repn:sllDlallle UI Sec:rcurla de AaallIaI~ da PraícIeada

V - o !uperinle_Ul suriw.IA:
VI-" PIaIcIt:... cio 110 .... da A!IlIIlOoIa S.A. -BASA;

VD - DIII repreae1Jl8* in.....prodalonr,

vm·1IlD~daI~u....n '... _._. _
f 1" • O r<pracaWIte elas ew.e. produtora. • seur~ suplcnte ..1ia '

......... _ litIa lIfpIioo, pcIu~ N'aciaoais da lDd6míI. cio C<JiDtrc:io e da.......
. f '1!' - O repr-..all: das dassn 1TaboIhadoru e seu lespeclivo IUplcOle

Ir:rio. iIIIliadoI. .. ÜlU triplico. pelas CoofedençOes Nac:iorlais doi Tr'alJalhadotU na---,..,c.a.iornoe Da "'Ui<:uJ1llIa.
• Y' • (lo reprt$otnIllIlltS dts .,...... produtoru e t1abalbadorti e 11I11I

~~~ ~-'::r ano ~ "~~=~hi~e,:=,:
_de~doimre~"~~mpectiYu<atf:&Oria ,""iadull8 Arude
-.çfIo da SVFRAWA.

AJt. '1!' - TodaI ..CoIIIeII>ciIoo ClU -. repraeo....... ,"rio clinito de WlIO.

An. Y' - A _ cio Comelbo .... aer<ida pelo 5caeWôo cio
~RqiorW.

AJt. 40 - EuLei~lIlaJ' _ em Yi&oi' ... daIa de lU"Pub\ielçio.

AIL 5".JIewJplIHClicIiopooiçOeo .........tttrio;

I,.da "dq>end!'adl e lCllt da Itep6bIic:L

FERNANDO COLLOR •
Jar""P~o

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
NII 144, DE 1991
(Do Sr. José FuJ1Unati)

Susta o decreto de utilidc,de p1blica. editado pelQ Sr.Pr!.

lIid.nte da Repúblicll, em 28 de nov.mbro de 1991 ..

(AS COMISSOBS DE 'l:RAB.\LHO DE AUMINISTUçllo E SBRVIÇO pO

BLIeOI E DE eONSTI'rUIÇIl~ E JUSTIÇA E DB REDAÇllo).
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o Congrf"SSO N~\[: la""'] r no IJSO da. atrlblJ lç:iES
qtJ6 lhlt conf~rE' o art. 49. Inciso V R X da Constituição
FedRral decrl!\:a:

Art. 12 - FiCi\ l!>lJstado o OE'cnrto dI!' "Jti1 idade
r:uíhllrlllo 'i:dih""dn ppto P.. ~.id.nt~ d .. R«r:uibJ ir"r ,.'" :'R ti,..
noveMbro de- 1991.

Art. ,2Q - Este t''lcrft'to LQ'!iI tslRt Ivo rotr. I'M
vigor.na dat~ da Slj. pIJbl,c9.ção.

JUllllFICAÇIlO

o Presld('"-te d~ Rl?plihllcii\ I:!'dlI:Ol!, l"M ~!8 rJe
nove'O\bro .te 199t. o Dorcreto ql.l~ Jechu"l'JIJ a IJtilid:,dR'
p,jbl i coa. p"ri\ n ntJõ dE drnpropr laç:i:\o, ., i MÓ"" i 1 1oc..1 i zado
na Avenldea Coi\rll1q, Gomtrs, nQ 11~, Sair"" J:lt)rp.~ta, '!'lI' Porto
Al€51rt!-RS, dEst In ...do l!tIO rlJne lonaMEnto da ·J'Jst Iça FC'deral
Seção Judidárl;;i\ no Rio G"'~nd@' :0 Sul.

Ho CI'50 "In tElt., r,) "to prE''$ldencil\l f«r"iu
fl"'onti\mr.'nt~ di<;po"5inivo !::l)nlititJcion"l. Esti'lbelp.CIf o ~r'"t. 37
r;I., tll thl'Jr '1''' " "'lhnín,'"t ... "ç.:i:;j fllíbli"" di ....... " ...lij"f:t? ,,'l
f'IJnd;u:lo11~l. de qIJalqut!r'" do~ P.,th:rlt" d" Urdiio, dO'i E.tlldo'l,.
do Dh-.tr'"ito FE'dl2n\l do!" H1llllr:(pio...)hf.:fkt"F.r" A05
princípios de lEgQ1íd~d€, Ifllpeo;';ot\lid~dE', .oralldade ..
publ1cídarl€', ~ também, _o o;egul'1trrl ( •••• )

o Pflnciplo di' l'Ilor)l,lldad .. , insrrto
t.:;pl íClt~ntC!'nte no tE'l-:to constitucional, const ituj
jJrl'SStIJp(J~to de "'illlllt1~dfl rir: tndo ... lo da Adllllnl!.trl'lG'ão PYblic-.
~nl qUalqlJEr df.' !5EIHi n íllli:i 5. SobrEtlJdo SE o ato ti: de

illlC iat"jvil do ChEfe do Poder E::ecut i ....o, JIJstl'mentc aquele
que deve te:r'" a pO'itlJra Ala.is Inatac~vel, dlt cuj;. probidade
adftllUi5trat: i v ... não pode h;wt,. dll .... id ....

O decret o de dE:C 1ar ação de IJt 111 dadc públ i c.
CDn5istr no pr'"illlelro p.S50 de lnl. prDcrdiMrnto
dll:~apropri.túr"ío de todo ínJIJst íf'icável. "'ormEnt~ sob 0.
pr Isnlêl da MOr'" il 1 Idade il\dAlinls.trat lva qlJe dE'vE' est",r presente
n~$ta catso90r'"fil de- ato dll. i\dmíni"itraçi\o pllbllca. C.blt
~".'Ql ienti!ll' a sl.Jntl.1osíd.de 2" o llJ:--to do l .... óvk.l qlJE SR pr'l'tE"ndr:
de~i\propr'"l:ar, com reCIJr'"sos pljbllc05, • fi. dE proMovcr ta
Instalação dJ, JI.1stiça Fedr:rCll dtr pr'"lllelr-a instincil., nl'
Cld~\d", fie Porto AIE9rt'.

O Ill'nCiOnlldo imóvEl ri consider1l.do, no Mercado
illlob 11 1á r'" ia POr'"to-õ\leQr'"en5lt. cnalO o flllll'i Rlnth""nn". vi'\llo"o
l-;:l~lerlte 01\ c.i~i\de. Tanto é qUE, atI.lalnlentr, SOMEnte
E"nlprl;.'Si\S Il'lult inac I l")(lil I 5 díspôelll de recurso. suficientes paria
lot.ar 0$ c.onjljnto'ó C.OIi\€f"clais dest .. pré-dio.

PilrC'c~ f .... i dt:'nt~ qlJ6\: li. dlrsapropr I acdio d.
i mó ....el U\Cl 9r'" i t ~nt EMenl e di 5PEnd i 050 n~o correspond.. I'

neces!!lárla probid..-de-, fl\or~lldild~ e rilcionalldad«, n.
I.lt i 11 ::.~ção do~ rEcurso'!> do Er~r '0 pl1b \ ,to.

Seria ,udlda sftns~ta, a"t«~ da rEallza.ção de
de-••prClPr'" la,io tia Onl'r-utH\,. o 1E'lIllnt l\ftlent o do nÚMEro de
I nlllveIS dE' pr'"oPr'"ledadC' d~~ União. no HlJnlC:(plo d .. POr'"to
Alrgrt::, e ql.1e n~o sio devld"'"tmte ilProllt'itildos. N.ste
",l"l1t Ido, Já Enviamos rRqtJErílnEnto dE' infor'"ll'laçêrs 1'0 Sr'".
AntoniO Rogério HOlDr"I, Hinist.r'"o rio Trr.b;alho ~ da Pr&'vidinct.
Soe lal.

Por lodo tmposto, c.ontaMoS c:o," o I'polo doa
IllJstrra Pilrll'tu:ntar~s ~ ilProv~çâo dcstlt proJeto de decreto
lE'Si'&l11lIVO, qlJI!' vl5:1\ "1J5itar utllato do Poder I:::!Ecutivo no
t1'J::\ 1 niq ft)r'""'l'I QbM:rv~do5 OI Pr'" i ne i p I US Ma •• rlnu~nti\r~. da
Mor.l id~de e de tr'"~n5P.r'"E"nCí. que deveM E~t.r'" pr"tsrntra na
~l;:~l:i\o da cois .... ~HíblIC;\~

ltGJSLAÇ~O CITADA, ANEXÂDA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

(I,
CONSTITUIÇÃO
JU:PÍIJILJCA I'EDERMlVA DO BRASIL

1888

TttuJolV

DA OROANlZAçAO DOS PODERES

c.pítulo I
DO PODER LEGISLATIVO

SeÇ601/
0.. Alrlbulç6u do Congruso I'i'!CIOMI

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres~o Nacional

v - sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa;

x - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer
ele suas Cllsa~. os Iltos do Poder Executivo. inclUldos os da
administração indireta; .

PROJETO DE DECRJ::TO LEGISLATIVO
NR 146, DE 1991

IDo Sr. Gaslone R!l:Iü)

Dá nova redação ao artigo 99 e pará&r~fo primeiro do~
ereto Legi$lativo n9 72, de 1988. que "dispõe sobre
TelluneTação dos mellbros do COngresso Nacional e dá outras

pTovidênciasn •

().s COMlSSOES DE SEGURIDADE SOCiAl. E FAl-lrLlA; E DE CON~

TlTUICM E JUSTICA E DE REDACJ\OCAR1'.54) - ART.24, 11)

O CONGRESSO NACIONAL decret.:

Art. I" - O .rt. 9" e seu § I" p....... ter a seguinte

redaçlo: ......................................................
Art. 9" - As contrIbuições devida••0 Instituto de Pr!

vldiThci. dos Congresoltas - IPC· pelos segurados ser§o calclé

lldls sobre 05 valores referentes ao ,ubsídio e representação.
§ I" _ As pensões do IPC ser§o calcul.das tomando-se

pór base os valores referentes la subsídio. e representação, a&.

- servada I legislaçio era vigor.

Sall das Sessões, /" /Jt'1I/91

~~~t~~~RIG~~
:!USIIF IClIÇAO

modl flcar;lio ora proposta determina s~jam tomados.

par base, os valores do subsídio e da representação parJame!!.
tar, para fins de contribuição ao IPC. E, por conseQtlêncla,
também sejam pagas pelo IPC as pensões, levando-se em conta o
subsIdio e a representaçiJo, percebidos à ~poca do afastamento

do @xerc1clo do mandato.
Dessa forma, preservaremos, elfl: se'us valores reais, as

pensões a serem auferidas, adequando-as, também, ao que est.ab,!!
lecem o 8rt. 40 e seus parágrafos 40 e 50 da eonsti tulçao Fed!

ral, para os servido:es públicos., .

~/oe~ut~o ~ON~ ;;;1
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mARIO DO COl'lGRIESSO HACíONAL [I)

LEGJ SLAÇM CnADA. ft.NEXJUJA í?12J.'; 'f")r~rb~§\j;{I}Q

DAS,COMlSSOES PER~~~~NTES
, .! """",=;>0"'''-

CONSTIT(fIÇ.~\(~~
REPÚ'BLICA n:DERlL'lTtrJl .~ ~!i'XilS.~

1M3

~.:lt,. 9? Ae c(ilt[lttibuir,ô«:s devidüs ÓÚ ínotitut"o de Previdéncia dos
C!!'ngr~D!si8t,\,).n 8'~r}!.flC"clou B i) E")3'L"OâC,! (~Q"J'ldn pelo S~~nadü Federei
e biela Câxnarn D,~PljtG.rjú8 GeFÜ(~ rc:t.!.kn!8d~8 sDbn: I) 3ub~ldio.

q l? Ao EJen.:JDI;s do h4Gtítl.~">" r.k ~JE'0v.~d~~n.ci3 dos Conv,retwislBS
I~01!'Ij,O eoiculc,:;.dos túm--clnd,!)'8:;;:'P0? i:~üJi& ,t." JUb3lrJi,)· ,~~tnbG!'~ddr) ne:;'-ít.f.' De
e:z,::.t,n Legi8ljU"J~~ O;)5i)r~:!]d':) ~! "':C~8ft~ÇÜ:C' ~?àl ,;;iç;:0.'li', ,

tAs CCl~nSStlES D12 EDUCl.Cli0 J CUtLJi?A - nª.;~()fHD; DB PU·lAtI

:1\5 G TR!9tfTAcn.O~í6 -DE COlJ.3TIT!J!~~r.o 2 ,jlj;'; f'lrt, Dia RBDACJ,tO)

Cl'lpítulq \fil

DA ADMINISTPAÇ;i"O bl'(\BlKJ,

SU5ta u npllf;Q(:.:::''''·fJ,::~ D(;l):J"~I~,r) Ih UI cl, .(jI'~·ZC't (l.'-3 l~hllJ

Ji~pão, sob!"l) Ú ~~:;~(;t,; tHnllQ '~'~'nt,:,
quo

Seção 11
Dos Sentidores Públkas Cftrf§

Art. 40. O selVidoi será IJposenmdo:
" _ por invalidez permanente. >fêndO 0'3 r.Jrccv';fl1OS !;;le

grais qlJàndo é:lecorrentes dellciderite em :!erlliço, m"!~.'oli1J rro
fissionàlou doençl!l grave:conwgicSa ou IntlIré'?~l.'!'::;;2df!r.,:d~5
em Iei,'e proporcionais nos demais' 1;:11505; , • •

1/- compulsoriamente, /'lOS sàenta t'inc;:; é~ irl.:!d~; cu/)
proventos proporcionais /la tempo de r:er\liço; . -

UI - voluntariamente:
11) aos trinta e cinco anos de sen,iço,'3e 11Drií·zm, '" ,,05

trinta. Iie mu\,h~r,lÇom proventos integreis;
b) aos trinta anos de efetivo e.'l:erddo .3m tllnçéhs m,j-

gistério, s~ p'~ofessor, e vinte e cinco, se profeSSfJI<!!, cem
tos integrais; .

c) IIOS trinta anos de serviço, se hom'2m, e ê.às vinte l:
cincorse ,mulher. com _prQVento~ proporcionais i'l esse temlJc,;

d) lSOS sessenta e cinco anos de idé.l/;!e, ~G hl~rrif,;m, i" [:6s
sessenta. se mulher, com proventos proporcionais .ao fr.m;J'J
de se.lViçb.

§ 4" Os proventos da aposentador.kl !lerão revisto". le&)
mesma proporção e na mesma data. lIemp,'O !:lu;; r.e metlillcm
lS remuneraçto dos servidores em atividade, sendo lilmb::m
estendidos aos inativos quaisquer beneficios ou v1intagem; !õo!'le'
riormente concedidos aos servidores em <'!,tividêce, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclas5ificIlÇéJo co ':2['
9? ou função em que se deu a aposentador!;:J, !'lê': fomVl (111

lei.

§ 5" O beneficio da p-ensão por mOr(e cc;;e~pond2i'!Í iJI
totalidade dos vencimentos ou proven!t)5 do selvkloJr falécido,
até o limite estabelecido em lei; obselVl'do o di.$pm::'t;:. ~D p8í,~'
grafo anterior.

Ü':C!'ê.1·"';~ dG Vl
o d::J. QU

.-j'::JQoi'ren-

I,
J ""~<""__L,r"", .i,.~V

"{l'::' 1."'- ~ ,j \ 1 ", 111 " {"- .,..1( I ~ . , 'f> :. I t, 'I !' • I II 1 _" I "h -l.. ,,~.! ! f' \ '

1.(.·II~(! 11'"11·\rd~ lI,"' l,l1'lll' ~~./') ". I 'Il'fdl.<".i -d.'~ 1,.1 t.~\:.<"\ ..
~~H.1 d~,il1,Y.~O (".-''11' .+'1;;;0'~ i I":' , r Il""íl1.H~q~, I.! ('1; .~. ~

lotl:-l x.... 11\.,'1 I oi ,d flt~~\\,\tl~).I.I~' ·.l/r·l:f'·r,:tf")q{t\:.,~...,;.-; rt,'_:~ '~i'-l:"j 1\';;~'I"Y ,~.:-\;~~~t'n~~:~

-;:",~ fJ(\' 1'~-(llf~10 di" 1',," "i,,\ LL"j'l:"]-,itl'.'" ,j1t,\I,' ".1" r"'!ld:, "". ('lf-11u<:> do

HL'C'ff'oi.n di:? 1~ U(., múl Q1 ';'/?'!~

11 !''''r.~''Cd:,:. ~P\(~ ':IJ""f'l~'7 ",r-!:.rc- t' ~ t'(,,'-'c<\ 11tllh'\ t'0ntç· .. e
ç''''f>C,lI(;:''O to:/. 1,-,çl~' 1l)i:.i :,(1.:;< .. (', i-li ,;;J;,..~ .1 1~"J..:d p'.rql\l..·' n'-'lCl h'lilVli\

,.1 1ndJ ·"!.Jc>n~.;;~v21 pr-(i','! ~él> IH' ,:;, '(-".:r, ~.çd~ I _,~

llP m~tt .~y~~ dI) Q c~~r;~IJ~'~':; ~~~''l~.~'~~:.~n~,:~~'~ c: é::~.: ~~:\~;·;nii: t i ~:~~:,:~'~11) lt\t.~~~;
C'j(Pt.l",t ... ·-IO~ QWzl' .. ~n"-;n o tk:c\"c,"::'Wo ~:J"' j;'~ rlq :"1;'1(.) ti'"' t'~'91 .• ol<cl..-bitOf'fl'l do
'~'.tlU potir'~I- f"cH'!l~l ~'ll,t;il':;.n tc"'l~" Q

o r"i·oi,"tl;) I"lu,íj.:" 01'1";-::- r,;.t0 tc-,! ti l'~<:-U tl.do n'C"';io Con-
0\"0'1'30 ~ nnm pel.'\ ~1'jr.'l.C?dÚf.1(' bl-'\\;J1.1'.~~f·J~ hQ{Hl-'~l:n llJ,Q lh~ i'or-Am

a!uC~~.r.t09" ~!H dobôtG ;j.~,'}.. C':~ '::l'::' i~l~n(J,;r,~ c!,::, lI~'ia '::I[Jiwt.'(:0~

F:::t~,:;t\., c"p"ll.,';;: f1ej"·!'I'1i;r;:.p d~"1 "1'ljni,::;t('~.. io" da
Cr-j'-~.n':;-.~", cnm Hl') 'f.>I.lb--(J.{;_'l~. ele' ;';:(1"1,:,'1')(,;;::0 '''H..''r".c.L''. in'Q [1'tr-·v~' 1'(~CLlrS.,~

O>."If'. pn;l.'lo~t. n:'YO i,,"" n·' flh\llih~ <;"Y"',\<:,,'1:~",' -.;': t ~ c' ( ...~ ,-n 1":P .. ,::'1:{I~ Hd t;H-!\\ F'r..:s·*
i'';'ClO q o pr('\~H'"io l'jjf'lj'C:.!I'"C'" {d<Õ1 J:r~,.~Lir;i~) (I tll~ Ulõl" '"__ampl,;"''.:; t!l'oPOqÜ\
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b~s1.c. e pede a discu'!>stlo do 'tell'i\. O Dec.reto QUf! c.riou o Proj.to é
d6t ...10. ante. dA conct!'pc;~o -geroal., qu@ é' de :tulho. (J l'1in1!itro pt!d.
o debAte. "'A5 "__nte. dos seus result.ados. j4 pedI? dintMliro nA Pro
po.~. Orç.~t.r1. QUe cheqa em .Qosto. A irre~pon~~bilidad~ C~

"••1.

o Poder Execu'tivo tent.,., aprO'Jar ~t>e Projeto ~ e".
cut<ll-10 ... !SDC#loP"'. t"lVQ7. por sAber de iDUlII inroo'lis'tttnci"'. VaMOs 11I
UM" ..n.ati.E" "'''ptdA" tlUP ten:tArA .apen"s jU5ti'fiCA'" o nouso lMc:reto
Leqi.l~~1yo • A nece.~id..de d. ~.iore~ d.b&t••" antas Que~. d••
J'ordir;(~m bilhtJp.s d ... r:ru7f;'iro!l. ,. - ".(nu:! i> Aindlll. pior - !'.If! inv1.a
b111z" qUo11quet" e'5pf1"'~n... o'\ de lIm projt.'to t:-rlUC..ciOOAl br."ileiro ••
....10. f"orq\\... o Pro;ht1.O' ,",1nhA G...nt.("o n:Xo & ~.r10.

fJ.,. ~. "'Itr'·' "'I t "1'11 , J)F'JIl f~I""·rn"" '"", ;; .....,I .. }' ... I...·" .In
"'1nl~tr'C'. Alr.fc'nJ O"err." .. 11'1' r,r1nph. f·!:.ne"rJ.~)"'f·nlf~ .ft '·'1"t"/.. ,,-';n. "'.,:& ....
q'.tr. CP."t-t,,,,,rn1p rnur;ir""nfl'" (I ;.tf"." H)lI11;>1th d ..... t1l1r....... ··f1 .. (I ".1.1'" r"~r,-

POIll!lot\hi) J d.·4d..• fl;"~'~ , ""1 ;ld F' I 't1~n('1'1 t,r ..... i]rol r .... ,,, h r''''. 11'" 1 tt;, 'IUt'
lUflll" ,r,pu r1rónr';«1 " • .,11(.· rl..tn.. ''''''· "ir,. lhl' rtf'r""l'rJ;'Ai "ul.~.'rPv'·r

A ~~rlfJ rfr.. toJl.rr.'r:••"11' '.1 '1r.·r, ..nnkM fI"'c 110 1'':''''''''' ' ' i1'"I;~t'o';\''' 4
r::hl'nt;.f·lrll .tr. t'l1.nt~irf·' úlr'''1"l1 l""'!""'"" r. ... r.\U"r.t;t:"ldi\dl;r. 'tr ....nt.r.p.Sflr
rio t'hn:i.st.,-o Unldonbf:·rn.

A olOft'5~'U r:n~,," ni. Crtp.4 r10 1"'fl1l:.t.n fi". Mu1n':f OH
df.!' ru~nhUM "''''S!'Ofu.,Av'''l .. 1r .... t t'l Ih:~ t!dUClli;~·r). inclu'l'óivf'" rjf" iIlÓU)t.r;)!, ..
", ...ranh.l,. COfJl ~ lP.'vi.ê-nc1.:HJr. "ue o co'J. .....-rter] 1d fIJ.jn. i\!õ' lIrd,O"; '."" ....u
de. 1nciu"iVP d,., ""1111] to'!i: nl....... P aç~1fhuln 1)(>'10 "'llnH,t.-s.rio di\
(;r1ílnc;aM

• Minili1torJo QUI_' tolto'\ nl')", F-abpmtlC" QUI" u:';'o .·,}o::;tp.... n),o

• er p.lr. produz].r di$curr,('I-; 1;' not.""'; i.nconr.euttp.ntefi sob..-.:, os Ml'!rJ1
nos dlP rUIl. seu ob,iet.o dI;> oropol.Ql\ndA,. Qo n:to de ...UIlS AIlO(15ti,as.

rJ Decre1:o oue invnnt..n. l) F'...o.11!'10 M:l.n ..... Ot:'ntp. diz qu.
t!'le !'ler" coordenoadn peln Ministro r~~pon'SAv~l "~lO'" aQuel(' I'UniçtlJ
rio dA Cr1.an~a .. 1I l1irl"i.t'.t.~rio dA Cria0"" ",,).. reCf' entr"" Il."'P""s. ho
oriqin41. no Dvcreto.. U ·l)ecret.o ..ch,a ar..ç_ do Min1.stl'r10. lfllll.Q;.nt!il'
no.!

As s60.",..nt..1o pálilinas dí"!it.l~ "(I'llt.O 1n1'"liz d.!:>c ...~yetll
OS sonhos de dile"t.ant.l!s lO de i ...r'l!'spons4....c),5. trAduzidos e <&.oro.......
dos por burocrllt..." d .. EduCilÇ~C) Iir.n"ileir.... SoMillrll,fa-!=t" soohOlõor"s"
d."'~QPQo. _ t.@cnoc:ro1lt••• prnt.encitmdo rvaJ.:Ul\r Õ" co'ltl!I1 ....."J. "tu .5 p1
~lItdd.e. dr.~tp qover-nc)., 01J qUf~ t~'" u'" mfn;iMO d... '."onhrc111l(l'oto do
qUAdro. oeab.W'l QU'" O!l1:.... 't'1l;.'tf'l. 't•• r,,,.,)11.adD. ·p1)dr torn"r-~~ o
.....c(,.falilD dA .d,.1n1st,...~a'o" se.. >& per.n1d.-de dAS pir1lMide15 sonh.
d .....

Par• .,5SilI. o";yentul"'a" quérem oi\rri\5tAt" <li. e$coJa bri\'Si
lei,.. ... e o pil:l!>,. po...qll@ é D Pt"oprio Proj@>1:0 qllel' com a"',..oa~ncié\ e
... K\odth;:ti&.. ."nunc1a a S\U, pet'iculosidadc ('f1!;.. 58l.. &0 .1'ir"ollr
qu't pretende trltmrfor_ol\r pfetivafMente o proprio prOCf.~fJ50 de iIItlm
di.ento 4 crian'i\ t!' nO adolesc:ente no plJ;1s. E Qlbbali.7 ..ntl'" tles
t"ltico,,_ traml-1or.ador. E leviano.

E :ln.ad",115!l1vRl que o Connr"!>!to '!r.1:' 1-nl"'nr' t ..''''b...·m edlft
pitete. E ..e torn.a..rS-,. 'Se n .."l:Q usnr 05 i.n5trlu"'en'to~ de qltf.' du:_ptle p.'I.
r. impedir .. in~Anid~de QUI! rRp ....f:!'Scnt~r1 .. a DXCCUJii,Z(o dp. u.. pl.-no
d•••~. dimen.aea_ sft~~aio"'P9 debates. .

Até .. potO. 21 111 diz o F'rojeto ADCl1a!> o'=fu:~rltll.dAde!J,.

conhecidAS por qU.alqul:!'r est.udante Jnf-!dlocrl!' de 50C10J4:101.4. (;nfl1~.

...... d.paia d... rotinei.rA ci. "t..ç;:Ko de Anisio rei:Keira" • .d"'1r~~a'3

pulos CIE....~ qUF! .. hU.H..... !of:oU f.'foprio crl.Mdor ct!õto\ nrfoy·tl"iulitredo int..
UI oAJ.n.«~I,lf'~. ~ d1Z QU~ f .. let. tiveraM 11 0 '1~~rltCJ de "br'1f" ..o doba.l.
(~:a.c.) .,., iddiA dI.! €!'1Or.:ola dn ten~po int..aY~l". t.:OfltO l'1!' l.~$D I\UO To-tl>••
t:\"o vr~lho quanto A t:íl" du lIratlll" I) @1;lt ....r1. <il\QU1 o próprio Anisio
hüxe1.rol\. U5Quc'cido trf1& Jinhafi drpoifi,. pAra l.r"telHlnhA-l?

'.~ rJt7Ilt ... ~'j ••' flJl1l'n LOIHt:L ..... ni\'o::ir,"r '!:óUit'N c,Qbec,;it~.

illd1C:Õ"11l1l1 ..... L.'~"~".(Jlll,ll'tI ."J·JJ.U<4th_:t... "t·l" .,••""d ... ·;. .. Ilt'JD~ t.J'.f..S. N..
lntf'tO·... I!:.· t~11 (l"I~ c.\I •• 1'1'~")J'" u j,{-'oo'l'lnO"'I" t:ilJln14 iU'1c,).,,1).v;, .. itI'!llo

c.JlU;O ..'l;l ld ••d'.."". dn 1"~r,_I'f~lu 1.rJrn"-I'·"'f!1 :~( .. '111 •• 110" ~lqt""i"!:: t:.E-'llo'IlIIAIo
dHJlUJ!.; ..

E!o.... ,~ ... ltJ.!! u ...... t:il"'Mct~r'jl iJca diL~!ltf" 1O ....,-OlPtO" tlue
..""dii. df: (,hrt"C;~(I ~lIlt ,,-..da pátlJ.h<l1 r' ê:\ cc\(l",. ftt(.:- .. ao 511baf" d ...r. ()pi'I1~ti.

do burocl"a1,t\ UH dn QMprel1,p, ...o dE' pJiilnt::'CI.

'd 1âs.. n"'lJ:..t~. 2'1. h.õo 11M" (1(,p.)l '" th~ .ll."l':l :idlto.Lo
lt1Co'lt .. "lzcndu QUt.1' o f'rolettl l'1inhll Uf-t,it-' ~. IOmoc1srn17"ntt"'lO. f) tPltto
l'dCP) l Ci1 lAO!h "ttt'>ponfl"Vt!is ptlt 'Ali. t.')(f)Cl-l~lA·H. fi QUl' (mtcnd~ 110" ""'0-
lh.o:I'nr.i"r: .

Se.. ceritntln1., .acOClaelh.a-tls a n:rô tÕtll.,.. cOIlheciMn
to d.. f'El'..ls.d..uft .....~de-lhp.. Qt.\@ n:t:'o '!Jt: l.otlrt.1.dC«\ cota... U,.1t..é.ô'es
t-~_P"'.Sti""$ pul;.!! c;.ondic;{1[?S i,I1.1Ii1l1SO .. f"a ...quf~ C) F· ...oJC'tu 1,." tlt:1perar ...
c,ilr"nC:I.ilt'j" (,,1·1nlll .. o 1f1lpori..-lltt;> n:.tu "" " r"1~j"\OC"'1 ~ o Prn'f'l'to. QUO.
I:llMO vt~l'tfll \I .. LY .. s, .. " 6 tRuitl.l nlA11l; ".JJl0 du qut.: ...1Mp1eG c.Qn~tru~"o

ch· CIAt.;t:.

A hídr.. efQ~roe UI! pouco M.:\:i.:. n. PÂq. 26 qUllndo __
loilC1Dna ilttUG nove. proqrall:las!' .

E vpj ..1Il VOS!;..~ Exc::elénc1....!i .. nf.waMent.e. COMO se t.r..
t.a de UM F'ro10ltn cOMpleto, befll recursos. tr.u:Lto Hh1l15 .alaplo que ..
$1MplC!s contotruf;a'O de CIAC,". t~or' 1.';0. ilCfLlAl. llli progr..... va'a
desde Educ.aca'o I::.sc:alltr até .. ,'ct>cm olvi'OOnto CCHM.UU t.a.,.io" _ o que
n~o S. sitbe lJem o q..u~ qUfu.r ..'l dite .

A part.if' dali. o dOCUIlet'ltO Qn'tr.- no CAMpO do d.11-..~
... t0l' ou .. n ... taelhor das hlpóte5es, do deYoil.fn:<1o•.f'rolletq nos MilhA
res de CIACs .. e1iop~lhadoG J:lelo interior. educac;a'o espeC1Al par. de
f;lClentes e 5upf:-rdotadQS, sc. dizlI!!'l'". onde huSc:.....1 os profe.sord •

. qHl"l n;a'o e)(l!itr.~M1 nt.·m par. Of:: poucos (~:ttl\tK:JC'cuMmtos .... tlU\1S. .

Oa CIACs v;(o tAmb~", aiorec:er bibl1oteC,fI.5 t1rD 0.,1
ciente!; Quanto o l.r.mt.l"'o ~'cullr.1doLt uu do Lin(oln Center. No n1.lcleo
cul tural h.avu"'J dt'!>"de OT1.CUloll5 de ill-tes piá!: 1u..:a!:i .. Tolclur~, teA
1.rtl/COI·po (o quP. gerá i$Sll~:") .. In.\slCi.\ (t!'SlQUnr.cort\nl A b10dl-tnC:A), ..t~
"0\ disc::uss~o 11~:· pf·ollleJl'lol.!I dA cotllltuidi\de €Hh QF.!ri'\l" CO" respeito jp,

!OUill ident1d...de r.uJ f.Uia)". LS5P~ pr:d,)Qol1oS 11..-1:0 !;.~bpfa seque'- expY1
illH~ o qlU' I.QIt!:".Ú1m .. l~M pnrluOUti'{o f.orrrmtc ..

e:videntenm~,tc. havl?r.A 1nicill.,_:ro parll o tr ..'bt1l1ho e
pro1'issiDnaliza'~(]. Só qlle n.as tl"'êrê$)' i.n.t,'l.:,,;~p.s do sl-.NnI. do
SE.NAC r!' dA•.E~col~s l~cnir.:"!i.. (lU_!, f'vidf.'ntc·lnl·ntc n;'fa ior..1II'I con"iul
1..do~. E" s(")-'to ...",m" in~t1tu1ç;:(jI!'S tlltrioil.s .. n~o sr. v;:'(o t!'nvolvor com
e •••• aventure.ir'"o5 •

A .pattlOnIAn].~ ':f.trlplJ,,1.\-Iof> CClJh o proarl'\fh~ 111 "'t~J~du

c..a.,",~o· Que' ,!?:Q dc",a'o'JnJvr:'r" r'lQ 1"(..tlo·" n'.. ( JClt ••~f

F'iU;P ttl1l.\ Jitff'J.I'.' 1ntrn""r.,:t"r. nr..::i", mtálj~t' 'Ir. f'ro
1l'.0 rhuh., ti'·nt •.? .. Q\\..dtd •.) IIUt.· Jr:-n.bri\ ." Il.lt..\ 1ll.II! 'Junl d"CC1n'JnJ '''Ilfjn O
tn'pUtDlltn W(,tl,n'1100 F ....auoLic· ..•• Ilrmnl'l .nlllp.lIIIU'lru dr.o:-.tll ( ..<Mio•• fi,' UIft
..tI11C'1. SUl' 1.. lItcf:'lttncio'\ luta p."lr'" CC)O'=!CQlIlr rC{:ltl'~O'!l JI"r<'l .' lflodeJI\r"

t:.!icol-' nan"lt-f.cnit::d r",dp"<!\l df~ LlU""b~. 0111) .";IlT.mdl." A todl") n ';l'J 00
"DI'" -. f:ir·O~'!lUl. A pscolA n4"o t.em flinhr·trn par.., como"",r ~~tll",ntps n"ln
r.aç2(o P':H i:\ C\nlf11la1!>. SUA Are.. ~!5t"\ !:.t>ndn utvadi.dA porque ( escol.1&
nao 'tem dinhc1ro parll\ COIIRpro'!\' .r-.rIlJnt· 1'''''· P""Ô('l f' cért:"ar seu 1t'r-rl["no ..

V~mos p.lr", ... de Lr]nc,i\r .. Val"o~ Qa~t.l\'" .\§ r.r1l1Lf.l'n.a!l de
bl1hU~s doS I.H)Cs em p.scol«'ls como ('s~a. e ~m Nilhilres dl' outl'".$
Q"'\f.' est:;u c-'indo oi\O!! pedi\(;os r.elo 0<1'1!l .!'Tori'l •

VoamO$ Qo'J.!5ttl...- E'gte·d1nhoiro p.;\I~,", paQ<'1r dllct;'lltemtlnte>
o lIftM.o1st.él-;'0 e n?ia nesse "'ro:H~to Que nt\'o c:heaa" por !lU.,.. 1ncontJis
t@nC1<ih ..1\ mer.c..... !ler lev~do C'I ,.ér10 ..

N~ páqina 29 .. depoi!! de prometer adaptàdJc!: locais ..
."S co'" llllll'" "con1'iquYl\C;01{o arQu1tE'1;"'n1Clt cc~mum" .. o t'1'lCto dQ "Minis
tério" dl't t.:riil.nc:~ con'frssa i\ inIPro·....1!l('\G;:#.n .. com uma 1n""nt11~d",d~

qu... 'fAZ .n'$t.i~" >. sot.la nrioc",_ eon'fe!i~a e a~§1na embaixo ..

Como n3:'0 tt1tn a mai!i remota id~ia de onde ..,éo con~

truir C)!1 bendito!5 CIACs" d:izeftt qu@ o pr1NtJ!i ...o pASSO d flsccolhf?r (;'Ift

qUR ll.IQart"''5 do Pit.f.9 el\t. '5~ 10C41izi'lY:\'0 .. J)ppnlS .. y~o olhJltr 00 m.apJt.
o qu. i\conteet!!U" e enta"o TOrml'lr1(o mic,.o ... ,.t!aiOl"s ei"Qu!,1,fl.;\ti.. ou
que., ...be" "flutsmo" ""Qi.6'es! ft partIr dai .. e!lcolh(!r1Co os )CJ~ais da~

f4b,.ici\s des!5l!s prédioB .. F;m olltra$ poll.LaV,.i't;s.. est,.-o come<õando ..
.,x.cu,;~o do projr.to .. O pl.llnejl\_mto virA depol.'!!~.

Con1'i'B.:ro Ainda pior yeta é\ 5cauir .. Ad:iv;iohcm DUoil]'!.
D!I crit.t!rio5 pJtrA '" escolh.a dos lOCAi'!:. ondf!' 'Çe ...~o. lmpl;mtado'S os
CIAC.. ;, Alé-t'll da.s .. tSomI'lOdl'l'S 'So'Cill:i.'!I\" ~ outros 'Pr"edicI'odo. t)crr....,-if:o'r. .. fo
~reoc1so que hotl..iA o inten:~s'3l! "f!Xpl ie1 "tado oor intermédi.o ctn.,:> 1 íde
r.n~•• poli tic*l.S". Ent.nde"'~",. senhores'r' M."i~ clAro.... iftlD01S~lvlI!'l_

FlPliz". dl\. c:Ld~de.!l. que n.t'o t!'l~Qp.r""m dopu1.~t1o~ por
qu. n.o corr.r.o n ,.1.CD de n'ceberl"rIl (!""1'ir~ plro1'ant ..~ bro"lr.·'u""- ..

seauem-se no Projf?to Hi,nh.\ GrmtÇ? qu.-",-oo.; f> 1'luxo
CJrarn..ts t3"o de. Ç1o!ôto dos tecnocr.. ta!;. e qUE' n~o ~iqnlficnm I"'" i 00"'0
."lftent. n.dA. EM s.QuidA Il j"- nA pAq.33,. d1,.trlbuefl\ .... Ilrpa. d~ Hes

t.rut.ura pl"e"e"'ttnc1~1" e Mostram .. Pl.antl.C'lio!l n'h~1'5 de dez ",nos.. os
....Quite1.o$ US'UIl CDmput",dor~~ r:ul.r"' .. ~'illrtii-Jd(.J de plant..-s b~sic"'t51l
cheQ",r Alà llh:a1.». por proctil:'6so1i ql\U ilS Cr:lAfH;il.Sir do "l'li.n1$1.êr,lo"
.aind"" nt(c ConheCCIfl.

tl:A(, "'H C.!'$tv.ndurr~i ~.~'[,I f.' 11m c:ontril.rhc;:tl[~~ .. do r·A(ljt.ulo
dit.!> COh~anl4:bf>p... 1.1to _Pf!'lli,Ç UlIlli' tIL'J",':>= cJep01$ til" l.Il~lt1tlr f1a1 1-h'~'

xJ,bJ t ld.-\Li,. dOE I:JJI.1r1os'co di\u JI}o)Il,i.\!:l. ~:ro e)(1t1,du~... 1)t1-J(l l'nt':'hOS, 16.
000 IIltto1l"(JI~ Qu;;\d ......doq, de At Da !),1t ,J QUi:d qU(lr con!! '\ rUI;:~~O.. l:.,. nü' M.\k

Ifl~ui\lnm<itnloi\. o t'roietn se ye mnrtJ1l("t'\ndo .~ OCllUl'tC.:rU urh.\Jla di~$

árt~._u. eMI IJUf' SH e5tabl:lece. AUllI'Jr Ill':UIfIO h.:ab1tO.. Il'tl'"~ f,(l,\IIC'C:PIII(lS.

de nOb~Ub cCJlls'trll1.rolres de eStraf}.'t. ,,,.fll ár""il~ t:H'·I7IIi.1.~' .. "U'" "~. 1l\'!'..t1.1"S
I:COVdfh (~OlllQ protAotorô\$ do de!leflvtll ....u'll'nio "'. n:lo consC'qfh·ntf·.... df~J(!' ..

u' que ~e 1'..10'1 nes'h.. pro.1l"t.o a. r~EDt:"11:.o dp. ct.\rr1t:u
lo. ~ F.lmf.11p.sMen1..e ct-inn'1_o!'u. HCI")f.,·tc:nl :a.dé] at> uJ trath'\sSoi·.das hA
",no!:! .. <'II~lll(~-lL.!! me1'lflO que ~u.V"'l~.u.~nl •• utocol,.,. b,.,),t>11f:~11".' do ("O~tll"!'l\

du. H \1:>0.,1." curr1culc.r n1\o 'tunt:1Uh..\ fl\:H~ L'1'Il t.inql\f'on1:~ dOto'!> d?l.en~ ..
de ,.. ill,.o\l·ms dl'- escl)la1s brasil(111'"sl; pai,; que...e. 'tnm5flJ..-ntl1-1.l. pa
...'" o!s Lri~Lo espetlhados pelo i.ntel·lor.

Co«tcç:,. li. <Õ'tne.. c;:... fliI J.l"o.35 I? complC'tAM-nA na 3Bt "O
cont.cl\do proar.tn.. tic..:o ~crá flt~~1vcd.... p.. ra ob1er.... o enn",_iaMef'l-
to .... " .e1.c.. Coohecelrlon e'JIsa l1nQ,~aQf::-"'. Ao 10nuo das o,ltli:nas.. per'
eilneCeRI as "Ille~c;-.s do Mau ent~ndll1iento do c.:urr1culo.

HA lU~ ~.qredo beflt uUàrdi.-tdo. Como 1!59l! ProJr.-to MinhA
Gltn'te.... SUoi\s. IOb..seg. 'f:!.iC.fo"" o> CJ.ALs· !Se...:ro Adm1n1.,.trAdol»'i' f"~
li.Í-~o em cent.....11za."':0 e depoi5 r'm .. r:o",p..rtilh~.. " dêClsl'fes .. O pro
jet.o dan4j;i\ entre essas dLlil5 1déJ.'\s .. sem qualquer defiolc;::ío clã.r ....
Pe...ceuendo o problema,. há no F'roic-to esta preciDsldade de tecno
cr.acid 1nl\tilz "A ap.:a.rent.e cOIIlplclCidade da'!! inc6anitas quo pe"'r1le
i..m a eQt.\..~~o Adainistr'Ativ.. 0:.\'0 deve J.e......... r a outras !iolu"t1os G.OM
plexiAs, t1l1.ro),culos&G e VilQAc.. E pOlln:lvel encontrar tnelhorC!1ii solu
çtw& paJ.l~ sJ.",plell ut111z...~Xo de método.. conhec1do5.. E-studados e
pr.a.t-it:oJIdos. no cotidi..no." i:.,;1.ilJnClf> de olcordo. Só que o f'rolet.o f1~O

diz Quai.s 5;(0.

TantA, quo o F'ro1Pto qaranto que tudo se,.." YD'501Vi
do COIJn OtiO MANUAIS DE. GESTIlO" anttnC1ados as";'",,. com Moil,'-l'SCUUt!l. Mas
onde est:Io 010 l'1ilnUalG de 13e101.d'O'':' lJ1Z o ProH~tol, "" !>~rc'," oportl1na
Inentll ed1tiÕldosH(aQora eM tn1.núGcula&- poiQ .. 41). lm""l1ini\mo!í o que ":(0
ser es!;c!s maou"1!i" na p4g.4~, onde se ~st.ampa um 1"lu)CoQranla. que
sugere um pesadl?lo· burDcroi.tíco e Alarmante. f-'ilrtil d1$t"'i\~~O ou in-
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tr~no{.IJ.lltl"..dte' de Vossas Excelt:mC1"'~, ,Mlf?'XO o 1'lul<ooramA ~, meu di'S
curi&o ..

Os> docultientos prometido"," para o 1uturo s~o vilrio".
86 o lllntll:HJ'ó é que ~e gAsta li\gonh O plan€Ulr.mento n~o é llrgent••

A .curio'S~ "~~~o t7lultip11cê\dor"' .... pl"omntid.it. "Ia pÂa.44'1l "nor f!')(emplQ.
prcvl;,t €=,qHipp'S (',("ntrai~. ~ r'(.'Q1Cltlil1S. pr(>pAt'Adi\s.. no futuro. por
".ll?m~l,tot» re~ponsá...~i'! pela. torrl)LlJ~"cfJ.'o do proJPto" (que n";o ("xi-s
t.m)" equlpf!'5.QUr. prC'p~"'iAr",o I)OCLlfll('utos e rt.:\nuais ·(~aora. 'So ...
inic1..is 5~O m.a1l\<sculils) .. Ver-bc'5 sempre no 1"uturo.

A P~'QUIc\ 11~' roJ<,I ..'1 ouir ..'\ ,::;(>rlf' lir.- 1rttf""L/;I,~' uU.tnto
,M.I.11nolllC::1-'.nu.'n1.n ,,-1111')(1 lO dI"! (jl.VtorIIO 1~dpr..d"Jlell'''''ftl (~. i,,,,, Q"r~n

t1.1,., .. LO"I ..\ lWJt'7.'" rI'.""1 o;.1Il.10t'.) l,tir':.,. det!i' lnt.(flll,:UI",~" 'S,'n, qttl.\!qql"r
.....r"l~d~dp tU\ pJ.AnelAmenin ..

UII. ptOJpto flp.r:";-"s" JlI',,.. mAl'!; QUI"' Qlt].Sf~""~;.' l>... rf'I"Pt'".

n::tll podrr iP.l 'Sl""r damot't'1l1,1 t:(~. ~50t,lrlt'''-~i-P U L"ttorl t~rl.srroo. \wt'\ntlo a
hidl"iA mo!!\1.t"'o1t. por exenlpltr .. 1l.L\ pL$.o.Il.;i. 'l\~'\'15 ·um" de 5Uà~ CALIt'''A~.. O
que sf!rA qt\c o F'roicto t'IJ,nha (il'n1t:' E:'ntf".mdp por i\Qltl·J.f." " ('no:\ 1"","[''1
to" .. '" quP- 1~ nos r""fer-jmt.)'r,? tntn;~ CllItrll'S". t""Otl~~!J. "cnOb'!J7.,\,:t() du",
rr.tllr'1l)S hUm.'\no'St e,n tornu do" ldf~ia flL' m1frit,;.'I:o '" '!>'~r tlUIIPt'lrJ~," ('ft\

conn1~tJe5 iP,xcepc],onLüs.. t1ICltt~lV"'" t1tltlnto :. ~)ar tiC!10.."lCõ:At' c.omuni tó
r1""" tJu ::.1,·'.1,;\ .. enaa.l<.1nlf2/rt" f! p,~rtil'ln<:'l_~O QlU?Y't'!'m d~z~'" ', ..12(o·r (10lUi
nó!: 4uerelllns .. ~ .. !te possival ~ cum pr«tlopr'

N" páoinl\ '10 .. vol-t~ ('I dE.>i1r1o .. PYC)IlIE.,ü·-St~ 1ttdt.....
dpSitlp' 1'L\I"'Itl<:\cia V'i,Voi\ (!õíc) ",tê hort'\w. al:unent1c.ias .. aUtHlte!> C:OtJIllfU.

t~r 10'$ e ",ten~~o ~ ("r1"n~é\ .. ~CI i\d,..lesc.pn~e e à muJ.h[.·r.. fJUr:'m n;'''io
sabiA O que é pe.n"cói"' .. conçulte 1?~t.l' páQlnC't do "'rojr.!'to rl1uh~ Uen
te_

A .. tendJ.'o o!'l C;,'flL\l!f:! d~ ,"ulhl!>r. PClt' f")(emp1cl~ t- um pro
qr..m.a qu. ",1..oer1A um prr.-~1dt.!r,tp. no~ E'!it ....don Un1f.1Q'!" .. ~Ct p.le o 0"'0
Wl"t[o"'!'~.. P. ~"" <Õ\lqtt{·m b I~'v.'\f'f\" ..\ !iér:lo. f"n'.'olvta. pntre 1fI\.l1t0'3 ou
tros tten'l>!", prt?vl:!'l1ç;\'O do c:ttncr't·. curltroJ.e de ~nem),as.. combé\tf!' êO
toi\b~qi!5lJlo e ~o alcoolismo. orHmto.'\c;~"io alimentilt' r or:s.entAf;:1to par.,
o trl\b.alho .. Se V~o compr~r ml\1!> cli!'sta'6 bá!tiC.:'l~ par", contl"ol't\I~. 1\ne
aa1A5 ., dar' Orif!'nt.ac;:río ",limentltr. )!l-so n;rio d;'zelll .. l'l.'!i lf ltrh ...ndo QUe'
... lona.. onl\meorac;i\,o pode uiXo b","'St.:\r. o c: ..,p:ltulo i>,V1$,l\ t:imdidamemte
que t~i~ ...tividaden poder~o seI" cOmDlvm[?ntadas por outrAS. SP SO
licit.~d~s pelA populac;:«o. HinQul:m 1icarA ln!>oÕ\Usteito. Ú F'ro:i&to
Hinhll. Genta ,atende A todO$ em t.udo.

Vai '"'t~ 1'.J.1er' o Bt''''''5l1 qanh~r o.as Olimp1 ada~. Ut.\t?m
n3'o .lfI.c ...edí.t,ar. Que lei", ê\ páQ.5Z~ U F'roClr.l\ma de E!;.pot·t~o.. f:'ntre
tnUlt05 outro" iten'!J. prometeI "1) 1--crmu!.tc:::fo do dlaqnó'!õt1co poten
ci~l e o~Pl!'clfico do atl.,ta. coloclIndo o Broll.!õ.il. no particular. no
p."tltm,ar do primoiro R'lundo."

ComC'''il.r~mO$ li. entrar no prll11elr.tI ntLmdo QUlIndo. n:No
"izpr-mo5 projetom ctt:'SBf:!' tipo Q 0:',:0 df25pOrdu:<'Arm.o~ dinhvir'o pCtb1i.co
COIn ••5",,_ inconlleqt\@nci"-,'S.

tJUo?ifldo insinUã tll1'l projeto padaQóglCO. o Prcneto
perdf!-se completament,,,,, F'rometll' uns certot 1'16cltllo~. d" Atendimento
P.d~9Ó9ico-I1AP (d•• tIA v ..:r e", nCQr'1to"el> CCln'tO '!>(!mpro. p"r", O fUtll-

';D"Tt AV:L5-' CluO e1 ..a 1ooP- Art1cult."r~o com .A 1'Am~llA t!' com II c:oll\un1da
clt (,j,u.. im 1n'?I.UnD" 09 próprios lt\ódull)~ v~u b~h~r dp por:tl< .(·m pOI'".tA
Jiv,;' cDnVOr"h.r)~ e'.' ..... nUVA c()ncnp~?ic) da ustnt1.ura curr1culi\r ~S'3U

~ Ju"ande impo...ttcnc:a.~OI. Lll!~ p~n5~n' que elôl é nov"'~ e 1[,"0 é um

ytlJ'~".

H<1.& 11:"') 'ltlidum:n" Qur" o .,'rc>Jt.·1.o Hinth.\ Uenic~ IU'~'1(l'hd(~
reCfU71r .. 'ui ..... t"J..I .. Ll[' " rt·torJlmcv t! ... c,.. ) t,:_. Ihl. pl']CI ,hcnr:U\, i} '115
.0 qllU p",rt:.oC'..r- Q"t"l't:'r dl/OI" "!Iin P~ ....'l1lI',:~1u U., pAo\rlü t'.() .. m~1L' d1'ti
cil do tr,-\Qtu.1r ~Iar,,, J Ull)ll,luwn t.or'r..mtt"S

"(\0 Il'l(,....n,o 1f·mpo. o f'1~C)rH anlo) n~o tt'"àtá '" o1ur1.'" df~

..';rv~, C:O!i- de E>dUl:;,íHi,t(t-I e-o;;col ..... r nC1 ~·rQ;~to r"IUlh", Gente CPftlC).1 r:md9 '-:.In,
CAr"ter "t:OI[lpr~"hbttlr')tJ" ÚllS dpf)iaH,;t.ldad(~$ $oClaU; L' crln,mt:,ia:t,~ dba

popuJ.• ,CSCti: f.<ftlf)u.brf:!c;J.dI1S ,. lllollrainB112adi.f~. Au i-nvér;. *" Y1.5~O d ,!,U1.
to m.is ldhpltÀ~ pai\; prolV) lf'tll.a .'\ ldt'lâ dp J.Qutlldade de o~c>r..t.unlda
d••

,1
p.ra que C..",dA UIII 5ft de'Sen"'olY~ 'oIe-Ql..\odo sua. ~spvcit1c1diAde-1i>.:·

Se eu b~m entendi, i!if>o pr.trl.'ct! Unl~ 'fala do Deputado
.:Ju.to Veri'SIlimo.

Deixo! par iA o 1'1M C) probJ.OIllA dOR pro'femffOr.,••

Alquns sofr1dos pro1'cli;,.Ot"tt1l dt!'$te pai!'>. aCO'!l-tumados
A 'tar ''''',pl't .....nr;a .. p a Vlver dela!>. 1rn"Qit,~", que 0$ C1ACs pudor"1.;,.m 
QU,.lI'I ..."bp.? - ",er uma Df,r.lrtl.lhidade de rr.elhores salArias. F'o:i.$~lo

mf!l-no. ne.~e Cil,hpO. o pro.ieio Õ ClAI~O. lJiz-se n~ pA,·q.4::J", re-1"erin-'
dO-1\f.t "",os proT~4fisor~~ e denl~i s ~1"t"vidore5.1i 10 f,r; tr.u"m,},s de COmpl!'llsa
fi.trOI> definit18';i ~)elo pod~r pl'tbllCO (!m 5Ui:lS trPs' p.s1;ar"'5~ n~o devem
• er e-xcluEiiv~mentn '1"in.õtnC'l!'lroll9 n~1'1 rI~Y!~fIl tt'"l"prer.;fSr. R &pr,'gJ"Il>"o.tQ q!'
~ii"to!'~1~l!} P.i!!Ç(~JO!Q~!9r:!~S CII) r:~lêi:i!'Ç> iAº~ ·r.:r~ljrgº~ J:H"'!!I~!Jº!J j~
~!Y!Oj:f!§ nll'ti ~r:º~~ :!º~!~~~...~

E«t bom par'tugu~s, AS pr'o'fessor..s do CIAC de Can40í
va'o continuAr g ...nhando 8' mil cruXfl'iros por ml2's. 'um Quinto do'1ltaU
río m1nll"o .. l'1~s vl(o ter de fier «quel",'!> mestl"ag coapales> de reAllzol,r
todo. 0$ sonhos do F'rojQto.

N:Co hÂ ..1 tern,ativA. ESlle Proieto n2(o é !Sério o !SUA
W)(.cuc;.~o deve ~f!!'r 5UtípensA. "nte" que n. m..le1icioft 'U',iam AíndA.
«t&1or.s.

J~ tt.t:ro o""stando bilhD'eli. I>ezoito d@les. por .XfHr'l
plo" com uma. "firma,. que tem .l. idolde do projeto~ ti Que ir" ap~n"'.

'fiscAlíx",r as licltAç:tfes. SCQundo os jornA15<t 450 m11h~e-1S .i~ eost:(o
.endo P"'Qo••

COfIIIO PArte- 1nteor"'nte dallt,a Jucti"ica~.t'o.. incluo O
cuidAdoso" i.lustratlvo f'al"C!'cer, que inspira o Pro1pto -do Decn~,to~

••lõõinAdo pelos Deputado!> Raul F'ont, Maria Luiza FontE!'n~lle e Cl!'lso

fI"l"'nardi SalA dok" Se••tíes .. 11 de dezembro de 1991

~t~
Alvo'\ro -valle

DeputAdO.
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LtCJSLAÇ~O CITADA) ANEXADA PELA COORDENAÇ~O

• DAS COJoiI SSOES PERMANENTES •

~."Ut
CONSTITUIÇÃO
JU:I'V:IJ.Jc:A FEDERMIVA DO JMSIL

J.i88

TüulolV

DA ORGAf'llZAçAO DOSPO~E8

C.pitulo I
DO PODER LEGISLATIVO '

·.lhçloll
'. D~. AtI1bulç6~ ~ COlJlltel.o !'Me""'"

,-
.Art. 49. Ê da'cOÍTlpeténcía eHtluslva do Congresso Nadon/ll

v - sustar os' 8t05 norm/llivos do Poder EHec:utivo qu~
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegllÇ';'o
IeglslalivlS; .

Titulo VI

DA TRIBUTAÇAo E DO ORCAMEl'fTO

Ihçloll
DH Otpmenl06

Art. 167. SIlo vl!d&dos:

I -:.. O Inlclockt rrogramss ou projetos Mo Incluldos na
lei orçemenlárla anua; ..

DECU'tO DE U Ilr.%O DI nu
Du~ acet. D "OJttTO "'NHA OEN'IJ, • "" eulroo
pr_I••.

o 'r'UI.&••te'. 1l.p6ltU•• ".'0'" .lrlbulç60.
OJ.I In. conf.r. o ''1, .... lnet~Ó' li, IV • VI d' Conslllulr,lo, • r.ndo """ viii. o dlJPOlIO ftO '''L~ dO
o.cf'lt"ltt ~ 200, dt 26 de 'evef.ko dt 1067. como o .rU. &6 .,. Let n' ',061. di 12 de ,..,..... do

.1190. , DtCftETA:

• M. I'. t .rlodo D PROJETO MINHA GENTE••otn I '","I"'1do do
Do.."'''.'' .ç66 1Il1fll'Ollo. de OD.JC"Ic. "Íl<lO....I."IlCI' • l'Iomc>I'lc ,"111, ro'"liv" • Clillnçl
• ao adCJaJeerlt.. . •

....0'.10' Único. o I'IlOJfTO MINHA Q[NTE~r' .....
pl.nt.çlo de unldldellfllcal. 1& quli, Obttglrlo Ii NOUlntt••Uvidl,de,:

'-prHI«ÍI.:
" _.ltol. de pri<Nlro O'.u t<n 1_lllIIgtel;
UI _pultlCul1Ufa;
tv • COf\lJlvlncl. comurtlt.rll e .sportl"':
V••IoJ'l1'IIn10 par. meno," caramu.
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b) .Iabol.r • escolher, pldtonlrando-ol. OI ClfOittOl de Dbr'1 • #

05 .qLtiPMnen~OI. bem Issim lhel .f'liv., • avalíaçlo;

c) conu,ter I' obf•• "IPI'C1ív••• , • compr. dOI~fOl,
c:~ .upervllion., ••x.cuçlo doa Ittntnles contrllOl;

d) promoYeI o treinamento doi rKurJOI humanos fncfIJpen"V'efI
lO cse"enyolvitnenlO dn IUvidatitl Ob;ttto cio p.rAgr.fo Onico
do In. 1',

Ministro de Ellado rHPOnl6~1 por:;;'I~'"M~l:r:'lodt:~~I~:' ..';'OJETO ....N'HA GENTE oCabtr' ao

AIt. 3' • O• ....uçlo do PROJETO MINHA GEtITE .... .....n••
::;.~;~~tIoExecutiva. p'.sididt di Minislro di ElI~ COOt'c5enador • CCIlWIII~ IIcnIcoI de

5 ".~ Con/I.... E...UlIva:

• ) gari, tod açeoa n.ca..'~... lrl1lfanlaÇ""'o PROJETO;

.) ~1'I"lI.r. diretamente, ou~medl.nte convlnlo, ., I,f,r,nlO
• unid.du fl'ica.;

f' luPervíslon., o funcionamento daI citadas unid'lCStl li' • IUI
k\"lp1ll"1taÇ'Oj

g) aprovar 5etJ regmenlo Int.rno.
, ~I. Par. OI finl do dllposlo nl .Une•• do ~'gr'fo ant...w. a

UnlIO 1"'- qpret.ntada. pelo Mlnislro COOfdtnado:. no$, convlnlot ao ptop6tlto ceSebtea com 61-
QIoI ••nlidlcJtl da Aominiltf.çiO Púbflca Federa', Eltldual • Municlpel. .

f 3'. ACominA0 e..cutl..... Uf' 'acuftecb tubdividlr... em tub
eomhl6n, AI qolls 'MIo Itribuldos IlIuntOl llpeclhcOI. dllas podtndo JIItIiciAlt reprenntlflC••
de 6tQIOI, ou Int... P'Jb'ICOl OU privados. bem como coa,bat.dorel .-..nI~

f 4'. Ao IUllÇÓOa da _o <lO CenlliJlo Exaoutlv.,'OU ele~
COf'IVI'1o dnta. nlo ..rio rMl.lftlf~I.conlidetancSo-l., teu 1.'rctcJo, mtvllMI HMço.

M . .cr •~I. ao Mlnlllro Coot'dIniIdor:

I • dotlQoa' o &via do "oU Mlnlatldo ....rrogado do _ O
liP'06O Me."lrio~ hHIc\ontmtnto ÔI Comíllto E••cutlve; .

. U• kxfjc:.r o OHtOl' doi rnurlOl ~1rf0l• flnanotJrol .Jo.
cadOI, OU QUe ytnhIm a nr dtllinedot ao ProJeto de que Irata ..t. cs.er.to. ao I'rDlIIO ....1~tO
doCrlanç.", •

Este decreto entrar' •• \01001 na dat. de .sua publ.1

,.. de _110 de 1 '9li 170D da IndependlncJa e8r.sllla,
lO" d. Repabl1ca.

FERNANDO COLLOR
Alceni GUH2"a

clçlo.

IIlU\110 Dl " IIL ",,111 lJl I ",.
"Uer•• Ou: .... , ••• U ti••• Se ti. 1 .,t,

I •• p" nU. • P.'.1lfD "UIHa Ir"1I •• ,.
~, • .,l"ftc , •••

••,t. tI. ..''.,I._raf. llnSe.. • ••
I' .. c~a-eh .. a 'r ...~.C'.J.;

Art. 7' ~ O Ministro dt Estado CODrdenador, ,e aqul!lt; da Etono.
.1a, F.zl'nol e PJanrj••ento. I'nclfIlinharlo, ell Ito conjunto, no pr.zo de
eJnco dias, propo:&ta de alocaçlo dos recursos JnL11spens've.1s "S açOl's
1nte-gradas, ls .th'Jdldrs. e concernentes unIdades risIeas. prrv.1stls
no Irt. , ••

Art. ",

~ ;;v. j.\ Colftisslo Executiva será flcultado subdivldir-se filr,
'lubcOM1$~1l~$ COIl't;ostas. de repre'srntantf::' dos Minlst~rlos dio SaúdE., da
E:duCIÇ~D e~ da Aç:~ Socill1. "'5 Quais se atrlbulr';;o "assuntos esoecJ'r.1cos.
delas podendo participar represrntantes de órglos, ou entes, públ.1cos
ou p:1.,a"05, be. cO""o colaboradores eventua15.

Art. 51. As funçDes de Ile_bro do Conselho Superior, da t01l15
.10 Ex.cutIva. ou de subcolllsslo desta, n:lo seria reMuneudls. cons.1oe
...neto-se,· seu exercício. rele-vante serviço •

Art. '11. lncUlllb1r' ao 'Unl5tro de Est.-do Coordenldor:
I .. designar o 6rolo, de seu Hlnlstl!!rl0. "ene.uegldo de for

necer, ao funcionl'llrnto do Conselho Superior e da 'Colllsslo Executiva, o
MCI's.drio apoio adrninlstretivo;

JJ .. indicar o gestor dos recursos· Or'lrIlent'r1os, e flnancei.
105, qui venhlc I ser, especlf1cliltI\t'nte, destinados ao PRO.JE10 (Se que
tr.ta estl ato I .queJe -Min15th10 da C;rianç.";

UI .. expedir IS lnstruçOes nect'ss'rias la cUllprJ.ento do dis-
1I0lto neste decreto. '

D E c: 11 t:~ T /I

Art. ,.. O' D.ereto d. " lIe laJO de 1 '91, qUI dhpO. lobro
,.f'ROJElO MINHA CENTL, p.... I vJgour coO lO ..guJntoo 10dJtlcIÇO.0:

•...i.l.

. O ~'II E S I DE N , I D /I 11 E r IJ. L I C Ai no ua
elas. atrJbuleh:!o que lhe cDnfete D .rt. .', 1nel$o$ 11. XV • VI, da
ConJUtuJclo. e tenda," vista o' .rt. " do Decreto·JeJ ", 200. de 2'5
de fevereiro de 1 "7, COlO O ort. 16 d. L.l n' , 069. de" d. Julho,
de I "0.

m • oxpodI... lnalruç60a .-._10 c_"'nlO do lIôIpoJ-

AlI. 6'. Eall c»cr.to 'ntla em YSgQt na dita di: IUI~...

Braa",., em U elO ..l'! elO 1.,;I7O'!II _pandlncIe

10_10_

C,.r"fI,Clor:
'''c.rr•••do _.

•• C".I'II·O [ ......

FERNANDO OOLLOIt
AJeeilI Guerra

Dtt~ttO Dl " Dt ....'0 Dl I ,ti."
...~:::::I::~ ... ,.OJ"" .'0•• n.lI. ••• 1\J~a

. O;' 111 S J DE N , I D A "li E r IJ. L I c: /I. no~
••a ItrSbuic&e& que lhe confere D art. ". JncSaot U, IV, • YJ, ·da
CDnltJtulçao. e lenGO e. vista o cUapoltD no .rt.. ", CIo Decreto-lel n'
2DO, d. 2S d. r••ar.lro d. 1 "7, COMO tIO ort. " dI UI n' , D". d.
U' d. Julh~ li. 1 '!O,

Dlt~l'.'"

Art. ". (crhdo O PROJETO MINHA CENtE, tOI I l1nIUd.d. d.
.::~!;!~l;:!.;ie:: ~n~:~:~g:sli":0·~~~~~:~;n~:?de, asalatlnela I pro.açlo

Por'graro unlco. o PROJETO 'UNHA CENtE c..pro.n~." I JI.
pllnt.çlo dt un1dlrJRS fIlleas, IS qUlis. abrlgarlo Ii ••guinte. at1v1da
111..

J .. crechl I prl.escoll;
11 .. tscol. de pr til! Ire grau ._ tl.pO 1nt.gr.1;-

l1J .. puericultura;
IV - convlvtncl1 cD",unlt6rla e Isportlva;
V .. 11oj,"ento pare Iftenores cauntes.
Art .. 21l. A coordenaçlo do PROJETO MINHA CENTE .caber' lO N\..

"'litro de [stldo respons'vd por aquele -Nlnl:st'rl0 d. Cr,hnç.-.
Art. )g. Ao Conselho Superior do PROJETO MINHA CENTE, cOllpe..

t1r' aprovlr os projetos e programas relativos 's allvld&des ttfetidas
no p.r'gr.ro 6nico do .rt. 1'1, bell 1$1111 fixlr as diretrizes I elas
pertinentes, e aprovar o respecU",o regi.ento Interno.

P..r'gr.fo dnJco. InteguR'l o Conselho SuperJor:
a) o Miniltro de Estado di, Slúde, aeu Presidente·
b) o Ml1"!istro de Estado di Educ.çlo;
c) O MlnJotro de E.tado di Açlo 50ehl;
d) O ~rosldente d. Fund.çlo Legllo erasUoJro do Ao.JsUneJl;

, e) o "residente di F'undaçlo Centro BrasileJro para a Inr'"cl.
• AlIOl.octneJ••

Art. AO. O••x.cuçlo do PROJETO MINHA GENTE, .ar' .ncorreg'.
"3 CG1r.lss!D E~ICutl'1., co~post. de representantes dos Mlnlstf.rlo!o da
Sa\1dll!. di EduCIÇlo, da Aç.lo Social e dI Econcllftia. FaZlrndl e Pllnej.men..
to 1ndicldos pll!los respectivos Utulares, tlt., COMO de tfcnlcos outros.
.. Ifllbos os easos no_eldos pelo M1nistro de Estado Coordenador.

S lO. COI~.tlrl. Co~I..lo ExecuUva:
I) gerir tod.~ .. lçOe. nee••"rJ••• llpllntaçlo do PROJETO;
b) elaborar lIt escolher, padronizando-os. os projetos de obrls

e os equipaMentos. bem Issl_ lhes .efetivar. aVllllçloi

e) contratar ar. obras respectivas. e I cOMpra dos .qvlp.men
tos, eOllo supervisionar a execuçJio dos aUnentes contratos i

tU proClover o ttelnael'otnto dos reeursoshu.anos lndlspenst1ve.l$
lO desenvolviMento das aUv,idadl!s objeto do parágrafo único do Irt. 1P;

e) i.plantar. diretamente, ou Ilediante convtnl0,'5 rehren..
tes unIdldes rJ'slcas;

t) SupervIsIonar os trabl)hDS relativos ls citadas unlC1ldes,.t' • sua IllpJantaçloi '

2)2:~r~;~~ ~sr;~~:i ~:n~~5~~~~:t.~~o ,f~~:;n:. do padgrafo pre-
eedente, o HJ.nlstro de·Estado Coorden2dor celebraril convenlos COl): ór
Olos e .nUdadrs. federa1s, est.duals. l'unIclpals, e do D1Itrlto Feodc
ral.

............................... ~ .
-Art. ". Ao C,'u.êlhl Su~.rJ.r IID PRDJEtO MU..;. CrlfTE, e ..

,.U .. , IprD... r os projet ..... pragl'.'s fU.UVOS •• Itl.l.adea e.
f.rJ .... no p.r'oUl'" ajn1CD do art. '., bc. a.ala fJ.".1 8JI"lrl ..
..... 81 •• ptrlJntnlc'. C' .pr .... r ....."cell"D ,egJ••nto internD.

"""gr'fo Iira!I:O. 1nt." •• a eanlel"o Super!.r:
a) • NJnh-trD de tatail. li' Saúde. nu "UIJd."t.;
It) • NJnholr. ele latl.o .1 EduUC";
c) • IUnhho ". [Sotatla ti....~Io SeeSal;
" a PrlU'sdante 'lIa r"ft.aC •• Lcg,Uo '1'~$H.SI"'. aaUltfn.

da;
e)'. 'ruldant • .cf. rundo~a. Ca"h. Iro .. Ueho J:au •

2nrl"t la e ."olesc'ftcSa.-

-AÍ't ..... Da ••ecu;.o "0 ,JtDJETO M2MHA ClNTE...er' .ftl:a:r••
,ada to.l.sSo l •• l:utJv•• co.polta •• r.pre.entant •• dos NJftiltfrJol
ti. Sadd'e. da CtfUC.;IO. "a ACa. Socia) a d'.,Econoal., " •• ltnda • P1 ..
lVJo••"te l .. IIJcadflS paI•• re ••ecllves tItulares. b•• coa0 ae t'cnl ...
co. .utras.c. • ••0. •• c••o. no.elClOI pelo Mlni.tro 11. E.ta".
te.r ••" ••or. , .

I , •• ,to.,..... I'. li Co.J •••• executiv.:
.) ,.rll' t •••••••;'.' fI.c•••• rl ••• J.pl."ta,'o ti. ".DJt_

TO;
.) .11I1uII'.1' a elcolher. ,ldronlrIRdo_oa. .s ,reJet.. ...

.broa .. as aquS,••antlu, b•••••1a lhes eretl .... r ......11.çlo:
c) contra"'r '5 obr •• r ••pecti .... s, Ir • co.pr. '••• aQul,o_

..ntos. co•••up.r ... l'lon.r t •••eu;'. dos .tln.nt•• e.Rtrato.:

.) '1'••0.... ,. • l ... h ••••"t. 'e. r.curlo, hu.a"a" SRc!l.p.,. .....
..ls a. "csetl ...oh'J.e .. t. (l.s .tl ...1d.d.s Objeto ido PU·'O,.fo ';nlC'1D d.
art.. "; ."

e) i.plantal. dir.t •••nte. ou .,GIlnt. CDnvtnS.., '$ lele_
.. ... 1•••_l.,.dl" !fsleas;

r) supen.lsJ(\n" os tr'balhos r!t)ath'o, lis cltadl' unJd._
..... at' • sua J.~l.nta;.o; ,

'1 .pI«vl'!' o ft'lr,eJt.ftt. I"larnto Jntlt'rnD~

I 2_. "a,. '•• rJ"$ •••"peUIl na aUn,a ! dtl pu••,.h

.r.e."""t•• ,·, tlJ"J.U••• l.l.'. roo' ......., t.l ....." "".'.S"
ce. .,......"tI... tI .... '.tI."'I, •• tlllu'll, ."fllelpo!••• f' eJ ••
\lHo f ••..,.l.

I ,.~ a "••1 ...1'" 1 •• euUv.... , tatuJtad' ·.v••U.ldlr......
,,,..c•• J....... el"post." ... '."I'IUI'I\'''''. ".s MInl.tl,J,s " S•.:.u,
Iie l'IoI'C'C" .. Ia 1;10 ~.cJ'J, I ••ual. lo. at,JllluUI, ''''''RtO•••U •
.eStIe......11' " ••en" IItlrLJItI,.r r ..'r ....... l."t .. 1 ... 'r,.os, •., .....
á" ••4I11JJcI. lu .rJ"a~.". IIrR c•• , ceJ.ltor'deu, •••"t ...·U.·

-art. ti. a. tun"••• 'e •• atIJ' ••• ""s.Jhe Sv,.rJ., .•• ti.
.s •••• t ••Cul u Clt aubCD.d •••••e.t., filo •• rl....." ...,.tI.s.
li."••••,." , ••., ·••• rclelo. rel' •• fttl .ervico.- .

• ...l. ". Jflcu'bSI" eo tllR •• tro •• tslo".
J _ "~I.n.r D .roID. d. ,.u "S"hUrlo.

for".cel. •• r"neS ...... ntD do C.n.alha Superl'r •
ctlt'va ......c,••• ,J••peJo Idasnla.tr.lJva:

11 .. It'llUcar • , •• tar d.' racur.o" .r;a.... t'rl •• , • rSIUn.
teSra., .tie U'rt" ••• '.'. "speclflc •• ltfttlt, 't"stInado. lO ""DJEfa 111'
.UI" ' ..au lU. alo I' tQue)e .Mln1."'1'18 d. Cr1.nça-;

lU _ I'.Jeedl .... Sn.lru'Ot"$ ... ce.... rJ.. lO cv.,r1.eftto lo
.11,...1. "lUte i1rCU·to.·

·~I't. ,..-. I) _lnlI1,.0 I. 1'1''''. e.'l'dt'nad.r, ....urJe ...
le."••! •• ".retlda e JlJ.n.J •• .."to, enc•• lnh.rlo, •• atl elnjunto. 1110
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".:1; l>f CS"'C'(, dttH•• JlrDPbs.l',1 de 81oC'.ç:u1l eira ,eeUI'O' IhdJIP."'6 ..
•• JI. a, _ce., Snte,gr.dl •• lis atJ",j4tld'I_ « concern,nt ... v:t.i... l!tS

,!.lc.,. 'r ..... J.t".s. no .rt. '-.-

par'gr.fo· único. O .rt. sg, do decreto sDb Iltetl;aQ pasu •
:ons.Ululr s.eu .rt. 8P.

Alto 20'. O Poder Executivo flr' publicar", nos cinco di., sub
seqüentes • vJp!oncla deste Ito, o telCto CDnsolidado- do decreto lO qUll
alutle o .rUgo anter10r.

Art. )fil. E$te decreto entrar' ell vIgor na diti dt IUI pubJl ..

.1,10. 8"SSUI, 31 de ..11'0 de I '''1 1701 ~I Indepondtncll e
to3. di RepúbUcI.
--.... FEIlNANDO COLLOR

Alceni Guerro

O"51iRft;~U1', i&'-,Jj:l~r, aPlJriM', (15cilJtzar t p,.oc.)il.m~r o rl'sultado

do plebiscito.

Art. 42 No prazo de 2 (dois) ml'sltli contado. da

proclê'Ml\çio do rt:'sultado do pl~bjlicltQ, t>t fayor-,ve-l à criaçao,

do E"tado do Tr li.,gu}o,. a ASSEJllblÉ Il\ lcg Is1at: Iva do Estado • ~E

ti ina" G~ra i s procederá 'à alJd I ~IlC la dos srlJ!io f!)E'mbr05 sobre .. Illr

did.. , partlclpllndo o rrsIJ1t~do rm 3 (t:rrs) dias úteis ao Con

S1r_5.$o Ni\clonal,. para os rins do Inciso VI do r..rtigo "S, d.

Canst Hu 'c:io.

o CONGRESSO NACIGNAL decret ••

(A COMISslIO DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

Dispõe sobre a roalizacão de plebiscito poro a criacão do

Estado do Triãngulo.
Nlt5st !5ent ido i qlJt! aprRsenta",os Etôt~ propos 1

ção,. objet 'VOAndo tii" çolMnt~ dar YOZ àqIJE'ltr. que, rCDet id~5 VE

ZctS, till'l recll\mado o dlrl'ito • lua il.utodf!t~rmin"çio, conQuista

(luto 51: ct5t,t!nd€lJ 11 dE.z-~nas de povos nc.. ts: século, Clllracter iZkdo,.

a d~$pt:ltD d~ lJllUI .«rlr de conf'litoSi,. Jlcla consolldaçi\o da~ dl:

.ocrar i a~.

NUnclt se soubr ao CErto Jl rNtE'usâo drsse conC1R

MO, atá porqUE JaMais vigorou no p.a um sistEMa suficlentltllUm

te d ..ltocrilt ico pU1\. vh,bil Izar. Expressão sobErana d;acIJl'lr,.

habitantes,. atraYÉs do voto.

TrOIJ:~E:, todavia,:. pro.IJlga,"o dI\, atljal Can .. t i~

tu ((;:io a IItOSS Ib i 1 id~dc do~ Elit ados SE deSlIlEtlbrll.rrnl pilora f'ot"~ii'r

nOVD'Ii E!rtMdos, MrdlilnlE .JlrOVilçao dê' I=>OPIJll\çio dirrtittftEntE in

t.rEsslld., .trIlY[1o de.' plt'b i 5C i to, • do COngrESSO N~c: i onal, por

le-f COltlpJ.illE'nt.r .. Est. Ilbr,..lo,. portanto,. o cJ\mlnho p~rll ICIJt' O~

MoraC:orE'~ do TriG.051IJl0 decldanl " rE~peito da proposta ~r1IEnc:ip__ 

cloni~ta.

Par __grafo tin Ico. Niio efetul\da i\ dt:l iberadio PE

la (tsse,.blÉia Lt:gl,.l~t IYi\olJ f~lta 1\ COllllJniclllç~o, nos pr.;:'05

rst abtelrc Idos, o Congresso Nac lona1 cons fdEl"arâ ate-nd ida .. exi

I~ncia constitucional.

Art_ 52 Este Oecreto Leglsl;ltlvo Entra 2M vlvor

n. data de sua PlJbllca,âa.

JUSTIFICA(:1l0

DesdE qlJE o PrínciPE D. Joiio•• 4 dE abril de

1816, b."h:ou alv_r" deterlltlnii\Odo _ anExa,ç.i6 di=' rEg iio da CUIPIl.

nha do Ar.Xi" .. Província de Hin.~, ct:ssando o dORlír'!io qUE ali

I'Herei. Gol •• I' .nt~riDrM2ntl: C::l'rcera S;;o Pllulo., um "'tJYIMRntot.. .1' ..rguido: qu.SE' dE' forMa c ícllc:a, no SE lo d. população

loc.ll a autonomia do Tri'fl9ul"c Hinciro ..

bl:CIlETO DI: 13 Df: AGOtTo DE UU

DI./Ih ""'rI • •••tllÇ'" erç.",.nt'''' • I/MM:f'" 110
'IO/flo "M.",.. o.nI"~ • eM CU"" ptOvlt1I~ •.

O p ... Il!.nto d. Rop6:1oÜee. /lO .... IM' er~,
""" IM _/oro .. 011"'14. IIw:_ I/, IV O V~ p Coo.filuJç'O.

.DEeM'''''
Art. 1'· Ficam eute",zm, O M",/,,,,1o w S.iJdI• • ",dJ tJo 1ttI1I·

htio NICIOMI Ih AI","~I. M~dlcl rh P,.vlrJlncll Soel,,- INAMPS, " Mml,tlno di Educ.ç", 'Ir'
ri. lJo FuMo N.c~' eM o...nvo1W,"",'o d. Edflc.çlo • FNDt• • " MirtTstlrlo d. Açlo 5«i." •
all~#m. no Imblto tH 'uu """'C/IV" H/rulul,s. umc16dcs gtt''''''$ ~" Mlmlnl"raçlo _ fl)()«lfMfI'
liJÇ'o Qrç'tnlntl"• • tiMncrir. dos IWCWIOI lJ.&tm.d05 • 1I;,bllinç'" do P~to "Mln'" cr.nl,H.
et~do pelo Dfet"" Ih ,. IH ",,10 d. ,nl • 'tI.'.do p~/(I o.crrto d~:lr tJ. ",,10 a. ,g9'.

Art. 2' • As dotltr6,"; otç.".,.ni~fI's • qlHt 'li frl,,, o 'ri'", .nt."
rfor .rrlo lJfI,cC"""llId,s IH"'; IIsptctlllU UflfdlJ(:I"~ Otç'mf'ntl"as plIr• • s Unid.dn Gtslorn
mltnr.lon'd4s Msl, Doer"o.

Art. 3f • O, nrUf50S tJnanc-íros d,stin.dos • '~'CUÇlo CO ptOj,IO
• flUI b,. '51, Dc1c,.to. tuJI pt"Ogr'fNç'o n{~ .prol/lda p'1o Conntho SutHnor do Projete -MmhD
o.nt.~ 'trio 1fJ01I1",.ntMlos n. conr. IJnIc' do 1.somo tQCIOlMI.

Art, 4' .. Fie. tksirn.do D Secr.'~tio dt AdmIni",.çlo Glr.! cio
Irfinll'~t#O IM s.ddt. Ckt:Hnadqr de DI'~"f d.s. Umd.tHs Gustoru r."ridas no .rt. ff••tl'Jl IC","
_ç,lOIM _fl"O.
Dilrlr> OIiCl,l do UnIlD.

FERNANDO COLLOR
C.rlos Chiarem
Akrnl (iUf',rt
M.reilio M.rquc$ Mortif.
Mar6.rié, Procopio

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nll 149, DE 1991
(Do Sr. Zaire Rezende)

Art. lQ O Tribunal RegIonal Eleitor.t dE Hinaa

GRrals, nu pria-ZO de 6 (s~15) h\e!'SI:& CI cont"r da data dR publlca

ç:io d~stF. OEcrrto LEgislativo, rcallzari\ ph:bisclto nos Hunic~

,.105 dI: Abadia dOIi Dourado5, dgUi\ COMprida, Ara!/l.utrl, Arapuâ,.

AraH":', Cachoeira Douradlil, C~,"plna VFrdc, Cllrnpo Florido, Campos

Altoto,. Cam,polís, CaplnlÍpollli, C.,rnl[f do Paranaíba, Cascillho Ri

co, Clfnt,.II1 ina, Comend..dor GOllllrS, Concf:ld(o das Al~5Jo.~, Con

qIJJ..5t., Coromandttl, Cruzeiro dll. Foda1Ezit., OElfinópoliu, Oour.

doquara, Estrcl;a do Sul, FrontEira, Frutal, GruPíõll"", GIJard ... 

Httr, GIJlm"rânia, Gurlnhatíi, Ibil\, Indían6polis, IplaçlJ, Iraí dE'

liln.... , Xl:I'IPI\gIPF, ItlJllJtll.f!iil, HUriflr"a, João Plnhe:lrcl, Lagal'tl'r,

lllRYoll. FOrmo.,,,', MiltlJt Ina,' M-:dE'iros, HOlltv' Al.!iIrR dI!.' tilnil!;, Monte

C"I"IlII'tlo, Noyit Ponte, Par".catu, fldo!l dp HlnaL, Patrocínio, PI'

drlnópol is, PrrdlzEIó, PlrIlJub~, Ph.nlJra, Pret", Pn\t lnha. Prl~'

tlldentr Qlt:ilário, Rio Paranaíba, Romaria, SacraMcmto, Santa Ju

1 i ana, Santa Rosa d. S~rra, SiIont a VIt ór i a, Si;o Franc: 1'iCO dr aa
ltS, S.o Gonç"lo do AbIU"lé, S~o Got.rdo. SSo João Bat Isl. do

Glória, SSo Roque d .. Hinõ\fo, Serr. do Salltrf', Ti\pira, Tapll"a(,

TirO!;., Tupacl5JlJara, lIhcrl\ba, Ub~rlândil\, Var51Cfll Bonita, Vazan

te, Verífsshllo, sobrt a crlaG:go,do Estado do Tri&nglJlo, a partir

do dESlnen,br R111~nl o dE'st e5 HlJnc íp i os do Estado dI.' ti Inas GRra i s.

Art. 29 Realizar-se-il o pl ...b(scíto, tambÉnt, 00

MIJO I c íp i o qlJE' tenhJ. 5 i do cr i ado ~ pi.\rt Ir do deSfllentbral'hEnto d...

qualquer um dos rElilclonado5 no artigo .nh:rlor.

Art. 39 O Tribunal Supttrlor El~ltDrl\l l',.lPEdirtÍ

InstrlJçõc!:> ao Tribunal Re:glon~l Eh:itoril.l de Hln;\s Gl'ndr. para

D« olJtra partt, nio tEnciona il prE,Sf:l.te 1niclZl

t IVi\. -.1 i ftll'nt ar ra.nconts ou en~orPtcer ... " rElações EntrE Hir.ilS f:

o Triingulo Hinrlro. Como nos rnsina .. yidll, o .,.ilha ao st:

tJll ..ncipar nâo entra tM conflito C 0111 o lar qUE' o !Io~ro',,1.. h~I'Il050

ccrt€;o:a qUE .5•• talUbÉnl i o scmtlfnento qUt r"ina rntr~ ..q'.~ll:"

qut 1'11' r.crottr pCI.CilJi 5õil., r"prcSl:ntando uma pI\l"'c.:h, til 7:n di1

papu1P1çi{o trl.ngulln., OfErl'Crranl SliI'U ;a.polo il crll\,io do novo

Est ...do.
Antr o que aqui (01 e'HPosto t,. .. 11\ re'!'.prito ao

dlr ... ito constltlJciorlal da 1I\a.nif~~tp.t,:ão poplJlar, cont'ulos conl o

"p'Dlo d! nos50~ 11ustr~5 P... reç parVo Il. .... provaçilo d€çt~ Prc.;C'to

dI:' Decrl:to LI'9ir.ll'\tlVO.

t}.1....., S ..la ct •• Se.sõ... e" J:t dr ~~............, dr :992.,

D.'lla':.~~ Z~lIlE RtlE"N~f

'PIlOJETO •.DQCREfO·~~1......
(lJll1I'..........

tispõo sobra a realbaçiio ~ pl~lsc:~ie_ p..ra ., .:Criação ~s
Territõrios elo Alto !lio Me.ro e elo Alt.o SolUões. .

(1 Clll1S~ DE COMIlTITUIÇl(/l E JUSTICA E DB I!II"'~)

o CODgruao .....1_1 4eoratal

Art. 10. o Tribunal R8qional Eleitoral do AUzonaa.
realharA no prazo de 06 (..ia) ...... a contar da data 'da
publicaçAo duta Decr.to I,eqi.lativo. plebiscito flOOI
Munic1piOOl de BarcalOOl. J.purA. Slo Gabri.l da cachoeira a'.
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Santa I.abel. do Rio l'egro - Territ6rio Federal do Alto Rio
Negro • llOlI _iolpio. da AaaturA, At:alaia do Norte, Benj_in·
Conat:ant, S&o Paulo d.· Olivança, Santo AntOnio do Iç••
Ta,bat:inqa • Tonantina.

Art. 20. O Tribunal Suparior Sl.!t:oral .xpadi,rl
inat:ruç6ea ao Tribunal ~ional Sl.itoral do Amazona. para
organizar, realizar, ..purar, fisc..lizar e proclllll..r o
r ••ult..do do pl'll>i.cito.

Art. 30. No pr..zq d. 02 (doi.) me.es ·cont..do. da
procl...çld do re.ultado do plebi.cito, s. f ..vorAvel A cri..çlo
doa TarritOrio. Federai. do Alto Rio Negro e do Alto 801i.oe.,
a As_llia Leqislativa do Estado do Asazona. procederA
audilncia dos .eu. _roa .obre ... medida, participando o.
re.ult"do... 03 (trl.) dias 6tei., ..o congresso Nacional par..
fin. do par6gr..to 30. do art. 18 combinado com o inciso 60.,
do ..rt. 48, d.. con.tituiçlo Fed..r ..l.

ParAgr..fo O~ico - Nlo efetu..da a deliberaçlo pala
As.Ulbllia Leqi.l..tiva ou feit..... cOllunil.caçlo noa pr..zos
e.t..bel.cido.: o Conqre.so N..cion..l considerarA atendid.. ...
exiqlncia constitucional.

Art. 40. Sste ~eto Leqi.lativo entra em viqor na
dat:a d••ua publicaçlo~ /

Art. 50. RavOCJllll-.e ... di.posiç~. _ éont:r~io.

A coais.lo de Estudo. T..rritoriais in.titulda ..
UII9, d. acordo coa o previsto no ..rt. 12 • seu parAgrafo 10. daa
Di.po.i~. COnstitucionais Tran.itOri... ·d.. Cart.. Maqna d. 1988,
.. ..u rel..t:Orio no. 1 d. 1990-CN, recomanda .. redivi.lo da
AsazOnia, • partic:ularaante do Est..do do Am..zonas, a partir daa
.eguint•• pr••i ..... : . .

1 - A AsazOni.. brasil.ir.. po••ui 4.752.981 ka2, r.pr...nt..ndo
55.8' do T.rritOrio Feder..l. Difer.nci..-s. taabl. da.
d....i. raqiO.. do Brasil palo ndmaro • .xt:.n.lo do. ..US
Bat:ado.. As granda. di.tlnci..s entr. as localidad.s eI.
uas ..... Unid..de Fed.r..tiv.. , •• lluito dificulta o ••u
d••envolviaanto.

2 - a usa raqilo que v.. apre.entando um ritmo ac.lerado de
cr••ci..nto de.ordenado • v.. recebendo -um trataaento
Qnico, Coa0 .e pc••ul... as mesmas características,
provocando usa .itu..çlo de inadministrabilidad. por parte
doa Governos Estaduais.

3 - Coa .enore. ar.... d. juri.diçlo08 ·r.curso. serlo saiore.
p..r.. inv••tlaento....plicaçlo de novo. projeto••

4 - A experilnci" COll a rsdivi.lo do· Est..do do M..to Gro••o,
r ••ultou •• maior d••envolvimento das duas unidad•• ~

5 - &xi.tlnei.. d. car..c:t:erlstica. peculi..r.. d... rsqiee. ..ia
di.t..nte. d..s c..pitai. do. S.t..do. Asaz6ftico.,

6 - A hoaoqaneid..de q.o-.6cio-eçonO.ic" do. e.pa~
consider..do. par.. diviallo, ci:\lltaJII COll o ..poio da
rsqion..liz..çlo do e.p..ço amazOnico ... .icro~eqi6sa,
constante do e.tudo receritaaente concluldo pelo IBGS." As
nov... unidade. territoriais acollpanh_ a. lIlicrorreqiee.
d.tinid....

7 - Pr•••rv..çlo de fronteira!, de.quarn~cid....~
8 - A ·eri..çao do Tarritor10 Feder..l do '!fto Rio Nagro, 1:011

COlIO priorid..d. ..' seguranç.. d.. rsqilo tront.iriça •
Col6abi... Venezu.l.. , que ..e ""cont:ra'dA.guarn.cida.

Pos.ui usa Are.. d•.346.302 km2, imen.amente distante d..
capit ..l, Man..Us. .
ContarA co. um.. popul..çlo de cerca d. 44. 59B hllbit..nt..
..tuataante ..bandon..d... pelo diflcil ace....o • granda
distancia do cent:ro ..dmini.trativo - Ilan..u.. , qU. enfrenta
_Iri... dificuldade. para as.istir ..eu'i.enso territÓrio.

O KUniclpio de &arcaIo. ·foi incluldci no novo TerritOrl0
Fadar..l, 'nao pal.. di.tlnci.. de M..nau., .... pal..
nsc:e.sid..d. de ..dminiatraçlo por parte do Governo Fader..l,
d. tod.. a Are.. de fronteir...

A c..pital do T.rritorio F.d.r..l do' A11:o Rio Nsqra .erA o
KUniclpio d. Slo Gabriel da C..choeir... banhado palo Rio
Ragro, principal afluente do Rio Amazon....

Bata c&qUo t ....ua voe:açao éc:onOsica c..lc..d.. na
fruticultur.., .xt:i'.çao do 1Itax par.. borr..ch.. , aanejq
tlor..tal, pi.cicul~ur.., produç&:o de pelait:<>, axport..çlo
dA peixe. orn....nt..is e d. pi..çav..... Po.sui ..ind.. usa
..tividade turl.tica .. fr..noo cr••ci..nto, pal.. bel.z.. de
nu. rio., cachoeira.... _t... e palo gr..nde l,nt.r.... qu..
o turi.ao ecol6qico v.. apr••entando. Po••ui
laportantl••iaa.. r ••ervas .iner..i. delni~bio, cú••it.rit.. ,
,ouro, gr..nito, etc, O artesanato da Reojilcj d" Alto Rio
Negro , hoje o mai.. lmport~~tc d~ todo ., ~~t~~~ ~o

Asa~ona••

• A urqente n.c•••id..de de proteçlo do eco...i.t.... loc"l,
versus o deBenvolvimento da ReqiAo.

9 - O Territ6rio Fed.r..l do Alto 80li.oe. terA Ull" Area d.
130.544 Ka2 e usa popul..çlo de 91.000 habit..nta.
fronteiriço. coa o Peru. ColOabi... , As front.ir...
desqu..rn.cid... tlll tr..zido probleaaa .Irio. de contr"ba~
e narcotrAfico.

O i.olamento da Reqilo pal.. grande di.tlnci.. que a .epar..
d.. c..pit"l, Man..u., t9tn..ndo .. adllini.tr..çlo do Gov.rno
e.t..dual ineficient••

A intagr..çlo d.finitiva do. br...ileiro. d••ta ~ilo ..o
TerritOrio N..cion..l qu., ..tr..va. do d.senvolvimento os
distanciarA da. influlnci..a .OCio-culturai. qu. hoje
.ofres do. p..l ••s vizinho••

A voc..çlo .c:onOsic.. d.. raqilo do Alto SolillOe. e.t'
ba.eada no ...nejo flor.stal, no extr..tivillllO ".aq.t..l, n..·
cultur.. d.. ...ndioc.. e no COIIarcio inten.o n.. Zon.. da Livre
cOIl6rcio de Tabatinqa, cid..d•. ~ronteiriç.. de Letlc:i.. n..
ColOllbi...

O noae Alto Solia6a. .e justific.. pal.. loc..liz..çlo de ••u.
auniclpioa, as &argan. do Rio Solis~., .. partir do local
onde •• tom.. br...ileiro ..tI A. .icrorraqilo do M64io
80li.Bac. O Rio 80liao.. I .. denoainaçlo qu. r.c.ba o Rio
Amazona. ante. da conflulncia bo." o atluent., Rio lfeqrO.

10- O Est..do do Aaazonas, ..p6s o d•.-r....nto dos doi.
Tarrit6rio. F.dar..i., terA uas Are. d. 1.091.1011 ~ •
aantarl 9n daJlOpul..ç~o do antigo Esª-~_._ APBsar d. ainda

ser ...-;ãior da~ Federativll. brãilIiú..,
{IBrIlitirA usa ..ior eticiln9i. da adainistr..çao .••t:sdual,
iapadindo o i.ol...nto ... de.car..c:t:eriz..çlo da raqilo.

OCt!vtV&~k')
Eduardo Brsqa ~

DIlPllTADO Fl!DBRAL '- ' I

10.; _ • • .

TlbIIo.

. _ _ , .
........w

DA ORQAI'IIZAÇAO DOS PODERES

................................................................... J .

CIpIuIoI
DO PODER LEGISlATIVO

. .

tkçiol
O-~do CDIJfIft#M' 1YIIt:lDItM

Mo 4l/. CabeaoCcngJeleOl'ladonaI,com.. sanç60doPmI
denle da ReD(ilIca, nIo edglda esta pera o~ llll8



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 12 3589

.........~ .

PROJETO DE LEI N!! 2.430, DE 1991
(Do Sr. João Fa&IJIIdes)

Proíbe a submissão das instalações nucleares brasileiras
autônomamente desenvolvidas ã inspeção internacional de
quaisquer órgãos, ressalvado a ABACC - Associação Brasile!

ro-Argentina de Contabilidade e. Controle de Materiais N!!
cleares.

(1\s COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES; DE DEFESA NACIONAL;

ElE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA ElE REDAÇÃO(ART.54)-ART.24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

b) todos os sistemas, hoje exi$tentES, de salva

guardadas nr.tclearE-s ínt"ernacfónais, incluindo, princjp~1nllmtf?'

aqueles do AIEA e 05 vinCUlados ao Tratado de Não-Proliferação

de Arlllas Nucleares (TNP) são e$"s~nc'lalml!nte discriminatórios

pois estabelece,,) a ·deslgualdade_ent.r:2_cs_Estados·, ãO cr iar Ilnl

·Clube AtÔMico· imune a qualquer tipo dE salvaguardas, Podendo

aumentar indi~crlmlnadamente seus arsenais nucleares, o que CE

.pato Y€m acontecendo desde a i:\ssinatura do TNP em 1968.

c) o~ ditos -Sistemas· consagram o prinCIPIO de

·lnt.e~~en~iQ__su~r:.=n.ciooal~ ao submeter as nações menos pode

ro~a$ âs jnvesti9a~ões detalhadas de auditores internacionais,

o que constitue, nada mais, nada menos, que Rspionagem indus

tr ia} auto-consent ida.

d) a aceitac;:ão dos ditos ·Sistemi\s·(Acordos,

Trat ...dos1' etc, etc.) - na Maneira conlO hoje admlt Ida, de forma

uni.1ateral, sem cOMPensac;:ões negociadas, sem contrapart ida en

tre as partes, de Maneir~ submissa e auto-discriminat6ria

constitue urna flagrante violaç;;ão dos printípios constitucionais

inalienáveis da • independência nacional· E' da ·auto-determina

c;:ão dos povos-.

Art:. 2Q Esta lei l?ntra em vigor niJ. data de §Ila

Art. 12 ~ prnjbid~ ~ submj~sio das insta]~~Qes

nucleares bl"asilelrils autonoMamente desenvolvids à inspeção in

t ernac i cna] dR qua i squer órgãos ou agênc i aS 7 ressilllladas as

inspeções da ABACe - Assôcja~ão Brasileiro-Argentina de Conta

bilidade e Controle de Materiais NUcle~rqs.

publ i cação.

Art. 3Q Revogam-se as dj$posjç:õ~s oem\ c.ontr:irio.

e) o Artigo 21, inciso XXIII, alínea a da Cons

tituic;:ão Federi\l estabelecÇ! que ·toda atividade nuclear eM ter

ritót"'io nacional somente $t!'rá admit Ida par~ fins pacíficos

ftled i "nte aprovação do' Congresso Nac i ona,. ;

f) POuquíssinlos paíse!; incluiram (nio S~ conhe

cendo nenhum outro, de maneira tão Explfclta quanto o Brasil)

eM suas Con~tituições Nacionais, di$positivos tão claros e ine

quívocos, COM rt!laç:io à real dest Inaçio de sUas at ividades nlJ

clt!"i\res_

JUSTIFICACllO

Po~ causa do poder que traz em seu boj~, menO$

até por envolver c:apacid~de de confEcção de artefatos nucleares

explosivos, proscritos pelo entendimento que a sociedade bri.\si

le;ra teM da qUFstio, mais porqu~ dá coMPet~nci~ tecnologia au

tônoma no sator crítico da energia, a pe1Squisa e o desenvolvi

mento nuc 1eare'$ são esPC\ç:O$ ond€ a compet i çio é a t ôn i ca. e C\

pr~sen~a de obstáculos, decorrentes de espionageM industrial,

nio pode ser desc~rtada. o

Ao rlleditarm05 sobre essas questões, não podemos de-s

cartar"a experiência obtida depois de longas investigações fei

tas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacio

n~l de 19901' dest inada a apurar o ProgramiJ. Autônomo de Tecnolo

gia Nuclear, também conhecido como ·Proarama Paralelo- presidi

da qUE f'ora p~la então Deputada Anna Maria Rattl!5 e relatado

pelo então Senador SevEro Gomes, hoje membro do Conselho da Re

pdblica. Aquela CPI mista concluiu no it~m IV do Relatório Fi

n~l, a página 107 que -seja elaborado projet~ de IRi que deVErá

proibir qlJe as instalações nucleares brilsileira$ estejam subme

t idas às invEst Igaç:õ"es de AgÊnCia IntErnacional de Energia Atõ

mica· •

Na verdade, há muito nl;;\is aspectos a considerar

para respaldo a essa proposta daqueh\ CPI qUe agorll 5e iMPle

menta pelo presente projeto de lei. São eles:

c"> o Art I go 4Q da Con5t i tu i ç:ão Federill, que es
tabelece que -A República Federativa do Brasil, rege~se nas

suas relações internacíonaís pelos seguintes princ(pios· (entre

outros): -independê-ncia nacional· (inc_ I),·autodet.erMi·ni\ç;~o

dos povos· (inc. 111), ·a não-intervenção- (inc. IV) e a

·igualdadE!' entre os Estados- (inc_ V).

9) a existência de tal dispositivo. c:onstitl,lcio

nal somente confirma e formaliza a tradição esst;:'ncialnHrnte pa

cífica da Nação Brasileira co~o cillcada no artigo 4º da Consti

tui~ão, que estab~lecE os princípios praticados historicamente,

sustentâcIJlo5 de toda e qualquer atuac;:ão do Bras i 1 no plano das

relaçÕES internacionais.

h) o ·Acordo Entre a República Federativa do

Bras 11 e a Repúbl i ca Argent i na Para o ''Uso E~:c lus I vamente PôSc í

fico da En~rgia Nuclear· apenas c:onfirrwa os princ(pios estabe

lecidos na Constitui~ão 8rasil~ira, estabelecendo um sistema

COMUM de salvaguarda~, ba~Eado nos principios da B11alEr:a11dade

e da 19u"M1dade_iRD.t.r:.I!:_os_Eslados·, estabelecendo dlt:.~lt:.D5_e:_d.e

~Rr:.RS_C.D.UD.s_à5_duas_tlac;iies•

i) o dito Acordo el imin:a por' completo qll&isquEr

tf!nlSÕ~S resíduais qUE, pOr VEntura, ainda Imistisseln entre as

du~s tl'aiores nações de) Sub-cont inente.

Ora1' todos esses a~pectos só Tazem To;talecer a

idéia dtt. Manter.no5sa~~Teénologii\Se capacidade nuclear sob

prot"eção~ dai porqUE ent idades outr;;\s Cjue não _;ABACC devem ser

afi\$t~das de nosso Prograflla Autônomo ou Tecnologia Nuclear.

Apenas nassa mútua rela~ão de salvaguarda COM a

Argentina deve 5el'" suficiente para tranquilizar aos atuais de

tentores de bOMbas atômicas. Nós SOIlOS pacífiCOS. Queremos é

liberd8de para gerir nasse dEstino.

Pe.D o apoio de nOSSOS ~ar~s p.ra o presente

Projeto de Lei.
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as
te",

penal

§ ~g. ~espo~de pelo delito~ com
~esr.ías pE:has,.: a autoridade que dele
conhecimento ~e não instaura'o ~rocedi~ento

.; cabl'vf::l p~lra sta puni~ãô:'· .

"Dos crimes contra a integridade corporal"

Art. 29. O capitulo 11 do título I da parte
espec·jal . da· ·Lei 2-.848'1. ·de 7 de. dezE'mb.ro -de 19401' passa a
receber a sE'g(l'inte denominaç:ão-: .

,', ;-f\DP

(Ç;~Jii~~úJrll1rlLVIT(Ç~~(QJ
~tmLIC.§.FEDlERP..'1i'!VRno ~IUiSlt

1988 . .'ó';
... ~ - ~ ~ ' -~ ,.::.

Tllulo!
Art. 3Q. O atual artigo 129 passa a recp.ber a

numerar;ão de 130,. aI b~rando-5~ toda a nUnlerar;âo subseqüente.

AFt. 49. Esta lei entra em vigor na data de SUa
pub 1i cação ..

'1. ' •

~, Art. - 5Q"-. Revogam-~e as' di SPO$ 1ç:ôes e,m contrár' i o ..

I .Qey t0.ytra ,PC\'fldi;h'.l a pen'C\, r,~cebe também mC\joraç:~o
pe1a 'qualidade de selJ'agente r pois~ quãu'mais" rep1J.g·nante o
crimE'r quando perpetrado por quem tem o dever de combatê-lu.

<D~' Torma matizada r em propórção à 9ravldad~ d~

dLlito'r cria-se duas qual ificadoras pelo resultado: a lesão
corporal de nàturezê\ grave e morte r que sofreRl repr i menda
mais C\centlJada r segUndo a intensi"dade do dolo de seus
~gente~ e da ofensa à,prdem jurídica.

. . JU~TInCATII!A. '. .
pres~n\~ p~ojeto at:ende ~s ;d í'retr i"z'es 'do art-igo

111 e XLllI r da Constitui~ão Fede~alr que
cond~naç~o veemente da pratica da tortura.

,
O

5Qr incisos
recomendam a

Veja-SEr neste aspecto r,' que os elementos
descritivos do tipo penal r que ora sk pretende êriar r
acoberta toda forma de suplício infligido ao imputado.
Praticas d~, terr.or- psico.1ógico r urdidas na ameaça· E na
pressão enl SUtiS var i adas forJLlas r entontram adequaç:âo t íp i ca
na forma simples do del~to (-caput· do artigo>p que, com
rigor técnico e em homenagem ao princípio da consunçSo,
absdrve- a· corfsequeJi't,e '1 es~ro, c;0_rp.or.~1 .~e, natureza leve.

, r

Em v~rdadE'~ essa genuína f'orma dE' terror r que mais
que Um crime' contra a integridade física ou con~ra a vida r
constitui-se em delito contra a humanidad€r· atinge
indi.st·jntamente a 'celerados"e inocentes r cuja 'con'dlçâo de
miséria e despojo ab~ollJto dos bens necessários à r so]apou-

lhes o d!reit?, à cidadania e r dessa formar remanescem
e~~~?~o?,.~!'1 .. mao: f.'trrasF~,s, d~ ~n<;;; ?OU~OS,r .par,<\ 6s qua.is p

d Ir I,a,,' ~7c:a~ lar, a ~,or, ,se torna o ,c!,!nd inho d~ verdade," CtlOO
57'· o;crl:~rlo·~:s~a.·~e;ti,d}"~5~,ri~s~~s~ul?s. e ",a-fJbra de ur.a
It'll~er.avel .... ' ~ ..t,

1 . A.ssJrll~ ~. é~' que '>a presen'te' Flr'opositura ''ObJ-et I Vã.
fornecer à Just iça o instruíRento legal dE' incriminação dessa
pratica tão' repugnante, quer pela inExistincia de lei
lncriminadora r graçoU Toros de absoluta' impun idade no nosso
melo soc ial.

b) sob regime de concessão ou pe!missão. é aut!?r~~õ
a utilização de radioisótopos para a pesquIsa e usos medlcmals
agrícolas, lndpstriais ~ etjyidades análogas: " " t',~',

.c) a responsabilidade dvii por danos nudeáresindepend,
da existénc::ia de culpa; . lo:... ~.~~ ... ~ ...~~.~ ... --... ~~ .... ~. ~~ ..~....-..-..-.. ~.~., ... ~ ~.. ~ .~. ~....

•.•••••• ~ ••••••.•.••••••••••..•.•• ~ ;~.~.,.I._.•••••..••.•••.•

t\rt. 4· A RepubJica Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacione;is pelos .seguWites princípios:,

I - independencia nacional;
11 - prevafencia dos djreito~ humanos;, I

UI - autodeterminaçãO dos povos;
IV - n§;o-ínt~lVençâoj

V - igualdade entre os EStados;
VI - ~resa da paz;

VIl - solução pacifICa dos COnmlos;
VIiI - r~púdio ao terrorismo e ao riaçjsmoj.

.IX - cooperaçoo entre os povos para'o,pfogr~~~ da hu-
manidade;.. . '. ' '.1

X - coocess1lo de asilo político.
Paragrafo único. AR~pública Federativa do ~rasil buscara

a integração econÓll"ica. pohtica, sodal e' cutt\:.If~! 'dos povos
da Am~rk:a Latina, vi~ndo ã formação de uma comunidade

_.. !~~~.~~~~i:.~:~. ~:. ~.~~~: ;~ :~';..;:; ~ :!.~.

M. 21. Compete à União:

-_.. ~ ..~~;.~. ~~;~r~r'~~~ '~~i;~ .~. ;~~;;I~~~' ~~~~J~~;~~~ d~~···
qualquer natureza e exercer monopó1io estõ,tal sobre el pesquisa.
à lavw. o enriquecimento e {eprocessamento. ~ il1du~~aliu:çãc
e o comércio de minerios nucleares e seUs de,nvaàos; 'atendidos
os seguintes principios e condições: .~ ~.•_: r

a} toda at~dade nuclear em ter:itório noc.K:>n~l. somente
será admitida para fins pacíficos e mediante aprovaçao do Con
gresso Nacion31:

Cqi.MolI
DA(Jj~L\O.. " .. ~.".. ~ " _" --.-~~ ~ ~., ..)~ -.., .

PROJETO DE LEI ftl!! ;,t464; 'DE 1!J91
(Do Sr. HÍilill Bicud!l)

Institui o crime de tortura e dá out~~s providên~.~as.

Desta f'ejta~ a majoração ihdig,tada acoberta tanto
a':· eirt:unst"ântia I de' ser ela' meiol de "'conf;·ssâo·· or.f de se
forjar Piava em processo penal r quanto a circunstância de
ser Ela válvlJla de e::;cape de neTandas formas ideológicas
incrustadas no serviço público r qUe fazem a apologia d~
extermínio indefeso d~ acusados de crimE' ..

Diante do exposto~ a~resento a v. Exa.~e nossos
ilustres pares o presente p~ojetQ de lei parar após a
tramitação ordinária r ser submetido a diScussão e
deliberação pelo plenário4

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1. 035, DE 1991). '...
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19. O art i,9o 129 do Oecret~•. Le-i 2.84;8 r de 07
de dezembro de 1940 passa a ter a segl,ljnte' ;~ed'~ç:ão:

• i7:J I

·Art. 129. Sub~eter alEUéQr depois de
lhE? hav~r reduzido". rOi" Gua1q~'er nedo", a
capacid~d~ de resistência r a }j\S'.us>J:ratos r cor.1 o
fim de causar-lhe -sof'rll;umto físico ou Q:oral ..

Em arrernatE'r o § 3Qr em cOhsonância com
mandamento const i tuc ipnal encartado no i oc iso XLIII
artígo~ SQ de nossa Lex Hajorr faz da omissão
a~torldade:r autênt:i..c:a cUiilPl~idader pois, no submundo
carcere- r e cedjç:o que ~ a" tó!:-turet não, raro ocorre com
anuênc I a tác i t a de quem dever i a' combat"ê'-l a.

o'
do

das
do

a

Péna - rQclusâo r ,d~ ~~ (cinco) a 1e
<dez) <õ'lnos.

§ 19. Se:' I"'esult::;l lesJ\~1 corporal I de·
natureza grave r a pena é de reclusão r de as (oito)
a 20 (vinte) anos; SE' rc::sul.ta' Dor't&";· a reclusão é
dE 20 (vinte) a 3~ (trinta) ~nos.

Sala das Sessões r em

§ 2Q. Se o cr ir'H'2 é,./..:"Comet ido ·por
f'uncionâr-io público p no exercício,'f0!J eí-i razão' de
suas f'unçõe~r C1 peni:\ <:,:utlent<::l.-se d~ Ui:) terç:o ~té a
netade.

~,*,~J-t.
Deputad~HçljB Bicudo

PT/SP
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CONSTITUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

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

Titulo 11

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capitulo I

DOS DIREITOS E DEVERES INDMDUAlS E COLETIVOS

Art. S· Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qual
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida. à liberdade,
à igualdade •. á segurança e,a propriedade. nos termos seguintes:

11I - ninguem ser~ submetido a toltura nem a tratamento
desu~no ou ,degradante;

. ... " '.' ~ , " ...

XUII _ a lei considerará crimes inafiançáveis e ins';1~~e
tiveis de graça ou anistia a pratic'a da tortura. o trafico IIlclto
de entorpecentes e drogas afins. o terrorismo e os de~nl~Os
como crimes hediondos. por eles respondendo ~~ man an es.
os executores e os que. podendo evita-los. se omitirem;

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

DECRETo-LEI N~ 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

eMigo Ptnal.

o PresIdente da República, usando d. atribuiçlo que lhe confere o arl. ISO ct.
Constítuiçlo. decrela I seguinte Lei:

CÓDIGO PENAL

..... ' ~ . ~ ~ --.. . .- " .-. . . . .. .. ... .. - - ". . ..

PARTE EsPECIAL (*)

TIITLO I
DOS CRIMES CO:-;TRA A PESSOA

CAPiTUO 11

OA~ LESÓES CORPORAIS

Lesio corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal Ou a saúd~ de outrem:
Pena.':" detenç20, de 3 (trê.) mese, a Ilum) ano.

Lesio corporal de nalunZ8 grave

§ l~ Se r:sulta:
I _ inC3p.!!cidl!de p~ra a~ ocupações habituais. por mé1J3 de 30 (Iríl1raJ djas~

• Vide' INt. 16/1. § 2", do eMIt.u d~ PmenJt;J p,,,ql

11 - perigo de vida;
11I _ debilidade permanente de memb,o. sentido ou funçao;

IV - aceleração de paria:
Pena _ reclusão, de I (uml a S (cin~c. a,nos;'

I 2? Se resulta:
) _ incapacid:lde permanente para o trabalho;

11 - enfermidade incurável;
111 _ perda ou inutili~lode membro. sentido oe função;

IV _ deformidade permanente; .

v-abono:
Pena _ reclusao, de 2 (doi.) a 8 (oilo) anos.

Lesio eorporal K&uidl clt morte .
f 3~ Se rcsuJla morte c as ciTcun~tlnc:ías evidi:nciam que o agente não qUIs o resul-

tado, nem assumiu o risco de produzI-lo:
Pena _ reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) ano•.

Dimiluiçiode ...nl .
14! Se- o ai!C'oce comete o crime Imrelido por mori\o de relc\'antt valor ~~Ial ou

moral ou sob o domInIO de \',olenl.a emO\.1o. 10g:\.) em sc(!uida a JOJusta pro\oca.;âo da
vitima. o juiz pode reduzir il pena de um !texto a um terço

SubsUluiçlo di ...nl
i ,~ O JUiz, 1l~0 sendo ~rave. as le.Oo,. pode ainda .ubstituir a pena de delençao

pela de multa:
1 - se ocorre qualquer das hip6tes(~ do parágrafo antcrio~;

11 - se as le.OCs slo reciproca..

Lnio oorporaJ <ulposa

i 6~ Se a lesa" " culpo.a:
Pena - c1ttençlo. de 2 (dois) meses a I (um) .no.

AalMIlo d......
i 7? Aumenta-,. a pena de um terço, se ocorrer qualquer da. hipóteses do art. 121 •

§ 4? .
• J 7! com ,td«bc, dnr·,.,mlJdD ptlc U. n' 8 ~SI. dr 1.1 dr JII/h" dr 199íJ

i 8? Aplica-,." le.ão culpos. O di.posto no ~ S~ do art, 121.

• t 8C' rom fl'dill,"4t. dnrrmlnad<1 ~/i: L~I n' ~ {):liÇo' di J.t dr lu/ht. dr /m

PR.OJETO DE LEI Nll 2.465, DE 1991
(Do Sr. José CicÓte) -

Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação UniveTsid.

de do Grande ABC e dá outras providências.

(As COMISSOES DE EDUCACJl:O. CULTURA E DESPeRTO; DE FINANÇAS

E TRIBUTACJ{O(ART.S4),; E DE CONSTlTUICJ{O E Jl8'ICA E DE lS
DA~(ART.S4) - ART.24. lI}.

o COIICRESSO I'ACIONA~ d.ecreta:

Art. l' rica o Poder Executivo autorizado a ~~iar

• rundaçio Universidzt:!e do <;rande ABe, com sede e foro na cida

de de Sa"to André. Est;ado de São Paulo.

, l' A Fund.,çio terá por obj.tivo criar, orçan! 

.ar, prover o funcion~lIento _ ...nter a univer:aidade F~de:'a: de

Grande AlIC.

, 2" 11 Fond"açio coa personali~ade jurídica êe di

reito privado,. goz~"d; autonoaia didática, adllinistrativa. ;a 

trillOnia!. financeira' e disciplinar. nos tenos da le<;isl.;io

pertin.nte"~.4e~eu estatuto ..

• '31 A rund...ção terá duração indetf!rmin..da e ild 

qll1dri personalidade jur1d1ca a partir da inscrição no R.;is 

tro CI...11 das Pea~o•• Juríd.1c.., de lIf!C:S ates conatitutjv~"

consoante o , 31 do art. 5" do Decreto-lei Q' 200. de 2S ". te-
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vereiro de 1967, .croac~do a esat! diploma pela 1(-1 11' 7.596, ~':.t

10 d.·obril d. 1987.

§ .. ' Serio parte. lnt.gr:ante8 doa atos d~ con~t 1-

tuição da entidAde o estatuto .. o decreto que o aprovar,.. oa

que alt fizerem nec•••Árioa i lncorporaçio , ao .eu patrhtõnl0

doa bana. direito. r.f~rido. no art ••'.

Art. 2' A Fundação aerÁ adrdniBtrada por UI1 con• .!
lho Diretor, conatituldo por seia membros, co. l!'Iandatos de tri.

Ino., ••colhidoa .ntr. pesaDa. de ilibada reputação. notório l!!.

bor e co",petincia. de livre no....ção do Presidente di RepÚblicI •.
Parágrafo único. O ConlJe~ho Di retor elegerá, den

tre s ..u•••lnbros, o Pre.idente dá Fundação, • que. co~p.te q
pr.....nt.r .. entid.de e .. juIzo .. for. d .. l ....

Art.' 31 Ao Cons..lho Diretof" cabe elllbor.r o e.tat.!!

to da Fundaçio, a .er aprov.do pelo Presidente da Repúb101ca ,

betl coltlO aubltleter à aprovaçÃo do Con.elho Fed.["al de Educaçio

o estatuto da Universidade, na forMa da. di.po.içõe. l.gal& ..;

vigor.

Art. 49 O PatriJlônio da FundBçio constitui-a.:

I - do acervo de bens e dir.itoa d•• unidade. de

que trata. oa inci.os

11 - pelos bena '. direitos que lhe foreJl incorpora
-doa •• Virtude de ato doa podere. públicos ou que a P'und.çio

aceitar, oriundos de doação ou leg.do:

111 - pelo. bens e direitos que a Fundaçio vier ..

dotar: '

IV .. pelos .aldos dos exercícios financeiro. ante ..

rior.....

Art. 51 Serio tr.naferidos i Fundação, Ilediante a

cordo ...co~ a "pntenedorll, a totalidade doa bena patrill'lonial.

das inatituições incorporad.s • Universidade, nos terllO. de.

ta lei.

Parigrafo únIco. O Ministério da Educação adotará

a. lIedidas adJlinistrativas necessárias i intttgraç}io dos bens

patriJl...uiAis previsto ne5te artigo, providenciando, incluai 

ve, • ~ranscriçio no Cartório ~ompetent., das respectivas es

critura. de trans1nissio de bens imóveis.

Art. 69 são recursos finaflceiroa da Fundação:

- dotação que lhe for AnualMente con.ignada no
Orçartento da Uniio:

11 - doaçõe., auxílios e subvenções que lhe venham

a aer feitos ou concedidos pela Uniio, Estado. e Municípios OJ

por quaisquer entidades públiCAS ou pr-ivada.:

111 - r."uneraçio de serviços prestados " ent idade.

públicas ou particulares, Ilediante convinio ou contratos eap!.
cificoa;

IV - taxas, eaolutrlentoa .. anuidad•• que fore. fix.!,

doa pelo Conselho Diretor, co. observincia da legisl.çio .ap,!

cífica sobre" Inatiria: .

V - resultAdo das operaçõ•• de crédito e juro. bal!
cários;

VI - r.cei tas eventuais.

Art~ 71 A Fundação prestará contas de 8UA gestio fi

nanc.ira ao Tribunal ae Cont•• da Uniio • ,quando receber do

tações ou aUll{lioa doa Estado. e t'lunielpica, obedecerá .. le9i!!.

laçio de.t•• na cOl1provaçio das de.pesas efetuada••

Art .. 81 A !'und..ção goza da imunidade prevista no .-t.

150, inciso VI, altn.A S .. da Conatituiçio Federal, ficando i

.enta, ta.m.bé. de cont't'ibuiçõea para.Ciscata( incluaive as da ~

vldencl. aocial, pal:te do empregador).

Art. 91 o. bens e direitos da Fundaçio serio utiliE!

doa ou aplicados ttxclusivallent~ para,. consecução de seua obj!.

tivo•• nio podendo ser a.li~n&doa os imóveis e os bens que fo 

1'•• gravado. d. inalienabilidade, s •• prévia .utorizaçior ob.

decida., taltlbeJl, aa dillpolliçõee da lei nl 6 .. 120, de 15 de out.!!

bro di 1974.

t'il;r.á9ratc, único. Hocaso Ó(' n:tiI"9\Jlr· se a k"l,mdaçâol

seus bcan5 &9rio incorpotadon ao património de União.

Art. lO. são fins da Universidade FedereI do Grande

ABC ministrar o en8ino' para a formação "e pessoas cllpacitadZltl

ao @'xercício da investigação das profissões liberais, técnico

científico, técnico-artística8, ôe magistério e aos trabZ!llhoa

relativos i cultura: promover e estimular a pesqui:sa cientlfi.;

c... t ..cttológlca e a produção de pensamento original no c3mpo

da ciência, da t.cnologill, da arte, das letra" e da filosofia:

estudar o problemaa .6cio-.econômicoa da comunidade: participar

à comunidade aa pesquilS•• que realiZAr •

Art. lJ~ Integrario a universidade, inicialmente,

as ••quintea unidades da Fundação Santo Andri, Fundação uni
veraitária do ABe, Faculdade de Direito de São Bernardo do

Campo e Instituto Municipal de Ensino Superior d. são Caeta

no do Sul:

- F.culd.de d. rilosofia Ciências e Letras (FA-

FItl":
11 - Faculdade de Ciineia. Econômicas e Adminia

trativaa(FAECOl;

111 - Faculdade de Medicina:

IV - Faculdade de Direito;

V - InatJtuto de Ensino Superior~

19 As unidade. de que trata e8te artigo, com vi.!,

,ta. i eatruturaçio da Universidade noa moldes preconizadoZl P!.

1. legislação do enl!lino, poderão .er objeto de fusão, desdo 

bra.umto, transforlllaçio e extinção, conforme 8e dispuser no

eatatuto li no decreto que o aprovar.

I 29 Os cursos ministr.dolJ pelas unidades a que ••

r.fere o "caput" deste artigo integram-se, em definitivo, à Q

niveraidade, 4 quem caberá promover o reconhecimento daquele",

eventu.lJl'lente, ainda.m regiJle de autorização~

Art. 12. Por deliberação do Conselho Univer5itátio,

• universIdade poderá promoyer a criação de novas unidades ou

curaoa, respeitado o disposto na Lei ni 5~540, de 28 de nove!!

bro dtt 1968, • demais disposições em vigor.

Art. 13. O Reitor e o Vice-Reitor da Univ~rlJidi'.lde

do Grande ABC , obedecidas as disposições do art~16 ~ St!'U8 p~

r8grafos da Lei nl 5.540. de 28 de novembro de 1968f .lu"rào n.e

m••do. pelo Pr.sidente àa República.

ParÁgrAfo único. Na forma do Estatuto, ao Reitor

incuJlbe dirigir todas as atividades da Univers:idade, executa!!.

do a polltica geral da instituição em cumprimento i.a dir~tri

Eea e deliberações do Conaelho Universitário ~ do Conaelho J:!!.
retor da rundação.

Art. 14. FicaM reaguardados 021 direitos e vanta 

gel\8 doa profea.orea, auxiliare. a. enaino e demaia s.rvido

rea que, i. data da promulgação de8ta lei, prestell serviços M
!'aculdadea incorporad,. ia P'undaçio Universidade do Grand~ He,

continuando ••er regidos pela legislação federa.l, salvo o di
reito de opção para o re9im~ da C9h.1so1idaçio dae Leis do Tr,!
bolho.

Parágrafo único. A cri tíirio da Fundação, poderão 00

profe.esoret' e servidores das demai.!l unidades incorporadas,!I@'r

aproveitados nos quadro8 da instituição, t@8peitando-8e-lhes

oa direito!S e vantagens adquirido.!.

Art. 15. O regime jurldico do pessoal da Fundação

.eri o daIS fundaçõea públicas, obedecidas as peculiaridad6s do

8êU 8istell~ de ensino, as f@lativaa aos servidores dfts 1nnti 

tuiçõc!I educacionais e a autonoJlia univeraitárie.

~ Parágrafo único.' A univer.eidade organizará o Plano

de cles:~ificllçio I! R@tribuição de cargos e Empregos para o
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pessoal rioccnt'<: ~ ~.:..~,::. ,:));.; :3'.'rviçlor~s (;"'(dco,~ :.! ~dmiulstc-ati

vos, na conior.mid&d{; do q~t~ 3!! d~ LQ'i n2 7.596, de 10 de ao 

bril de 19B7, (! do Dt:t. 39 d,~ COilstituiç';o Federal.

Art. 16. P.nqu.:lnto n:io eBt j ver defi ni t i varnente coa,!

tituída li Fundação I"! até O início do funcionamento da Univer

siubde, re!'lDOnd'~'r5 pela C'nt!d~d~ e 3U6 pre:5idênci3 o r~pre5e!!.

tante nom~8do p-!lo pt"(l13Ld"nto dll: n~públic"', que também r.pre

sentarE! o União n03 ate>.': com~tituti ....os da entidadC!.

Art. 17. r:ütol 112i vigora o. partir.de 8ua publica 

r;ão, f icando ~ t'lU,cuÇ:'5.o do qut! nela SR contém ir, iniciativa do

Pod.u" Executivo em (?t:'OVt1C ó':!: atou n~cea.s';rjolJ à instituição di

Fundação i§ ao funcion ..'r.m .... to d~ Univet'tJid~dQ do Grande ABC, 8!,

ain! como a prévi&. consignaç50 d!i dotação napQcifica no Orçal!l!!.

to da União.

[..rt. 10. PtVog('lm-llC as ditlpoaições em contrário.

iVJ I1pr~eentarm05 o present. projtoto de lei prete!!.

dêmo!S atender uma antiga r~ivindicêiçSO d3 população da. Regiio

Metropol!tann tl;~ Ct:,~rld" S~() I?euloe R~gião do ABCque englqba

os l'fIuniclpio!' d~: ~L!:lntC' Andt'i;, s30 B~rnardo do Campo, são ela.!

tano do Sul, Dil;dem~, ~ibeir3.(J tJirefl ~ Rio Grande d~ Serra.

r. o:ri.:iç5o cl~ Ufd.vl'lce!d("lr)",-, do Grande ABC é n.Ce3 

IIÁria « urgonttt PIJ!tt a df!l:lanõa poeencial para o 3~ grau na r!..

giio em 1990 oItra do l~.911 aluno. ma.triculados I)A 31 série dJ

2' 9rau .. 11 parOticipaç:io da re9ião na viu" econômICA do Esta

do • do Pais. dê maior importânciA, peln grandeza do e.u pa!.

que indu"tri~1 _ a alta \'lrrecadação dó ICMS. Há gra.nde concen

tração de trbbalhàdor,s .03 quain aspiram ingressar no ensino

superior ." univ'\}rsid3d~ públi~i1 ., 9ratui~~ , o único canal àt

.Cé~SO ao 3prllí1or"'m~nto dt) conl1~cimento e aquisição de nova"

intormaçõe:!J1 p,~!"~ ·)st"!: qrupol qUê ntio po!\tlue r.cursao suflci8.u.

tes par" aC'côr "'~om c cIto ônus aos cursos pagos.

o lnoviLIi(:i)to pt'ó-u::mc nas suas bandeirae de luta,!.

Iem da quentão qUlh~t i tat i';0 têm coloc<!:do de maneirft permencm

te a import,sncii\ de ,)vançar num projeto de Universidade que

consigo'.l Bair dI) llca<JuliliciemlJ e do í801amento que marcam a. vi

da db8 no.st3e-.~ uni "er..!Jid.;d~c,ótu::de, t'~I!I.s3.1vadas exp«riênc:iae

baatant<t pontuai~..

O compromi8~:o da Universidade cem a produção,

veiculação e o consuF.lO do conhecimento c do saber está expre,!

ao nA trilogia.: p~6qui.:g:a, ensino e extensão.

No cumprimento de 3U3.!1 f!nalidadc<!51 li Univer8idad~

oqedGCérá l!08 pcincípioa d·~ r~:Jp"!ito .; dignidnie da petisoa e

""0:'11 l'!If'Utl dlr:~úto,!l t\J~dliI!H:n'':.)ig, proacrev~ndo ° tratamento do

aiqulJl PO~ môt:J,v" .. de corl'J'icç30 fHol:1ófica, pollticlIl ou reli 

q!OSil e /)0e' pr-e.;:onc~ito .:1<:' cl'::'cG~ '! I:&çae

t, 'lflt'J0t"C.d.Õ ....úv 010 ·Gr.-"nJa !'Ioe prot-nnde reunir ..

Fundllçbo S,1n~'') l~ndl;"~' ·hh~.til;t!ir;50 criada Df'l.:t Prll1'ft!itura

Hunlcipéil óc S{\nl.:.c hu<h<!. qU'J t:'),:.r:'t·Sm II f.:'lculdode dê Clêncl ...

Econ6.nic~s ~ :\vrrdninti:úlivtJ!J ,.],;/ S':mto .I\ndrú, Faculdade de

Filoeot ia, Ciôf"lc! b~ oJ t~t r!lo d~ S'!'nto i\nddi, Eticola de Apl!

cAção de 19 Gra.u q Coordenorib de póa, Pesquisa @ Extensão.

O corpo docente é const i t uído por 63 professoree e o disce!!

tê por 1.264 Ojlunos,50mênto na Faculdade d~' Ciências Econo

lliCa5 e- Adminiatrativn.'h Os curaos de MatemátiCA, Pedagogia,

Licenciatur", ~m Ci~llCi;)::s, Uhbilit~ção êm Química, Letras

Cj~nc1üs Soe i 1'1 it"j perf6nHil 124 profeoeorec e 3e862 alunos.

j\ F1.Jnclaç50 Uni'J"l':-rflit5ri,) do I\DC também integrará

a n'.:,,"'i'J' inst ituiç~". l.'r.i!)d~ pf]]~9 prc!&ituran municipal" d.

$antc. r.ndr(., $'3IJ ~~·::rn~,(·dt."l do CLH1'lpO e São Caetano do Sul, i
respcnG3vcl P'1!tl p"iOu!.;et)s;io da faculdl1de dE' t~edicinll do ABC

e ào ho[~piu.l (;:~r;0i;, loc~:l i -:::;10 (-[j'l <'::,)0 BccílbI:do do Campo. O

corpc élOG'2nl.:.'2 \>;'~:::..i,;.ií,u!:d,.J [JÜ!; 20 i ,\ ['lI..-oi<-.'GnO!'23 c o discen

te per 620 ",llJno~.

A8 demaie instituiIlÕt!15 são li F"aculdade de Direi-

to de são Bernat'do do Campo que é um instituto iaolado d.

..n6ino 4up..rioc ft o Imrtituto Hunicip.!Il de Ensino Superior

d. são Caetano do Sul, que. uma l!lutl!lrquia mU~ieipal • JlIan

tém C5 c:ur!108 de Administr8ção nas modalidades: EmpreBA e

Comércio ExtC!rior, Ciências EconômicAS e Ciências da Comp,!!

taçicl além de um Centro de Pós-Graduação. A8 dua" in.ti 
tuiçcts perfaz,êm 157 profte.sorl's .. 5 .. 40D aluno.5_

O que SQ pretende, pois, com a criação da Funda

ção Univer8idade do Grande ABC, é dotar, a região do ABC"de

uma instituição, qU4t incentive o deeenvolvimento técnico 

cientIfico e o bem-4!!fttar humano, já que eatas eão aa ra

zõ" pdncip.ia da impl.ntação d. um. univerUd.de.

o. cursoa mantidos pelas fundaçõea municipal.

tem tido um funcionamento reg\lolat sob todos 015 aspectos, .

prel5entando condiçõf!s flsicaa, financeira8, materiais. hu

mana. adequadas a.o pleito, cuja materialização ora s. in1 

cia-, com. apC'ovação do presente pC'ojeto.

Ju.tificttdaa , poia , a8 razõ•• desta propoaiçãi),

esperamos contar com o apolo doa ilustre. membros do Conqre!.

110 Nac100.1 •

Sola daa S•••õea ••11 /2 defl~d. 1991.

Depu:d~

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Título 111

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Capítulo VII

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA

SeçàoO
Dos Servidores Públicos Civis

Art. 39. A União. os Estados. o Distrito Federal e os Muni
cípios instituirão. no ãmbito de sua competência. regime jurídico
único e planos de carreira para os servidores da administração
pública direta. das autarquias e (jas fundações públicas.

. § 1° A lei assegurará. aos servidores da administração
direta. isonomia de vencimentos para cargos de atríbuições
iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores
dos Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário. ressalvadas as
vantagens de caréiter individual e as relativas à natureza ou ao
local de trabalho.

§ 2° Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7°,
IV. VI. VII. VIII. IX. XII. XIII. XY. XVI. XVII, XVIII. XIX. XX. XXII. XXIII
e XXX
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Título Vi

DA lRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

Capitulo I.
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

............ .. .
Seção 11

Das Umltaçóe5 do Poder de Trlbutllr

Art. 150. Sem prejuízo ~ outras garantias asseguradas ao
contnbuinte, é vedado à União. aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municlpios:

VI - inStituir impostos solire:
-') patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

'b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos poIIticos,

inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos l1aba1M
dores, das instituições de educação e de assistência social. sem
fins lucrativos. atendidos OS requisitos da lei;

............................................................................. ~ ......................................._.._ _ - -_ ..-.. ,.._--- ._- "" .

LEI N~ 7.596, DE 10 DE ABRIL DE 1987

AI,.,.. di.po.HirfHI tio Dtcl'Ito·ltl a!
100. d. Z5 d. for.l'IÚO d, J!1IIT. modiflt:otIo
".io Decreto·i,i a~ 900. d, n d, _bro
d, 1969• • ".io DectlU>-lli a~ %.191, ti, n tI.
.....mbro d. 19l1iIi•• ti• • ulrU pmritUd·
ela••

An..!l! As uDiv'i!rsidades ~ d.mais instituiçOes feÕlIl'lliB I'lc, .~n.i4,)

.aperlOr. estruturad.s .ob a forma de auw'l.~l.l Oi! de fun&açlo públi·
ca, terlo um Plano Unico de ChtsomCd<;~ó) e Retribuiçlo de Cargos e
Empregos para o pessoal doceDte 11 para os servidores técDico. e admi·
ni.trativol, aprovado, em regulameDto, pelo Poder Executivo, assegu·
rada a observAncia do priDcípio da illODomia .alarial e a uniformidade
de crItériOS taDto para ingresso mediaDte CODcurao público de. prova••
ou de prov.. e títulos, quaDto para a !Jromoçlo e asceDslo fUDcioDal.
com'valorizaçAo do deaempenho fi da titulaçlo do áervidor•

f I! . IDtegrarlo o Plano UDico de Claasificaçlo • Retribuiçlo de
Carcos e Empregos previsto Deste artigo: .

.) oa cargos efetivos e empregos permaDeDtes, estruturado.
em .iatema de carreira, de acordo com a Datureza, grau de com·
plezidade fi responsabilidade das respectivas atividades e a.
qualificações exli;id.s para o aeu desempenho;

bl a. funçlies de confiança, compreeDdendo atividades de
direçlo, chefia e aSlleSSOrameDto.

I r O Poder Executivo est,abelecerá. DO regulameDto menCIonado
DO caput deste artiao, os critérios de recla,sificaçlio das funções de
CODfiança. de transposiçlio dos cargos efetivos e emIlregos permanente.
inteerantes dos atuais planos de clusificaçllo de cargoa e empregos.
bem como os de enquadrameDto dos respectivos ocupantes. pertenceDo
&li. às iDatituições federaia de ensiDo superior ali referidas, para efeito
de incluslo DO PiaDO ÚDico de Classificaçlo e Retribuiçlo de Carlo...
EmpreEOI.

f 3! Os atuais servidores das autarquias federais d~iDo supe·
rior, regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Unilo,
serlo incluídos no PiaDO Únic!, de Cla~sificaçlo e RetribuiçAo de Caro

go. e Empregos, sem prejuízo de sua permanênCia DO respectivo reiPma
juridico, aIllicando·se·lhes o disposto no § 4! deste artigo.

§ 4! A partir do enquadramento do servidor no Plano único de
Clusificaçlo e Retribuiçlo de Cargos e Empregos, ce....rá a percepçlo
de qualquer retribuiçio nele Dio expressamente previ.ta.

I 5! O disposto neste art~go e seguiDtes aplica-se aos Centros Fe·
derais de Educaçao Tecnológica e aos estabelecimentos de eDsino de 1!
e ~ graus. aubordiDadoa ou viDculados ao MiDistério da Educaçlo.

...................... lO lO """ ~ ,

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

Art. 4! ~ data·base e demais critérios para os reajustamento. de
veDcimeDtos e salários dos servidores das entidades a que se refere o
art. 3! desta lei serlô os estabelecidos para ae instituições federais de
eDsino superior, estruturadas sob a forma de fundaçAo.

ParálP'afo único. Em decorrência dô disposto Deste artigo Dlo s.
aplicarlo aos servidores das autarquiss de eDsino superior, iDcluído.
no Plano úDico de Classificaçlo e Retribuiçl!o de Cargos e Empregos,
o. aumeDtoa ou reajustameDtos de veDcimeDtos e salárioa concedido.
aos servidores da AdmiDistraçlo Federal.

Art. 5! Observado o disposto no Cllput do art. 3!. in liDe, desta
lei, os requisitos e normas sobre iDgresso de pessoal DOS empregos do
PiaDO ÚDico de Clusificaçlo e Retribuiçlo de Cargos e Empregos, bem
como sobre traDsferêDcia ou movimentaçlo, promoçllo e asceDslo do•
•ervidores Dele. incluídos aerl.o fixados no regulamento a que se refare
o mesmo artico.

Art. 6! Nl!o haverá, para qualquer efeito, equivalência ou corre
laçlo eDtre os cargos, níveis "alariais e demais vantageDs do Plano
úDico de Classificaçlo e RetribuiçAo de Cargos e Empregos de que tra·
ta esta lei, e os cargos, empregos, classes e referências salariais do.
atuais piaDOS de classificaçAo e retribuiçio de cargos'e empreco. do.
6r&10. e entidade. da Administraçlo Federal.

Parágrafo único. Os professores Colaboradores das UDiversidadea
FUDdacionais que teDham se habilitado através de processo seletivo de
provas e titulos para ingresao Da !Dstituiçlo ficam enquadrados Da
Carreira do Magistério Superior, obedecidos os lP'aus de suaa respecti·
va. titulaçõea.

Art. 7! No prazo de 90 IDoveDtalldi.~, cODtados da vigência desta
lei, o Ministério da Educaçlo. em cODjunto com a Secrataria de Admi·
Distraçio Pública da Presidência dil República. adotará as providêDci..
necessp.rilll à aprovaçio do PiaDO ÚDico de Classificaçlo e Retribuiçlo
de Cargos fi Empregos de que trata o art. 3! desta lei.

Art. 8! O eDqusdrameDto de servidores DO PiaDO único de Classi·
ficaçlo e RetribuiçAo de Carios e Emprecos produzirá efeitos financei·
roa a partir de 1! de .bril do· correDte aDO.

Art. li! Eata lei eDtra em vigor Da data de sua publicaç40.

. Art. 10 Revogam·.e o. fi r e li! do art. 4! do Decreto·lei n~ 200.
de 25 de fevereirp de 1967, Dele incluído. pelo Decreto-lei n~ 2.299. da 11

I - o inciso 11 do art. 4~ fica acreacido da .ecuu1te aliDea
d, passaDdo o at~1 f I! a parálP'afo úDico, 118. forma abai~o:

-Art. 4~ .
11 - ..
di fUDdaçOes pública.: .

ParálP'afO' I1Dico. As entidades compreeridid.. Da AdmiDia
traçlo IDdireta vinculam·se .0 'MiDistério em cuja área de com
petéDcia estiver eDquadrad. sua principal atividade.•

11 - o art. 5! fica acrescido de um iDciso • um parálP'afo, a
lerem Dumerados, respectivamente. como inciao IV e f 3~. Da
forma abaixo:

-Art. li!'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••

IV - FUDd.çlo Pública - a eDtidade dotada de perlODali'
dade jurídica de direito privldo, aem fiD. lucrativo•• criada em
virtude de autorizaçlo legill.tiva, para o deaenvolvimeDto de
atividadea que alo exijam execuçlo por órclo. ou entidadel de
direito público, com autoDomia administrativa, patrimônio pró'
prio cerido pelos reapectivoa 6qolo. de direçlo. e fUDcioD~ea' .
to cu.teado por recur80a da UDilo • de outr.. fontel.

I 3~ A. eDtidldes de que trate o inci.o IV deste artigo ad·
quirem perlonalidade jurídica com a inlcriçlo da euritura pú'
blica de .ua .c:oDstituiçlo DO Registro Civil de Pesa0" Jurídi·
cas, nlo ae ~es aplicaDdo a. dellJai. d~.po.içlie. do Códico Cio
vil coÍlcerneDtes ia fUDdações.•

Art. 2! .Slo classificadu como fUDdações públicas as fUDdaçOea
que pasaaram a integrar a Administr.çlo Federal ~direta, por força
do disposto DO f ~ do art. 4! do Decreto·lei D~ 200, de 25 de fevereiro
de 1967. aa redaçlo dada pelo Decreto·lei i1~ 2.299. de 21 de novembro
de 1986.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço .aber que o. CoDI".ao
NacioD.l decreta e eu "DcioDo a lIeguiDte lei: .

Art. 1! O Decreto-lei D~ 200, de 25 de fevereiro de 1967. alterado
pelo Decreto·lei D! 900, de 29 de setembro de 1969. e pelo pecreto-lfi a!
2.299, de 21 de Dovembro de 1986. passa a vigorar com .. aeguinte. al
terações:
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Jorge Bornhausen
Aluizio Alves

de novembro de 1986, bem como o art. r do Decreto·lei n~ 900, de 29 de
setembro de 1969, e demais disposiç6es em contrário.

Brasília, 10 de abril de 1987; 166~ da Independência e 99~ da Repú
blica.

LEI N.- 8.120 - DE 15 DI: Otm:TBRO
DI: 187f

Dup6e M>1:Ire " lIlJenoçiJo de bem 'mó
lIei3 de tnltituiçõe& federa.ia de b
ano e dá outrcu provid~ncia.s.
O Presldente da Re~bUca

Paço saber que o Congresso Nacio
nal decreta e eu sanciono a &egU\nte
Lei:

Art. 1.- A15 instituiç6es federais de
ensino, constituidas sob a forma de
autarquia. de regime especial ou man
tidas por fundaç6es de direito pllblico.
poderio alienar, mediante contrato de
compra e venda, os bens im6veis de
lua prppr1eda.de. que se tornarem des
necessários ls luas finalidades, na
forma desta. Lei.

I 1." A aUenação de que trata este
artigo dependerá de -.atorização por
decreto do Presidente da Re~blica e
será precedida de prévia aprovação do
.respectivo colegiado delibera.tivo mA
xImo, decidida em reunião especial
mente convocada e pelo voto de. no
núnimo dois terços dos seus membros.

I 2.- O processo de alienaç10 obe
decerA o disposto no Titulo XII, do
Decreto-lei n._ 200, de 25 de fevereiro
de 1967.

Art. 2.- Os 1m6veis de que trata esta
Lei poderA.<> ainda ser objeto de:

4) Permuta., IOb condiçOes especiais;
b) Hipoteca, para .p.rantia de em

préstimos C'lOntraldos junto a estabele
cimentos de crédito oficiais;
c)~.

I 1.- A permuta e a hipoteca tam
bém dependem de prévia autorização
do ltrPl\ldente da Repllblica,. nos ter
mos do disposto no I 1.- do artigo an
terior.

I 2' Somente se dará a execução da
hipoteca após manifestaçAo do M:1n1s
térlo da EdueaçA.<> e Cultura IObre o
interesse na solvência do débito por
outra forma que nA.<> a execuçA.o.

I 3.- Na hipótese do parágrafo an
terior. o M:1nlstério da EducaçA.o e
Cultura apurará se houve má fé na
mstruçA.<> do processo que autorizou a
operaç1o ou na execuçA.o do contrato,
promovendo as responsabilidades civil,
er1mInal e adm1n1stra.tiva respectivas,
conforme o caso.

I ". A Joca.e§.o serA realizada me
diante concordncia pllbUca, observa
das as normas legais vigentes e res
peItado o valor locativo respectivo,

consoante as condlç6es locais do mer
cado imobll1ário.

Art. 3.- O processo para aUenar.
permutar. Il'&var ou locar obedecerá
normas baixadas pelo I41n.lstro da
Educaçio e Cultura.

Art. f.- O' produto das operações de
que trata esta Lei será empregado, ne
cessariamente, nos c:ampis universItá
rios ou nas sedes das instituições em
despesas relativas·a edificações, servi
006 de infra-estrutura, Instalações,
equipamentos e urba.n1zaçlo.

Parágrafo (mico. Quando o campus
ou aede for considerado completo o
produto da Jocaçio poderA ler empre
gado em despesas de custeio.

Art. S.- Em nenhuma hipótese será
permitida a doaçio ou cessão gratuita,
a qualquer titulo. de bens imóveis das
instituiçOes de que trata esta Lei.

Art. 8 - Em qualquer dos casos pre
Vistos nesta Lei. serão sempre respei
tadas as cláusulas restritivas resultan
tes de tombamento determinado pelo
InstItuto do Patrlm6nlo Histórico e
Artistlco Nacional e a utillzaçào ISO
un6vel deverá ser. preferentemente.
em fmalidades oomoativeis com a sua
destinaçio histórica.

Art. 7 o Esta LeI entrarA em vigor
na data. de sua publlcaçáo. revogadas
as dlllposlções em contrário.

'RrasIl1a, 15 de outubro de 1974;
153.· da Independência e 86.- da
Repilbllca.

BRmsTO GEISEL
Ne'JI Braga

L.EI N9 5.540 - H 28 DS !lOVEKlIIO
H 1968

Ft:l:a noT17UU de organiza.ç40 e !unezo
namento do e1UÍ1IO ",penor e lUa
art1CUlaç4o .com a ucola mtctia,·e
a4 outrcu provt.lUnCUl3.

.......................... lO .. .. .. .. .. .. .. • ..

Art. UI. A nomeaçAoo de Reitores e
Vice-Reitores de univ.emdades e Dl
retor~ e Vice-Diretores de unidades
universitárias ou estabelecimentos 150
lad05 far~á com ob&ervAncja dos
.seguintes princlpl06:

I - O Reitor e o Vice-Reitor de
universidade oficial serAo ncmea.dos
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_p;:lo reroectlvo Govêrno e escolhIdo!>
de list .e nomes indicados pelo Con
f~lho Universitário ou -eo1egilldo eql1I
valente.

n - QuIl.D<So, na administraç10 su
perior universItãrla, hOuver órg5.o dl'
I1b~ratlvo para as atividades de ensino
e pe<'::._l.sa, princlpalmenu St' CODstl
tuldo (te elementos escolhid~ ppl06
D.!p&i"tamentos. a lista a que se refere
(J item anterior será orga;tlzada fOm
reunião conjunta dês..."e órgão e do
Conselho Universitário ou coleglad:>
equivalente.

UI - 1') Reitor e o DIref-Or de uni
versidade. unidade unlversltária ou f'~

tabelecimento isolado. de ~aiáter par
ticular. serão escolh1d()f; na forma do:;
respectivos estatutos e reglmt'ntoE;.

IV - jj DIretor de un1<l.a.de unlver
sltárí& ou estabelecimento !solado,
quando oncial, será. escOlhlC1o confor
me estabelecido pelo respectivo :;iste
ma de ensino, salvo D<lS caSos previs
tm do ~ 19 d&te artigo.

§ 19 Os ReItores. Vice-Reitores DI
retores e Vice-Diretores das mshtUi
ções de ensino superior, ma.ntiC1as
pela União, salvo o dispoe;~o no § 39
dêste artigo. serão indicado.s em lli!
tas de seis ncme.s pelOS respectivos
colegiados e nomeados pelo PresIden
te da República..

§ 29 Será de qu&tro anos o mandato
dos Reitores, Více-Reltores, Diretores
e VIce-Diretores, vedado (I exercício
de dois mandatos consecuLiv~.

§ 39 vrIADO.

§ 49 Ao Reitor e ao Diretot caberá
zelar pela manutenção da ordem e
disCIplina 1"1" IJ.mbíto de suas o.tribuí
ÇÕel;. resp do por abuso ou om:s
são.

• t .

DECRETo-LEI N~ 200, DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1967 *

J>isp(k sobre a organizJlr/lo da Administraç/lo F«kral. estaI,
'~trius para a R~formo Admini$trativa ~ d6 outrasprovidlncills.

o Presidente da República, usando das atribuiçOes que lhe confere o art. 9!', 12~
Am Institucional n~ 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta:

T1TuLo I

DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

<:>.p .. ",,,,,C' ~ ~ .

Art. S~ Para os- tins desta lei, considera-se:
I - autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurldica, pa

trimônio e receita pr6prios, para executar atividades tlpicas da administraçlo pública, que
!·~'1ueir2'.m. para seu melhor funcionamento, ,estio administrativa e fmanceira desccntrali
é:!lda;

~ •• y.~~~e •••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••

§ 3~ As entidades de que trata o inciso IV deste arti,o adquirem personalidade jurldi
ca com a inscriçlo da escritura pública de sua constituiçlo no Rc&istro Civil de Pessoas lu
rldicas, nlo se lhes aplicando as demais disposiçOes do Códiao avn conccmentes As runda
ç~.

')~ "' "'~ "' , .

,'.;,~<':'.,~~,~"'.,...~<:l .
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PROJETO DE LEI N.o 2.466, DE 1991
(Do Sr. Ricardo Moraes)

Dispõe sobre a organização do trabalho do
miciliar.

(As Comissões de Economia, Indústria e
Comércio; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça
e de Redação '(art. 54) - art. 24, II.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Não será permitido o registro de cons
tituição de pessoa jurídica ou firma individual, qual
quer que sej a sua receita bruta anual, que opera,
para fornecimento a outra empresa, em regime que
caracterize relação empregatícia na forma de servi
ços ou transformação industrial, de qualquer espé
cie, realizados em domicilio residencial ou comercial,
e sob formas familiar ou comunitária.

Parágrafo único. A relação empregatícia carac
terizar-se-á, além das determinações já assentes no
ordenamento jurídico, sempre que, isolada ou con
comitantemente, sejam verificadas as seguintes si
tuações:

a) dependência de fornecimento, através da em
presa contratante ou associada, de matérias-primas,
peças e componentes, máquinas e equipamento e de
mais insumos utilizados em produção de bem in
termediário ou final, bem como de prestação de
serviços;

b) subordinação administrativa, caracterizada
pela obrigatoriedade de determinado quantum de
produção ou serviço, bem como pela imposição de
normas relativas ao tempo de trabalho e ao bem
produzido;

c) dependência financeira, assim entendida a
contraprestação monetária a que se obriga a con
tratante pela compra da força de trabalho familiar
ou comunitária da contratada;

d) outras formas de contraprestação financeira
a que se obrigue a contratante pela compra de for
ça de trabalho da unidade familiar ou comunitária
contratada.

Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

Justificação
Há cerca de cinco meses, sob a égide da OIT,

realizou-se um seminário latino-americano sobre a
mão-de-obra domiciliar.

No evento, delegados de várlOs países relataram
a situação do trabalho domiciliar e a evolução das
formas de organização dos trabalhador·es nesse
modelo.

:Ê conhecido, em nosso país, o subterfúgio de
que se valem algumas empresas para desfazer suas
linhas de produção, transferi-las para ruas e bairos
e impedir, com isso, a organização sindical dos tra
balhadores. Em São Paulo, segundo o delegado bra
sileiro presente ao seminário da OIT, várias empre-

sas investiram numa ampla campanha de convenci
mento das vantagens que representava para cada uni
dade familiar contratada o transformarem-se em
microempresas. Na verdade, por trás dessa inicia
tiva está a intenção de livrarem-se dos ônus relati
vos aos encargos sociais decorrentes da admissão
de empregados, bem como a desarticulação da or
ganização sindical, através da transformação de tra
balhadores em microempresários.

Sala das Sessões, de dezembro de 1991. - De
putado Ricardo Moraes.

PROJETO DE LEI NII 2.467, DE 1991
(Do Sr. Jones Santos Neves)

Dispõe sobre isenção do Imposto sobI'e Pvodutos Industt'i~

lizados _ IPI, aos veículos de transporte quando adquir!.

dos por agricultores.

<APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 ~68, DE 1991)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19 Ficam isentos do Imposto $obre Produtos

Industrializado$ - IPI 05 veículos de transporte de pe~çoas ou de

mercadorlasp abrangendo as camionetas de U$O mi~to tipo ·sedan·p

utilittirios p veraneios p f'urgõesr·pick-llPS· E' semelhante!:>p bem co

mo cam i nhões I' pesando até 4.000 k 9 I' de f'abr i cação nac i cna11' quan

do adquiridos por produtores rurais, devída~ente in$critos nas

entidades sindicais de agricultores p para utilização em ativida
des agropecuárias.

Art. 22 O benefício fiscal de que trata esta lei
poderá ser utilizado Uma única Vez.

Art. 3Q A isenção previst~ nesta Lei será reco

nhecida pelo Departamento da Receita Federal p do Ministério da

Economia p Fa2enda e PlaneJamento p mediante prévia v~rlficaç:ão de

qUE o adquirente satisfaz os reqUisitos e condições exigidas.

Art. 42 Todos os acessórios opcionais que não
cons~ituem eql.1íramentos originais do veículo adquirido p estarão

SUjeitos à incídência normal do Imposto sobre Produtos !ndustrra
lizados - IPI.

Art. 5Q Ficam aSbeguradas a manutenção e a utill

za~ão de cr~dito do imposto p aos estabelecimento$ industri~~,

relativo a matérias-primas 7 produtos intermediários e materl~e'

emba1agem p emprEgados no processo dE' indust r i ali zaç:ão dos produ

tos rEferidos nE$ta Lei.

Art. 69 A alienação do bem p adquirido com o gozo

do benefício ora instituído p a pessoas que não preencham os re

quisitos e condl~ões estabelecidos p antes do decurso de cinco

anos p contados da data de sua aquisição p implicará pagamento pelo

alienante p do imposto dispen$ado e demais cominações lEgais pre

vistas na legislação própria.

Art. 79 O Poder EHEcut ivo bah-<ará ato normat ivo

contendo as instruções necessárias à rEgulamentação dos diSPosi

tivos desta Lei p dentro do prazo de 30 <trinta) dia~.

Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data de sua

plJb li caG:~o.

Art. 99 Revogam-se as dlsposiçõE~ em contrário.

.JUSTIFICAÇÃO

As at ividades desenvolvidas pelos produtorE's rl.1

rais são responsáveis por grande parte de nossa economia p tanto

em ternlos de nH~rcado internaI' qultnto externo. NOS$O País senlpre

teve l.1ma acentuada voca(i:ão direcionada para a agricultura €7 nles-



3598 Quinta-fdra 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Março de 1992

mo com a implant~~ão dE uma estrutura indu~tríql~ a p~rtír da

década de 30, o País continuou desenvolvendo seu potenc\a~ agrí

cola. Aliá~;. à 1l1edida qll€ a produção indu$trial começ:a. a se t'tla

vancar, cresce a demanda de produtos primárias provenient~s das

atividades rurais.

Nestas circunstâncias" com a medida fiscal ora

Bventuda" pretendemos viab,li~nr ~ aquisição d~ v~lculos de

transporte por parte dos agricultores" através da isenl;ão do IPI,

no afã de restabelec:er níveis crescentes de produc:ão na agi\t.t=~l

turit brasileira.

No Ent~nto7 um fato crucial há que se ressaltar: a

agricultura no Brasil ainda é uma atividade extremll.tltmte p"a e

pouco gratificante. O produtor rural, prlnGipalmente n2stes úl

timos anos, não tem recebido o apoio neces~ário por parte das au

toridades governamentais,. em forma de 1 ibera~ão de f'lnan'~ianumtos

a juro$ razoáveis para o custeio da produç:ão. E a falta de um~

r8Tormul~ção d~ política de pre~o5 mínimos para a cOMercialização

dos produtos agrícola5"juntamente COII\ a ausência d~ um plano de

assistência técnica a05 r; Quutares" constitui UM 'Sério ob1!5.táculo

à expansão de nossas saf'ra~ agr íCDlas.

P~rel tanto" contamos com Q apoio do~ eminentes Pa
res desta Ca$a - sensíveis que são aos grav~s prablema$ que af~

tam a classe produtorrt d~ste p~ís - com vi~tas à ~prova~ão do
'presente projeto.

Sala das Sessões, em 12 dej2z?~~de 1991,

~-\ÀNVvt/1.-~J

Deputado Jones Santos Neves

Art. 29. A atualização salarial se dará a cada

PROJETO DE LEI Nº 2.468, DE 1991
(Do Sr. :'.1atlw.ls Iensen)

dor público civil e militar é irredutível no sou valor real,

asseguradó o poder de compra, salvo o disposto em convenção ou
l

acordo coletivo.

mês, considerado o índice da inflação do mês anterior, dispe~

sadas outras avaliações, estabilizando-so os valores se não f~

rem registradas variações a maior nos índices da inflação ref~

servi-Art. 19. O salário do trabalhador e do

,. rredutibilidadê do salácio c dá outras pr~
Dispõe sobre i1

vidências •

(APENSE-SE AO PROJETO DELEI Nº 6.088, DE 1990).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Dessa forma" a grande maioria dos pequenos e MR

dio5 produtores não dispõe de recursos financeiros bastantes para

a aquisil;ão de ....eiculos utilitários" tão necessários ao transpor

te de cargas do meio rural até aos vári05 entrepostos de escoa
nlento da prodl.u;ão ..

o trabalh~ desenvolvido pelo agricultor é imensa

numte árduo" e não traz" como era de $€ esperar" um resultado
proveitoso em matéria de lucros. Pelo contrári~" o produtor ru

r~l se expõe a inúmeros riscos" se 'sujeita a tantas intempêrles

da natur~za e das próprias e~truturas do mer~ado~ que quase sem

pr~ o resultado final é pouco cOlUpensador." ocor-rendo me~mo" COM
freqUência" a realizi\l;.ão de prejuízos..

Contudo" o problema de maior gravidade e urgÊncia
no ~etor rur~l" que acarreta inúmeros transtornos ao hom~m do

caMpa" a ponto de transformar-$e no grande empecilho" para a aN

p I fação das áreas produt I vas" é a j nda a d i f' i cu 1dade de transport e

d. int;iumo'<õ bi~lç05 Qté ~ fonte produtora e" postflY'lormente" o

transporte dos prod~tos colhidos até aos postos de comerciallza

çio" em razão da carência d~ veículos apropriados.

o desempenho de nossas saf"ras agI"" ícoliil.!; tem sido

reduz I do" nestes 111 t inlOS anos" em decorrênc i a do agravament o.~~des
se fator. Nossa produl;ão de grãos que já havia atingido o 'teto

dR 7ê milhões de toneladas" bõli}lou no últinl0' período para 56 nli

lhões" e não há" no momento" perspectivas ~iávels para a re~ada

do crescimento" se não forem adotadCl.s providências.eficazes.

Por essas razões, a classe produtora encontra-~e

descapitalizada" portanto" Gem condições de munir-se da maquina

r la e implementas absolutamente ind I spemaivei 5 à at ividade produ

tiva.

rida.

Art. 39. Poderá haver negociação entre emprega~

dos e empregadores com interveniência ou representação dos re~

pectivos sindicatos, visando negociações que concedam ganhos ~

cima dos provenientes das variações a maior dos índices da in

flação, sem prejuízo de outras reivindicações.

Art. 49. g nulo o ato que determinar a perda do

valor real dos salários dos trabalhadoras e dos servidores pú-

blicos civis e militares, devendo a nulidade ser declarada, de

Diante de5~e contexto" cabe ao Poder E~tatal tomar

providências urgentes e efetivas no sentido de minorar a gravida

de do problenla" o que veM compronleter íncluslve a elbastecimento

nacional de ~llmentos.

plano, pela Justiça compGtente~

§ 19. Qualquer pessoa poderá arquir a nulidade'

do ato de que trata o "caput" deste artigo, dispensadas as cu~

tas judiciais, correndo o processo, no procodimento surnaríssi-

dias,

Nesse §entldo" tomamos a iniciativa de propor a

ísenl;ão de IPI a05~veículos de tranGporte de pessoa e de cargas"

quando adquir i"los por produtores' rurais" d...... idamRnte inscr it:os
nos re~pectlvos sindicatos de classe.

Consignamos" outrossim" que o reconhecimento pré

vio do benefício será processado pelas autoridades do Departamen

to da Receita Federal" medi-ante uma criteriosa ....eríf"icaç:âo.

Estabel ecemos qlJt! o adqlJ i rente não poderá a 1 i enar

o bem" no decurso de cinco anos" a pessoas que não atendam às

condi~õ~~ prev\~tas para o gozo isenc)onal" no intuito de se evi

tar qlJalquer abuso especulat ivo.

mo.

~ 29. Todos os atos do processo, de que trata e~

te artigo, realizar-se-ão no máximo dentro de noventa

contados desde a propositura da ação até a setença.

Art. 59. Incorre na prática de crime de respons~

bilidade a autoridade que determinar a fixação de !ndices ou

de reajustes salarias, dos trabalhadores ou dos servidores ci

vis ou militares, com perda de ganho real.

Parágrafo único. A autoridnde que assim incor

rer, será afastada de seu curgo c responderá civil e penalrnen-
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te pelo se ato, que será declarado atentat.ório aos direitos

sociais e as garantias individuais do trabalhador.

Art. 69. Instalada a ação referida no artigo 49

desta lei, a autoridade será afastada de seu cargo e, no caso

de empregador, a empresa ficará sujeita a. multa diária no va

lor total do salário devido a totalidade de sua folha de pa']~

menta correspondente aos trahalhadores reclamantes, montante

este que será calculado ao final da ação, para assegurar o pa-

gamento do devido aos reclamantes.

Parágrafo único. Aos servidores civis e milita-

ras será paga a reposição, na hipótese do "caput" deste arti-

aos direitos sociais e às garantias individuais do trabalha

dor. Na verdade, a redução do ganho real é um atentado à dign.!.

dade do trabalhador, é um gesto discriminatório, de todo cond~

nável, que esta lei vai impedir que continue sendo praticado

no PaIs.
Preocupa-se o projeto, ,ao fim, em punir não 50

mente as autoridades que atentam contra o valor real dos salá

rios, mas também aos empresários, exigindo destes o pagamento

de multa diária, uma vez instalada a ação reclamatória, visan

do com isto assegurar, ao final da ação, o pagamento de débi-

tos trabalhiscas.
Estou certo que este Projeto de Lei vem preen-

go, dentro de sessenta dias contados da publicação da sentença. cher uma lacuna existente no elenco dos diplomas legais que

deArtigo 79. Esta lei entra em vigor na data

sua publicação.

Art. 89. Revogam-se as disposições em contrário.

• JUS T I F I C A ç Ã O

fazem a justiça social existir entre nós, pelo que, espero, e~

contre ele guarida nest~ Casa, que deverá aprová-lo, se poss!

vel com a devida urgência para que não se perpetue as injusti

ças que se praticam, no paIs, contra os salários e os assala -

riados.

o presente projeto de lei, que trata da irreduti

bilidade do salário, busca adequar a realidade do trabalhador'

brasileiro ao disposto no artigo 79, inciso VI, da Constitui

ção Federal.

~ a justificação.

l-r
Sala das Sessões, em ~de dezembro de 1991

Deputado~
A irredutibilidade do salário há de ser assegur~

da sobre o salário real e não apenas sobre o salário nominal,

este desgastado pelo crescente lrtaice da inflação, fera ainda

indomada.

A irredutibilidade do salário é direito dos tr~

balhadores urbanos e rurais, bem corno dos servidores públicos

civis e militares, se observado o artigo 79 da Constit~ição,

combinado com o disposto no artigo 39, § 29, da mesma Lei Mai-

ar.

-CONSTITUIÇãO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASa

1988

Ocorre que este princIpio não vem sendo observ~

do por falta de um instrumento legal que explicite a rnatériade TiMo"

sorte a impedir o que todos sabemos e conhecemos ser· "achat~ DOS DIREITOS E GARANI1AS FUNDAMENTAIS

mento salarial ll , hoje em prática sistemática por parte do Go-

verno Federal, com a cumplicidade dos empresários, ressalvadas

ganhos, conforme o previsto no artigo 39 da.lei proposta.

Acertadas todas as balas contra a inflação, o

salário estará estabilizado, permitida a negociação para novOs

A autoridade que incorrer no delito, perderá seu

cargo, devendo a Justiça competente declarar o perdimento do

Capítulo n
DOS DIREITOS SOCIAIS

00;

Art. 7- São direitos dos tmbalhadores urbanos e rurais. além
de outros que visem ã melhoria de sua condição social:

I - relação d~ emprego protegida contra despedida arbi~

trária ou 5e.m' justa causa, nos termos de lei complementar.
que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

11 - ~guro~desemprego, em caso de desemprego i.,VO
luntario:

m- fundo de garantia do tempo de serviço:
[V - salário mínimo. fixado em lei. nacionalmente unifica~

do. capaz de atender -a suas necessidades vitais básicas e às
de sua famma com moradia. alimentação. educação. saúde.
lazer, vestuário, higiene, transporte t: previdência social. com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo
vedada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à comple·
xidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salário. salvo o disposto em con
venção ou acordo coletivo;

VII ...:.. garantia de salário. nunca inferior ao mínimo. para
os que percebem remuneração variável;

VlII - décimo terceiro salário com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diur-

x - proteção do salário na fonna da lei. constituindo cri
me sua retenção dolosa;atentatórioc~rgo, de plano, configurando-se aquele ato corno

Inova-se no que concerne ao crime de responsabi

lidade, a ser imputado a quem fixar Indices ou reajustar sal!

rios, dos trabalhadores ou dos servidores públicos civis ou m!

litares, com perda de ganho real.

as exceções honrosas.

O projeto disciplina, pois, a matéria, estabel~

cendo que a irredutibi'lidade protege o salário real, assegura,!!.

do o poder de compra, com a imediata reposição do que for de

teriorada paIo processo inflacionário.
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XI - pa~dpação nos lucros. ou resuttados, desvinculada
da remuneraçao, e, excepcionalmente. participação na gestão
da empresa, confonne definido em lei;

PROJETO DE LEI )\l! 2.469, DE 1991
(Do Sr. Antonio Bárbara)

o CONGRESSO NAC!OHAL d~cr~ta:

(As COMI'SSOES DE FINANCAS E TRIBUTACÃO; E DE CONSTITUI CÃO

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO(ART.54) - ART.24, 11)

Concede isenção do Imposb sobre Produtos Industrializ!
dOS-IPI, aos equipamentos e materiais escolares, quando

adquiridos por e5tabiec~mentos de ensino regular.

ensino a que se ref"el""e o art. 19 desta i...ei~ pronlovE'r.o

fo~nEcimento do material escolar estritamente necessário aos

a'lunos matr iculados nos' re!;pect ivos cursos,. desde que si;ja

ef"etuado a preços de CU5tO ..

F i ca expressament E' vedada l:\

Ficam i$entos do Imposto sobrG:

É f"acultado aos rtst:abelecílllentos deli H!

Art.. 29

Art. 19

Produtos Industrial iz.dos - IPI os equipamentos e materiais

escolil.re!i,. de f"abricaç:io nacional,. .. bEm collO 05 de

proc2dinc í a estrang€ i ra,. quando adqu í r i dos por

~stabElecin"mtos de ensino regular d<.\s redes públ ica ~

pri .....ada,. dE qualquer grilU,. deVidamente autoriz'ado5 1:1.

funcionar,. ~B.ri!\ utilização e}lclIl51Vt;t enl suas instalações

em at i v i dades de natureza,d i dát i co-pedag Óg í ca ..

alienação,. a qualQuer título,. dos bens'adquirid05 COM o gozo

do benEfício ora instituído,. antE$ do decurso de 05 (cinco)

anos,. rEssalvado unicam~nte o caso de tranSMissão dos

MeSmOS,. quando realizada em conjunto com a da totalidade do

patrimônio da ~essoa jurídica alienãnte.

....- ,., .
XIJ - salãrio-famüia para os seus de;;';~d~~t~;;' ......•...

XIII - du.ração do trabalho normal não superior a oito
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compen~
sação de horilrios e a redução da jornada. mediante acordo
ou convençáo coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento. salvo negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado. preferencialmente
aos domingos;

XVI - remuneração do selViço extraordinário superior. no
mínimo. em cinqüenta por cento á do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, peJo me
nos, um terço a mais do que o salário normal;

xvm - licença à gestante. sem prejuizo do emprego e
do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fIXados em lei:
XX - proteçáo do mercado de trabalho da mulher, me~

diante incen.tivos especificos. nos termos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sen

do no minimo de trinta dias, nos tennos da lei;
XXJI - redução dos riscos inerentes ao trabzllho. por meio

de normas de saúde. higiene e segurança;
XXIII - adicionai de remuneração para as atividades peno

sas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
XXN - aposentadoria;
X>'N - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde

, o nascimento até seis anos de idade em creches e pre-escolas;
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos cole

tivos de trabalho;
XXVJI - proteção em face da automação, na forma da

lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho. a cargo do

empregador. sem excluir a indenização a que este esta obrigado.
quando incorrer em dolo ou culpa:

XXIX - ação. quanto a créditos resultantes das relações
de trabalho. com prazo prescricional de:

a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de
dois anos após a extinção do contrato;

b) até dois anos após a extinção do contrato, para o traba~

lhador rural;

XXX - proibição de diferença de salários, de exercicio
de funções e de critério de admissão por motivo de sexo. idade,
cor ou estado civil;

~ ....._~ ~_ ...... ~ .... _ ••_P~' _ • __ • _P_' _ .~ •• 11_ • •• ,_ .... ~ ~. P __ •••• p... ,..

XXXI - proibiçáo de qualquer discriminação no tocante
a salário e criteríos de admissâo do trabalhador portador de
deficiência:

xxxn - proibição de distinção entre trabalho manual. téc~
nico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

XXXIII - proibição de trabalho notumo. perigoso ou insa
lubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores
de quatorze anos. salvo na condiçw de aprendiz; •

XXXN - igualdade de direitos entre o trabalhador com
vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Perágrafa unico, São assegurados à categoria dos traba
lhadores domésticos 05 direitos previstos nos incisos N. VI. VIII.
)IN. XVII. XVIII. XIX. XXI e XXN. bem como a sua integração
à previdência social

TítulolD

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

§ 29 O descuI\printento do disposto no~

deste artigo iMPlicará pagaMentO,. pelo alienante,. do iMPosto

dispensado fi demais" comina.ç:ões legais previstas na

legislaç:i{o própría.

Art. 39 A isenç:ão ?rev!sta nesta Lei será

reconhecída pelo Departamento dit Receita Federal,. do

MinistériO de EconOMia,. Fazenda E' Planejamento,. mediante

prévia v~rificaç:ão de que o .dqujrent~ preenche as condiç:ões

e requisitos exigidos par~ a outorga do bnnefício ..

Art. 42 Ap,s .~sta.belecimento~ industriail:> e

aos Que lhes são equiparados fica assegurada a manutenç:ão de

crédito do imposto relativo a matérias-primas p produto'S

intermediários E:' material de embala.gelll,. empregados no

prôcltsso de fndustr ial izaç:5Lo dos produtos refer idos nesta

Lei.

Capitulo VII

DA ADMINISTRAÇÃO PáauCA

Seção"
Dos Setvidores Púb/kos CJvis

Art. 5º Caberá ao Poder Execut i vo ba í xar ato

normat ivo,. contendo as in5trul;õe~ necessária$. à

regulamentaç:ão dos disposit ivos desta LEi,. dentro do prazo

d~ 30 (trinta> dias.

Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data de

Art. 39. "União. os Eslados, o Distrito Federal e os Muni
cípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico
único e planos de carreira para os servidores da administração
pública direta. das autarquias e das fundações públicas.

sua publ icaç;í\o.

ArL 7Q

.... -~ - •• ~ ~~ _. - ~ ~~ .. -.-•• - ~- _. ~ ~PP. ~ - - ~ ~ ~ - _~. __ .. _. ~ .. _ .... _ .... ~ ~. ~ .... ~.
contrário ..

§ 2' Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7',
IV. VI. VII. VIII. IX, XII, XlR. )IN. XVI. XVII. XVIII. XIX. xx. XXII•. xxm
e xxx.

.JUSTInCACl:o

Nio obstante os e~forços governãmentais para

aMPl iac;:ão dos estabitlecirnentos de ensino da I"'ede públ íca no
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Pa(g. pre~~nci~mos Aj~d~ Ym~ ~"rªnCla enorme dE Escolas P8r~

o atcndil\lf:.ntc. d~ 111112 l:llentçl-t Pr"ogr-CSGi'.'rlfliE.lltc c\~csce:ntc~

PROJETO DE LEI NII 2.470. DE 1991
(Do Sr. Aécio Neves)

atEndG-l" i'I (:',:>s.a dC"landn u~ce,:ndcntC'. uister se:- fa= incentivar

a prolifwFBc~o de entidadEs educacionai': da lnlcl8tiva

Pt" ivada. l'jO ':'E:nt ido de c.OOPEt·~H·cm fiO d€~€nYol'1jnH'~nf;o d~

Edu~a~ao Lnl todos l)S rlivels. Na verddde, l) orandE probl~nla

braSll\~IY-O '·cslde ;;llnda r,Fo dE'f:c.i~·nClv. de nosso 1iis.tEll\B

~dIJcacional. ~ nEc~bS~r'Q Irlcrementnr a n~Mero dE vagas ~"l

Dispõe 80bre o direito de 0(, consorciadoB do bene reavol:.

as importâncias paglls.

(APENSE-SE AO PROJETO DELEI N' 3.583. DE 1989).

o CONGRESSO NACIONAL decreta I

Art. 19 0'" consorciados de bens que tenh;)...'n pago trên parcelas

Cnf i 1Il. 1":Jt!l'"'-'

(JbjE.t j'.,IOl... ;."{o nccc?:,r!I'·IÚ'.. InVl'é!:'.t irl.cntL'", Dlibllco::; V01Uf,lO':'OS,

impossív~l:- dIZ ~>~n:lll ,.dot:<:\dos (-''l) r~ce:: rias 1 inlli.:aç:íic''3

orç:;;ullentól"j:::l': uCDtlcntcs~ ;Je<;'~E:; -:cnl:ido ••::. '.~onsider,,-da 'lma

iniciat iV2I de ,,:"õ:\11Jtt\r ';tlvltn! c-:t i hlllI i:'\t" <,' inlp},'l,nt;:u;i:'t.! r-

Por 01.ttt·o li<.do. de:; El1t idades I1mnt€'nedot"D.~ .j'JS

poderão, a qualquer tempo, rea.ver ).s i1"tportãnciac pag""s, acro9c1-

d~. d. jurai ê ~e correção monetária.

.~rt. 29 Na hipótese de con90r'~iado que tenha recebido a carta

de crédito" que não venha a receb,u:· o bem no prazo do trinta diaa,

contado da data. da assemblêla que 'o habilitou, fará jus, tambén, «

r~ceber aa importâncias paga. aore~cidall de cem por cento, a t[tulo

de multa.

e'$tab~lec1r'Ientor.. de l:::IISlnO da l'ede :-:ori ...... ad.::. encontl""am-<;,(: ~nl

dificuldQdes econBmic~s da malDI'" gFavld~dc. Os re~Justes ~as

l'llE'n$alidadE:~ cscolid'O:;'S nao têm (.orrCSPúfJdrc!o 2.s b:,:Pf'ctatlv<:,\!i>

facE ~Q ftumcnto tr~scentc do cu~to QPEr~~lon~l,. nDt~da~l~ntE

dos €qU1Pamcntos € m~tc~IDis ~~col~rCG.

o dC<;;b.llVtllvlli....mto nacional. i"lprc~~nl"alllCl'5 o

Art. 3Q o consorciado que doscjar '9xercer o direito de reaver a. i~

portânciaa paga$ deverá fazer manifestação e[l1 requeriMento padroni

zado, endereçatlo à administradora, que terá prazo de dez diaa pllra

l1qu1dar o débl to, sob "ena de faz'-lo eM <lobro.

Art. 49 Esta lei será regulamentada. .pelo "oc.'er .f..xecutlvo no prl'zo de

sessenta dias da publlc,;u;âo.

Art. 59 Esta lei vigora CI")ITl a publicd~.iO.

Art. 69 Revoqan:5e as dl~90si,:,ões eM cont,rário.
·_"rupr':'E'ndlrucnto dE." '.l/tal(: ':>t i 11I1Jl0cOnCedé.l' 1I1i:t I OI"

importâncl~~ p",ra

pro.Jeto f'OI ...:.l\USél. obJ(.l iv~ndo (.onc,:·det- 1.:.e:I1r.,"fío de IPI a

todo!:> O'b (,.tWi I1.Ht:cnlQs r' Ilt.iÜ,,"_·I~I:::\is '·;Cul.;..'·,:,':o~'. ~\dqllll~jdos

pelas I:.sc'ülcl'±r dEIS J"s=dE.: plil~l/r.~l I;. Pt'l\'aci,,~

de:' ,;diI::11Ht. ;;.. (;IIJ;).I':III'':')" '.;; it'll\i. <J~.:1 l"'zn::> "dq'llt"ldO o \."om b<;i.;;1:;

no benE't'I'CIO j'.::r:::nclon;"il. ""Ite-:. dI<: '"1r.''':L' ~ni.l~. LDlll <,I. J-Es.Srtlv,~~

da tran5fcr~ncl~ t0t~i 110 n~tt"i~IBnio ~0 ~ntIJ~d~~

I~tll' lruo: .:t 1~c:.,,:<;;dJlll,:,.:.(i.;:' ,... .-.IC') ;U.)'::l .-::oleg;Q':>.

de re~~ss~r o ~IaLEr\~l ti'd~li,:o G€CEb~,arIO ~O~ 0lunos

l'liatr iC1ll'C:\{lo..:· 110"3 C.\J~·'''os l:Jfl:::r (:C ;\20', :,,,,'1,', )1\0:.1.. lt1llt;itw.

!';l n:::ç o,;:· de ClJ'"í.. r:'<~

FEdE'r;:~1 'J(d iflct.,l' ;:.ntE:t.1P~.d';\lllt.:nt.'_ :.t·:.,. o:oril.1lç.\I'::S <:.;;lgidRS I:;at~a

o gozo isencional. PO~ l)ar~~ de ~dQ'J"~~nte.

JUSTIf'ICA'~ÃO

t urgente a a~oção de prOVidência leqis]ativa que Moralize tlB

at.ividades dar:; 'atl..rdnistradoras de consórcios de bens.

Em razão do crescimento desordenado dos precos dos bens, prir:,

cipalmenta dO!$ vetculos llutrmotorp:::v e da. pr5t:t~a COI'1prOV~~m'l.cntc

d(!sonesta de alguns: ôcidminlst!'3dore''- fle consórc!osJ a~' apliG.)r os !':~

curaOa clandêat-in~mente, ou até MI'UmO eero~l tC"ndo-olJ ~", r:ontas part!.

culares, o .tncUce de il1a~~3"r'lplêncla r.o setor atinge, segundo o Banco

Centlal, setenta oor cento.

A gravidade da situa:ç~o impõê que seja ar'otada uma providên

cia que devolva ti credibilidade aOil cl)nsórcios de bena, e li garan

t.ia de que 08 'consorclaC'os ~oderão, após paqa~ três par..,nlas, re!'.,

ver da 1mportãncll\tI "~qa5, acresclças ~e .jutO! e ec correqco ."lnnp.t ~

ria, será, a n09SO juizo, esbe projeto de lei, ca~az de atuar neSse

Propugn~:mQ!:. ~. lílanutenç:á'o do créd.i to do

i nlPosto l"E:lat i vo ao tllii\tet-~ i aI empye-gado "lroc€stio dt!'

jndustriali::~ç:ão clc.~s Pl'"od'..ltcs r eOfll o fito de r-avor€ccr oz

e5tab€h~cimE·ntos indJ.~sb~L:ds r.: 2.'=l'lell!'l5 '-11JE: lhe!:> sao

equiparados.

Ne$te: conte::to. <:~praz-n05 encaminht1r 6.

apreciação dO$ ilustres colegas deste Parlanlento o presentE

projetor qlJE r em r'i;';:ão do seu alcance "".oc i aI ~ de '5Uit

d«ferência h calJst\ d;:1 EducaG:ão r temos certeza r fUErece~

"'PO i o flc!ce§s~r i o pan:1 ~ SI.1~, t;\provÜGâo.

sentido.

PROJETO DI: \,[1 '" 2A7~, DI: 11m
(Ou SI'. Pattlo Remos)

Dispõe sobre a denominação de bens públicos por pessoas

que atentaram contra o regime democrntico.

I n (~\'-ilS;;Or:~ 1')[ "!\L["'U:f".

tiL{(O; IE EDU(~i~,GI~O, :.. lllluF ·L..,"·J.,-·,

B JUSnCJ\ B DE P.EDACÀO(,\\1.r.S~) -,,\RI.H, lI).
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PIWJETü DC I.I~: V 2.·n2,
(1)0: ST. P;UlIIl R~rr<~')

Art. lD_ Nlo será admitida. denominaçlo de bens pü-

bllc05 por pessoas Que, notarlamente, tenham atentado contra o

regime democrático, a partir de 31 de março de 1964, ou que te ...

nhum violado a 'ordem constitucianal ..y!Qente.

Dispõe sobre as comemorações do bicet1enârio da morte
de Joaquim. José da .Silva Xavier, o "Tiradentes".

OIS COMISSOES DE EDUCACliD, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS

E TRIBUTACliO(ART .54); E DE CDNSTITUICliO E .JUSTIÇA E DE ~

DACliO(ART.S4) - All.T.Z4, II).

Art. 2'- Os Estados ,o Distrito rederal e os Munid-

pios dever:lo, no prazo de cento e oitenta dias, promover levan...

tamento dos bens públicos cU.la denominação esteja em desacordo

com O disposto nesta lei, procedondo ~ sua subst!tuiç30.

Parégr8fo único: Na novti deno",:"aç~C' s~r& dada prefe-

o COIIGlUlSSO NACIONAL decreta I

Art, 19. l'l inatituldo programa nacional de.tl,

nado a coC?rdenar as etividades comemorativaa ao bicentenário

da Morte c!e Joaquim J9Dé da Silva Xavier, o "'l'iradentes·, már

tir da Independência •

ca crime do responsabllidadé.

di !"list6ria pátria que, notoriamente, ten"am defendida o regime

dem,crático e a ordem constitucIonal .... lge.. ~f!i liOS que designem

Art. 29. As atividades de que trata o artigo a!,!

t.eclor terÃo como ol:tjetivo elltimular o conhecimento da vida,

da obra e do valor .cívico de "Tiradentes", e terão corno ponto

:'?arigrafo único.~ O programa lerá coordenat!o pela

Secretaria de Cultura da Presidência da República e pelas Se

cretarias correspondent.es nos Estados e Municípios.
e

..,vI tosr!r.:la a oomes genuinamente brasi1e:lros, ~spec:.almer"lte

nouis belezas n.tu~1I15 ou 80S que seJam I~18tivos 105 usos

cos:umes dos povos il'"'dIgenas.

Art. 3". A inobservância ao distosto nosta 10i impl1-

culminante o dia 21 de abril de 1992,

rio.

tIo dia 21 de abril de 1992 o Brasil estará lem-

JUSTIFICAC"O

Art. 59. Esta lei entra em vigor na eata de 8ua

oradentes-, pois enquanto eles eram condenat1oa ao degredo,

expressivas exortayões de caróter patriótico.

Por seu temperamento ardente e entusillBta, parti

cipou da Conjuração Mineira, tendo sido preso quando viajava

ao Rio de Janeiro, .endo condenadO i morte, jW1tamente com ou

tros conjurados; e&ses, porém, tiveram melhor sorte do que "'!'!

Sem dúvida que, por Rua importância hi~tórlca. e

por sua alta "relevância clvlca, eSBl! data não pode palIar 18m

l'.rt. 69. R,evogarn-se as disfor:;!ções em· contrã-

bra~do o bicentenário do enforaamento do Alferes Joaquim JOlé

da Silva Xavier, o "Tiradentes· _ oonsiderado o prato-mártir da

Independência.

Art. 39. As programações alusivas ao bicentená

rio da morte de "Tlradent@." terão caráter exclusivo de compl!,

mentarldade às comemorações de iniciativa das: organizações não

publ ica...o.

-governarr,entals.

Art. 49. As despt!saa ne~essári~!I i coordenação

da! atividades comemorativas ao bicentenário da morte de "Tir,!

dentes" s~rão integralmente o!ltendidas peloA recursos orçall'lent,!

rioa da Secretaria de Cultura da Presidencia da República.

caçQ~ •

Art. 5Q- Revogam-se as disposlçl!5 em cont'rárlo.

JUSTIrICAçAD

Art. 4'. Está Lei entra 010 vigor na data de sua públi-.

AO lonoo de n05s1 história, inúm!ros foram os movimen.

tes p.::lfticcs e mllitlr~s que, notcriament!, at!nfaram contra o

reç;im! democ:ático, promovendo Sl!'US iiiutore5 :nmimentos, cassar.;etes

de ma~datos populBres t suspenslo de direi tos pollficos, aponsen..

tadorla de servidores civis e mUi teres e mc:tf!.

Estranhamente, muites dess!'~ l:lgc:es d& demt'cracia co"

tinua,., mesmo após promulgada uma Constiulç== democrática, I Olt·

denom~n8ç~0 a bens públiC~5 (prédios. logrBd:lUroS ,monumentos,ae..

ro=,or:os etc.), notoriamente, tl!'nhal1'l, por eJl!mplo,. assinado····os

tristomento famosos atos institucionais, após o golpe militar de

31 de março de 19611.

t precl5o, e urgente, fazer-se justiça llbso lut~ nessa

"'athia, e daí a.oportunidade e a necessidade doste projet:.

Trata.se, sem dúvi.da, do situaçllo ~"e nllo p'lde :Hdu

r.r • pois a Na;::io n:lo pede hemen"aç!ar-' aQ~el!s que. n~tor:3men

te, .tenterâm :ontra a democracia, permltind~ que eles cor:~nuem

ta ser l"mbrados e até mes:no ter· seus- nomes enaltecidos. eXé:jatos

e endeusados, enquanto brasileiros QU~ têm iMstimáveis se:viços

prestados Jo causa da democracia continuam eso".cidos.

nosso mártir era enforcado no dia 21 de abril de 1792, em meio

a escandalosos festejõs ge regozijo!:.

Sda das Sess~es, em T:l de dezemt:o de 1991. A conjuração Mineira ocorreu no ano de 1789, na

c3pitania de Minas, com o objetivo de proclamar a Independên-

a semente da qual irromperia o ll\C'vlrrw::nto que, cem anoa maia

'tarde, libert.a.ria o Brasil do dom!nio da coroa portuguesa.

eia. do Brasil, sendo, portant.o, cC'nsiderl3d.a, hlatoricamente,
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'!rata-se, sem dúvida, de efernérlde das mais 81,2

nlficativas da história pátria, a qual deva ser adequadamente

lembrada, por meio de eventos de iniciativa pública e pa'rttcu-

lar.

Sala das Sessões, em II de dezembro de 1991.

Nos tennos do urtiga 61 da COllstituiçi1o Federnl, tenho n honra de

submeler à elevada d.liberação de Vossas Excelências. acomp3l1hado de ExpOSIção de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Jusliça, o anexo projeto de lei que "Ueajusta
pensão especial concedida pela Lei n' 7.656. de 24 de fevereiro de 1988. a Dona Mana

Carolina Vasconcelos Freire".

Brasai.. em 19 de dlo:r.ont= de 1991.

PROJETO DE LEI N'" 2.473, DE 1991
(DD PDder ExeculiVD)

MENSAGEM N'l17619l

t ~?<-" ....~;.w ó-'I

dUl... 1 '1 C) I, ck-o
~~ '

l-\..enlloo; toJo 00606, d.A.. 4 dA... ~"'"'b-t

&Y'I \vr,. ~L"~ e4 ~,.u.: ~

PROJETO DE LEI' N92.473, DE 1991

(00 PODER EXECU1'IVO I
MENSAGEM N977 6/ 91

Reajusta pensão especial concedida pela Lei n97. 656, de

24 de fevereiro de 1988, a Dona Maria Carolina VABconp.e

los Freire.

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO pO
BLICO, DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO(ART.54), E DE CONSTITU!

çM E JUSTIÇA E DE REDAÇl\O(ART.541 - ART.24,rrl.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 .. O valor da pen.o;ão especial concedida peta L.ei nO 7.656. de 24 de
fevereiro de 1988, a Dona Maria Carolina Vac;collcelns Freire. viúva do Miníslro Marcos de
Barros Freire falecido em conseqücncia de acidente no desempenho de suas funçoes, fica
.stevudo para Cr$ 560.000.00 (quinhentos e sessenta mil cruzeiros).

Parâgrafo único· A revisão <ia valor da lleru;ão de que trata este artigo far·se·â
na mesma data e nos mesmos percentuais ent que for alterada a remuneração dos servidores
públicos civis e militares.

Art. 2•• Fica vedada a acumulaçãQ desle benefrdo cUm quaisquer 'OUlTOS
recebido. Jos cofres públicos. resguardadu o direito da opçãO.

Art. 3.· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasfli.. '

LtGIS/..Ar;AO CITADA. ANEXADA PELA coqf.Dh~Ar;ACJ
DAS COMISSOES I'ERMANENTU '.

'rl!'nho lJ n.:lnra clU '1.IOtn!!tar.. ~l.V'll:U·, Alor.= ~aC:~:1 ~.

','05&;1 ::':.::~!l'nC~i" .:" an~:''"J ::1~C\Jetç :"1 :~l. ol."!· ntJjf:"':l\C, ~lt"rll'"

:"i!!1 ~~ :.b'56. ,tI!! .....l C'1r f .. ·.. lI!r-P1rr,) 00:: 1990. no QUI!' '1. refere ~ ~r""l

:;o!i.o @!:loeCléoa C~nC[!dlC:~ ... Do""" Mi\U·Ú~ Caro! in!! VoJ.sconC.!09 f"reir,..
·,1h' ..... ao MlnH'Itro M~rc:o!li dI! [.,-rroli Freirp. f.ã\lvc1do ",m cons.QlIin
pia dli! ~c:ld.ntn no d.slIPmoenho dIJ !l\UD. func;t5e:s.

:i.:. A alter"-C:::ll.o em quest~o bUGca i\ atuitl izac:\o dLl reitp
fIIilf.da o~s'\'i$~u 9$o'eci",,1 no ...dor dI! 2\:, W'1ntt!\ ';1alAr:ío'!. d2 reier'in
CHh visto Que Cl • .;!llor in;ci.al c:Ol"'rc;o~pOnd1.il. Quando C1e sua conc@s
."0. a Cr$ :r.OB.4=~,4f' ftrR%lmt05 e Oito mil. Quatrocentos _ v1nt.
~ dois; cruzeiro!;; ... qu"'renta centüVO'iJ. isto th ~r:. tdois tltrl;OSI
d~ valo," d~ LI) fvint.,.' s.l~rio!t mirl1mos.

.... Com Clil.Ç.l; nc au~ I~ icobem a part(l f in ... l do ~rt. 12,r·.·. d.~.C.f:ln~;'::itulcbo Fed~r,'11. bcm como o ""rt~ 32 dêl LG·l nQ 7.789.
.;1.1!t"~ .~l!' .lt.tlho CH' 19E'''. C/ue- vedl1tr. .a "·1nCLI1.c:ar. dp ;:;ê\l"rlc il\1,nlmO
Di'or', cll.:lllJu",r t In,. 'l1 •.:I(" OpOI·tUI1') orODor novo ·... <"ler VJorit oi Pr;>115~O.

1"'\<:) .Y1Clnt.lnt<:;' lia ('r!2 ';,t·-:.·"','f .(1', \Cll.tlnnef1to~ :;' ses!:.enta mil Cr1..=el
"'o~ .. r.JI.'E'c ';luoÕlrd3:d~ ,;. -:.roccirr;,j,c d..l concesslio Inicial. eqltlv.le a
~/ .... !rjCl~ tt.:-rcc'$o de: mcr.tantCõ' de '... 1ntl? saLártos m1.nltTlo.!t hoje ..,1
';IE'nte!..

:to Ni\ f t::a;;:,o do QLtüntllo1l i'st.;>.bell!r:ido r.u [IM·~9rll."'o

tpr lrr tL,riÕlolr. ccns id~I·~'::I0"". :sot~rvtltdo. os rc:l eV&lntes, '!Õer·... lt:O~ ore'E
taclo::; :leio emlnentl' J-:OII'lP.m nóblll:Ct .~ Ui\C~C' !:Iri1cll~ir;.. ..;. CLUC s~r

'.11;0 ','91(, .to tl'?r Si\r:rl"lcad<.~ iit.", .·ld..;. " I} 1nlClOS!Jicl11d.:td(> IlfQ~ll dI!:

,/).(;.JFT':1.11 U' "!ltr! tUl'n,,-F.: 10 cem UI.I" \'!QU~" oLltrD'l recllb ldo8 tlOIi cotr,,'1
MIJhllco:t. rn!J":,Ll"'I-,j.1d~1 ~ rl1re1~o "J'.~ o.Jc:ào.

Ap'-o'.'el':" ,I t):Jol~t:'lnll'jl\dr. l)L\r;: r-f2no·....~r ... '.ICI'S~i, E::cr.'~·

llnc.J~l orC't",:õto": co m"l~ Df"'o"unCL' rl'!Jocitc...

Aviso n' 1.515 • ALIsa.

Aproveito a oponunidade para 'renovar a Vossa Excel~ncia protestos de
elevada estima e consideração.

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mell5agem do
Excelentlssimo Senhor Presidente da Rellúblic.. acompanhada de Exposição de MOlivos
do Senhor Ministro de Estado da Justiça. relativa a projeto de lei que "Reajusta pell5ão
especial concedida pela Lei n· 7.656, de 24 de fevereiro de 1988, a Dona Maria Carolina'
Vasconcelos FreirelO

•

tE! M9 7.656. d. 24 •• ' ......11'0 41. 1 .e!.
c<>",t<lc I""slo ••ptclll I Donl lIARlA CAROI. lNA
VASCONCtLOS fR[lRL.

C 'aES1Dtfilt'OA RE,iiiL1CA

f.ço saber que o CongrluO "Ietonal decnte t tU sanciono I legutnt. l..t:

Art. 19 • fIe. concedido • [lon. '"RIA CI.ROqNA VASCllftCtLOS
fRrtRE viúvl do Ministro 'Marc.os de 8!.rro5 F'r~tre. fllecido em conseqOeneh de .ct6e~
te no desft\'l~nhD dt sul$. funçõe,. pensão especial no YlIlor equivalente. 20 (v1nte) '!.
11'\ o 1rIlUT\() .l:"'~Jfll) õe "ftrinch,.

, Parígrafo único" A pens~o de qUt trau este Irtt60 i w1l!
iicil e reverslye1. confome' o disposto ft2l lei n9 3.313. de 12 de Nrço de 1958.

Art. 20 .. fiel! yedad~ li aClJInJlaçic.. deste beneffcio CCJIl qlI11!
quer outros recebidos dos cofres p\ibltéo!.. resgllard~dc o dlre1to de op,ão ..

Arl. 30 .. A de!>pe!>a d~corrcntt de5Í1 Lei correri i cantil de
Encargos. Preyidr:nciãdos da Unlio - Recur" or- SO~' li 5lJpervhão do Ministério di Fut,!!.
da.

Art. 49 .. Esta L.ei entra flIl vigor nll date de sua publicação.

Art. 59 .. Revo9~n'~5e JII!> d'isPDSiçôes etI\ contririo.

Excelentfssimo Senhor Primeiro Secretário:

Em 19 de dezelli:ll:o de 1991.

&rasflie,! em ~.( df' fevereiro
1679 d. Indepond'ncll e 100Q d. 'Repoblico. JOSE SARNEY

Msi/!oon Ferr~irll d. Nóbre~.

Me~agemnO 776, (Ú.

Excelentfssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:

d. 1 988;

MARCOS COIMBRA
SecretArio-Gerai da

Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado INOCÊNCIO OI.lVEIRA
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASjLlA.[)f.
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o SR. PRESIDENTE ,Waldir Pires)- Finda a le.itlÍra
do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. José Genoino.

o SR. JOSÉ GENOINO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados; o País inteiro
está acompanhando. perplExo e revoltado. o descalabro do
Governo Collor. Há, na sociedade. a sensação de que o Go
verno passa por um processo de isolamento. ·de desgaste; com
indícios de um definhamento político. Esse quadro de uma
grande crise moral do Governo Collor. que compromete qual
quer legitimidade. é acrescido dos sintomas'de uma verdadeiro
barbarismo social que se desenvolve na socíedade brasileira.
Há uma crise social muito grande. Estão aí os exemplos de
desemprego. de fome, de miséria; estão aí as doenças medie
vais, criando um clima de verdadeiro terror.'Sr. Presidente,
a sociedade está sem esperança. desamparada e sem perspec-
tiva de enfrentar essa situação. . .

Entendo que o quadro está chegando a um ponto. em
que os partidos políticos, as entidades que sé preocupam com
a viabilidade do País tên1 que começar a d.isc~Vr os problemas,
apontando um rumo de transformaç'ão da sociedade,. uma
perspectiva política de reformas que recuperem e resgatem
a esperança do nosso povo. No meu entendimento, chegamos
a uma situação não como na época da ditadura militar, que
confonmwa a necessidade co .modelo de frente democrática,
mas de alguma semelhança. E preciso uma ampla união das
forças políticas para viabilizar um projeto parileste País, para
implementar reformas que garantam a cidadania ao 110SS0

povo, para repensar o modelo do Estado brasileiro, que não
pode ser o Estado mínimo de neoliberalismo, nem esse caos
que está aí. As forças políticas que vêem com ela,reza a necessi
dade de se criar um movimento positivo que caLe na sociedade
e também nas instituições brasileiras têm de discutir com toda
a seriedade, simplicidade e humildade uma ampla união .para
terem força e condições de mobilizar a sociedade.

Temos um ano decisivo no Congresso Nacional. É impor
tante discutir. na crise que o Brasil atravessa, as nossas priori
dades. O Parlamento não pode ficar tratando de pautinhas,
enquanto o País está tendo a sensação de definhamento, com
a corrupção chegando no "Ministério das nove". O Parla
mento não pode ficar discutindo assuntos ~enores, enquanto
estão aí os sintomas, todos os dias à noite nos telejornais,
da crise do barbarismo social.

Temos uma eleição municipal da maior importância para
nos apresentarmos perante 1 sociedade com essa perspectiva
de unidade transfornwdora do quadro brasileiro. Temos uma
agenda política da maior importância para ,1994.

Entendo, Sr. Presidente. que, se não criarmos o movi
mento político de aglutinação de forças no plano institucional
e no plano da sociedade para enfrentar essa crise, a sensação
que começará a tomar conta das pessoas será a de que não
haverá saída e que caminharemos lenta e gradualmente para
um verdadeiro abismo, produzido por um caldo de cultura
decorrente do barbarismo social existente em nosso País, cujas
conseqüências são imprevisíveis. . ,

Estou muito preocupado com esta situação. Existem lide
ranças nacionais, partidos políticos, parlamentares, lideranças
populares que precisarão discutir juntos e apresentar um pro
grama mínimo. com opções ':apazes, repito, de recriar a espe
rança transformadpra deste País. Em uma crise desse tipo,

q sociedade tem que ter esperanças e perceber que há alguém
produzindo up1a alternativa para aglutinar o povo hrasileiro.
Entendo, Sr. Presidente, que não corremos risco de golpe
ou coisa parecida, mas o barbarismo social, a desagregação
político-social poderá produzir uma espécie de inviabilização
da própria sociedade nacional.

O Parlamento não pode mergulhar nessa rotina legislativa
demorada, sem grandes iniciativas, sem grandes ousadias, sem
grandes projetos, diante do momento grave como o que esta
mos vivendo. É necessário que os partidos políticos deixem
de lado algumas das suas divergências. ou as mantenham em
t:;erto. IÍíVtll, e estaheleçam pontos de unidade, deixem os pro
blemas .rçgionais de la.dq, e peflsem nnma alternativa para
o País. Entendo que a situação é extremamente grave. Está
na hora de começarmos a discutiralg~lma$ alternativas e alguns
caminhos, para que não sejamos tragados por um processo
de harbarização da sociedade hrasileira, do Estado brasileiro
e das instituiçdes brasileiras. Qualquer alternativa para nós
deve processar-se no aprofundamento e na .radicalização da
democracia e das instituições den1Qcrátícas. E desse .ieito que
,devemos discutir alternativas .para a crise.brasileira, dentro
e for<! do Congresso Nacional.

. O SR. OSVALDO BENDER (PDS -'- RS. Sem revisão
do orador.) -' Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na semana
passada, o Correio Braziliense publicou algumas notícias, cujas
manchetes sãb as segúintes: "Preços de carros geram distor
ções na economia", e "Gurgel caminha na direção oposta".
Ali se faz uma análise sobre essa empresa que acabou de
lançar mais um veículo novo, ao preço de doze milhões de
cruzeiros. Mais adiante, diz o Presidente da Gurgel: "Devo,
rlão nego~:.".

E prossegue arepórt<igehl:

"Nem tudo são flores, porém, na biografia recente
do empresário. Desde novembro de 1990 que sua mon
tadora não deposita o Fundo de Garantia do Tempo
deServiço (FGTS) de seus trabalhadores."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, trala-se de lima empresa
que foi favorecida pelo Govcnlll com a diminuição do IPI,
devido à potência do motor' de seus carros. Aliás, a revista
Veja, em uma de suas últimas edições, refeTe-se ao assunto,
dizendo que o IPI para esses veículos é de apenas 5%, 10%,
enquanto as outras montadoras pagam 20%, 300,(,. Não temos
nada contra esse benefício, pois ele representa a diminuição
no preço do veículo, -mas não concordamos com o fatb de
uma montadora de automóveis nâo depositar () FGTS. E digo
mais: quando analisamos as possíveis fraudes do Ministro An
tônio Rogério Magri, constatamos, t:starreeidos, o número
de empresas que estão requerendo parcelamento das dívidas
com a Previdência Social. No momento. trinta mil empresas
devedoras estão na fila, aguardando que seus pedidos de par
celamento sejam examinados. Daí a situaçáo caótica dos nos
sos aposentados. Algumas empresas devem o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço e não recolhem as contribuições
para a Previdência Social. Ora, SI'. Presidente, se alguns pou
cos honestos cumprem rigorosamente a lei e recolhem até
os centavos que devem à Previdência, outros tantos nem se
importam, nem se preocupam e não pagam. A lei é clara,
ao determinar a punição para essas empresas: nenhuma delas
pode funcionar quando está em débito com a Previdência
Social, com o Fundo de Garantia. Seria muito fácil dar um
ultimato a essas empresas. Se todos conttibuíssem, tenho cer
teza de que não seria necessário aumentar os valores da contri-
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buição previdenciária, a fim de se obter a arrecadação sufi
ciente para pagar aos aposentados. Mas o que se vê é que
os aposentados não puderam receber o reajuste dos 147%
a que têm direito. Lamentavelmente, tudo isso é conseqüência
da atitude de muitos maus brasileiros.

Sr. Presidente, apelo para o Sr. Ministro da Previdência
Social no sentido de que determine com urgência a cobrança
do débito dessa empresa, dirigida por um empresário, proprie
tário de uma montadora de automóveis, que, segundo a revis
ta, confessa suas dívidas. Ora, para que existe a lei? E se
todos disserem que não depositarão mais a contribuição para
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviçp? Ou as autori
dades cumprem a lei ou caminharemos rapidamente para o
caos, e aqueles que contribuíram durante as suas vidas não
terão direito à aposentadoria.

Acredito que essas providências serão tomadas. E neste
momento me sinto muito à vontade para falar em previdência,
porque V. Ex', Sr. Presidente, já foi Ministro da Previdência
Social e sabe do elevado número de empresas devedoras.
Isso é lamentável, vergonhoso. Esses empresários precisam
ser punidos, se não recolherem imediatamente suas contri
buições para a Previdência Social. Que eles fiquem devendo
impostos e depois paguem-nos. com correção monetária, por
que o recolhimento para a Previdência é uma contribuição
social que representa o sustento de milhões de brasileiros.

O recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço é um dever do empresário, pois esses recursos poderão
servir para a construção de casas populares e devem ficar
à disposição do próprio trabalhador para o momento em que
ele necessitar. .

Sr. Presidente, espero ser compreendido. Por vezes, aqui
pregamos no deserto, mas, em outras ocasiões, as palavras
dos parlamentares são ouvidas, ou pelo menos analisadas,
e providências são tomadas.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JONES PINHEIRO (Bloco - MT. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
ocupo a tribuna desta Casa para registrar a realização, em
Cuiabá, no período de 9 a 11 de março do corrente ano,
da UI Jornada de Integração e da VIU Reunião do Comitê
Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná.

Referidos eventos, com a participação de empresários,
técnicos, autoridades e representantes dos Governos do Brasil,
do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e da Bolívia, consti
tuem uma importante oportunidade para o aprofundamento
das discussões dos aspectos técnicos e jurídicos do transporte
fluvial na bacia do Prata.

Essas discussões certamente levarão à necessária imple
mentação de ações e de mecanismos de cooperação da inicia
tiva privada com as autoridades oficiais, criando, assim, possi
bilidades de melhoria da navegabilidade e estreitamento do
intercâmbio comercial na região, consolidando interesses co
muns dos países platinos e adequando-se ao Mercosul.

Essa hidrovia, Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, já
apresenta volume de transporte de cerca de 1,9 milhão de
toneladas e um expressivo potencial, desde que sejam desen
volvidos serviços de dragagem, balizamento, sinalização e ado
tadas medidas de desregulamentação e de adequação das legis
lações vigentes em cada um dos países da bacia platina.

Mais que isto, a implementação do transporte intermodal,
com a utilização mais intensiva dos rios Paraguai e Paraná,
representa para a Região Centro-Oeste um deslocamento do

tluxo de escoamento da produção regional, desafogando os
portos de Paranaguá e Santos, reduzindo a dependência do
transporte rodoviário e os expressivos custos de fretes, aumen
tando, assim, o nível de competição dos seus produtos nos
mercados internacionais.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a hidrovia Para
guai-Paraná, mais que uma alternativa confiável de trans
porte, representa um instrumento de integração inter-regio
nal, possibilitando acoplar o processo produtivo à industria
lização e ao sistema de transporte intermodal e o conseqüente
aceleramento úo desenvolvimento na região.

Por isso, o Governo do Brasil não pode deixar de dar
a devida atenção a essa iniciativa, que representa importante
instrumento para o aproveitamento das riquezas da região
e para sua viabilização econômica, no momento em que a
produção agrícola da Região Centro-Oeste se reativa e a do
Estado do Mato Grosso sinaliza para cerca de 5,5 milhões
de toneladas na presente safra.

O Governo de Mato Grosso já manifestou seu integral
apoio a essa iniciativa, tendo, inclusive, o Sr. Governador
Jayme Campos assumido compromissos p"líticos com a imple
mentação da hidrovia e com a integração latino-americana,
conforme expressou em seu discurso na abertura dos referidos
eventos.

Sr. Presidente, solicito a transcrição nos Anais desta Casa
do discurso do Governador de Mato Grosso.

(DISCURSO A QUE SE REFERE O ORADOR:)

Senhoras e Senhores:
Corre em minhas veias o mais puro sangue latino. Sangue

de pioneiros e desbravadores. O sangue dos bandeirantes,
que souberam descobrir o verdadeiro caminho da América,
na trilha dos rios. O caminho de uma América Latina forte
e próspera, que pulsa no interior do continente.

Os bandeirantes desafiaram o desconhecido e, seguindo
a rota fluvial (pelo Tietê, Paraná e Paraguai) chegaram até
o coração da América do Sul. Aqui, meus irmãos latinos,
em Mato Grosso, repousa o Centro Geodésico da América
do Sul: a alma de nossa raça.

Sinto-me .honrado de recebê-los em Cuiabá para a 3'
Jornada de Integração sobre a Hidrovia Paraguai-Paraná.
Orgulho de um mato-grossense que assistiu a História do seu
povo ser talhada pelo balanço do rio. Muito antes das estradas
e dos planos de ferrovias, o rio já estava aqui, nos levando
e nos trazendo, nos alimentando e nos unindo ao restante
do País e do continente. Como nos ensinou o filósofo contem
porâneo Pascal, "os rios são caminhos que andam e nos levam
aonde queremos ir".

Entrelaçados pela bacia do Prata, Argentina, Bolívia,
Paraguai, Uruguai e Brasil juntam-se na análise dos interesses
comuns, visando a uma maior articulação entre os setores
empresariais e públicos, no sentido da integração do mercado
latino-americano.

O Brasil, e, principalmente, Mato Grosso, não ficará
à margem desse magnífico projeto de desenvolvimento econô
mico, que, certamente, nos conduzirá ao progresso e à justiça
social. Tratamos aqui, neste encontro, das vocações de nosso
aparelho produtivo e do futuro de nossa gente.

A interiorização do processo de desenvolvimento do Bra
sil passa, necessariamente, pelo fortalecimento do setor hidro
gráfico. E é, justamente, com essa concepção que determi
namos a elaboração de uma política que embarque nas águas
do rio Paraguai a produção deste Estado rico e ambicioso.
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Mato Grosso desponta como o mais importante celeiro
agrícola do País, pois detém já nesta safra (com 5:5 milhõ:s
de toneladas de grãos) a segunda maior produçao de sOJa
do Brasil. Mais do que isso, oferece a maior área contínua
do planeta para o cultivo de grãos, com a melhor produtividade
do mundo.

Temos um solo magnífico para a agricultura. Precisamos
apenas acoplar o processo produtivo à industrialização e a?
sistema intermodal de transporte. Para alcançarmos esse esta
gio com segurança, precisamos implantar a Zona ?~ ~rocessa

mento e Exportação de Cáceres e resolver defimtlvamente
a equação do barateamento das cargas, com a exploração
da navegabilidade dos rios Paraguai e Paraná.

A hidrovia a partir de Cáceres é um sonho preste~ a
se tornar realidade. O Governo de Mato Grosso tem agIdo
no sentido de garantir recursos próprios e assegurar parcelas
de Orçamento da União para a conclusão das obras de mfra-es
trutura do porto de Cáceres.

O que interessa realmente ao Brasil e a Mato Gro~so

é o envolvimento pleno na ação integracionalista das bacIas
do Orenoco, Prata e Amazônica. Pois, somos um só povo:
ligados pelos rios, pela língua-mãe e p.elos problemas sócio-e
conômicos.

Precisamos redesenhar através da hidrovia os nossos pró
prios laços de amizade e fraternidade política. .

Certa vez escreveu o poeta alemão Bertold Brecht: "Por
mais que olhes o rio que corre pesadamente diante de ti,
nunca verás as mesmas águas. Nunca regressa a água que
passa. Nenhuma só gota volta à sua nascente".

Pois bem senhoras e senhores, não vamos mais desper
diçar uma só gota de nossos rios. Eles são O caminho natural
do' Continente Americano. Vamos navegá-los e torná-los so
cial e economicamente ativos. Só depende do nos!.o trabalho
e da confiança que temos em nossas nações.

Muito obrigado.

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na
semana passada, todos os meios de comunicação de massa
evocaram com grande realce o problema da interferência dos
chamados "vírus" nos computadores do mundo inteiro.

Sr. Pesidente, Srs. Deputados, sou autor do Projeto de
Lei nº 4.597, de 20 de fevereiro de 1990, que visa conter
e prevenir as infrações e punir os infratores dos sistemas de
informática, quando há uma "contaminação" nos computa
dores. Nesta 49· Legislatura, b projeto foi reapres(,ntado e,
sob nova forma, recebeu o n9 579, de 1991. Agora depende
de parecer, para que possa ter início sua tramitação nesta
Casa.

Entre as conquistas da civilização contemporânea, nas
quais se alinha vitoriosamente, por sua extrema utilidade,
está o serviço de informática. O uso de computadores facilita
extraordinariamente o trabalho das empresas, tanto pela facili
dade desses maravilhosos aparelhos, de invenção genial e ve
loz aperfeiçoamento, altamente sofisticado, de armazenar,
com reduzido espaço, milhões de informações imprescindíveis
à continuidade e ao desenvolvimento das atividades empre
sariais, como pela rapidez, que se diria fulminante, com que
deduzem soluções para os mais intrincados problemas mate
máticos.

A informática permitiu o maior feito tecnológico do sét.ú
lo XX - a descida dos astronautas norte-americanos na Lua;
e é básico fator de êxito das viagens espaciais. Adotada na

aviação civil, contribui para a atual tranqüilidade generalizada
das viagens aéreas. As Forças Armadas nela baseiam seus
mais sofisticados equipamentos de defesa, ataque e contra
ataque.

Organizam-se os serviços de informática em todas as
áreas; e é possível, através delas, entrever variações climát.ica~,

tendências econômicas que afetam as empresas e a propna
economia das nações.

A nova ciência despertou em todo o mundo, principal
mente entre os jovens mais bem dotados, extrema curiosidade
e interesse. Surgem entre eles verdadeiros gênios, capazes
de manejar, apesar da idade às vezes juvenil, os monstruosos,
paradoxal e extremamente delicados computadores.

Surgem, entretanto, aqui e ali, esses gênios desequili
brados, que superam todas as expectativas e são capazes de
interferir, até mesmo por desfastio ou brincadeira, nos segre
dos militares mais ciosamente reservados, como sucedeu com
a sua ingerência nos serviços secretos do Pentágono, nos Esta
dos Unidos da América do Norte. Verifica-se nesse País uma
estranha invasão de "vírus" nos computadores, que podem
destruir preciosos programas das empresas, o que as coloca
em sérias dificuldades para ordenar seus negócios. Identificou
a polícia americana um desses jovens, certamente dotado de
aguda inteligência e grande conhecimento do mundo da ciber
nética, acusando·o de inocular o "vírus", que perturbou a
vida das empresas privadas e dos organismos estatais. Acabou
o infrator admitindo a culpa, e a Justiça americana tende
a impor-lhe uma pena de prisão de até cinco anos. O exemplo
frutifica pelo mundo. E o Brasil, onde a informática já conta
com notável tecnologia e com técnicos consumados, pode vir
a ser iguaimente vítima desses verdadeiros atentados à econo
mia das empresas.

Além dos Estados Unidos, outros países já estão reagin~o

com legislação própria, especificamente destinada a prevemr,
conter e punir os chamados "crimes de computador". Na
Inglaterra, com a lei de 29 de agosto de 1990, o Co~.p~ta~or

Misure Act, para cujo cumprimento a ?cotland Yard Ja dlSPO~,

há meses de uma "Unidade de Cnmes de Computador ,
já foram i~vestigados setenta crimes, dos quais a metade está
elucidada.

Na Interpol, uma Comissão de Crimes por Computador
estuda a elaboração de uma legislação para adoção interna
cional.

Urge, assim, que, desde logo, se defina, também entre
nós, como crime, a prática de atividades como a descrita e
que se estabeleça, em grau adequado, a sua prevenção, con
tenção e.devida r".nição.

Sr. Presidente, solicito a transcrição nos Anais desta Casa
do Projeto de Lei n9 579, de minha autoria, e de uma carta
que recebi da Inglaterra, em que, para uma tese de doutorado,
um estudante pede o texto do projeto deste Deputado para
fazer parte de seus estudos de grande atualidade na Europa
e nos Estados Unidos.

- Com isso, quero fazer, se V. Ex' me permiti, um ap~lo

ao Relator da matéria na Comissão de Constituição e JustIça
e de Redação para que S. Ex. deflagre o prazo de tramitação
do projeto, que ali está retido há mais de dois anos.
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(PROJETO DE LEI E CARTA A QUE SE RE
FERE O ORADOR:)

PROJETO DE LEI W 579, DE 1991
(Do Sr. Sólon Borges dos Reis)

Dispõe sobre o crime de interferência nos sistemas
de informática.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Re
dação; e de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática - art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Pratica crime quem, obje;tivando proveito ilíci

to, para si ou para outrem, ou ainda visando a causar prejuízo
a alguém, a um sistema, a computador, a equipamento que
componha o sistema ou a programa:

a) destrua ou altere, dolosamente, ou utilize de modo
indevido, programa de computador a que tem acesso;

Pena: detenção de um a cinco anos e multa igual ao
valor do proveito visado ou do risco de prejuízo da vítima;

b) abuse, por qualquer outra forma, de seu direito de
acesso a computador, a sistema de computação, de trans
missão de dados, ou de processamento de transmissão de
dados, ou de processamento de dados de qualquer espécie;

Pena: detenção de um a quatro anos e multa igual ao
valor do proveito visado ou do risco de prejuízo da vítima;

c) introduza, dolosamente, em computador, programa
ou instrução-comando que destrua ou altera programa arma
zenado no computador, ou por qualquer forma altere seu
desempenho;

Pena: detenção de um a quatro anos e multa' igual ao
valor do proveito visado ou do risco de prejuízo da vítima;

d) utilize senha de outrem para obter acesso indevido
a um sistema ou a um computador;

Pena: detenção de um a três anos e multa igual ao valor
do proveito visado ou do risco de prejuízo da vítima;

e) obtenha intencionalmente, sem estar devidamente au
torizado, acesso a um sistema ou a um computador;

Pena: detenção de um a três anos e multa igual ao valor
do proveito visado ou do risco de prejuízo da vítima.

Art. 29 A interferência não-intencional, por negligên
cia, imperícia ou imprudência, constitui crime culposo.

Pena: muita igual ao prejuízo causado. Mínimo de
Cr$170.000,OO (cento e setenta mil cruzeiros). Na reincidência,
detenção de um a três meses e multa igual.

Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

6 de fevereiro de 1992
Deputado Sólon dos Reis
Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes
Brasília
Distrito Federal- DF
Brasil

Exm9 Sr. Deputado Sólon Borges dos Reis:
Meu nome é Deborah Fisch Nigri e escrevo-lhe na quali

dade de estudante de doutorado no exterior. Sou bolsista
do CNPq e cumpro meu programa de Doutoramento na área
de Direito de Informática com ênfase em Crimes Informáticos.

Estou atualmente em meu terceiro ano de estudos. Li
com bastante interesse a reportagem na revista Byte de novem-

bro sobre Segurança, na qual seu Projeto de Lei n? 579, pre
vendo os chamados crimes eletrônicos, é mencionado. Ficaria
imensamente grata se o senhor pudesse me enviar uma cópia
do projeto pois ele seria de muito valor em minha pesquisa.
Certamente ele seria citado em minha dissertação, com o
intuito de demonstrar que nosso País tem inúmeras preocu
pações nessa relevante e emergente, área.

Sou inteiramente a favor da criação de uma legislação
específica para os crimes informáticos, tendo em vista o aspec
to peculiar de tais crimes. Em minha tese, proponho uma
forma de classificação de tais crimes, para que sejam adequa
damente enquadrados e punidos. O que tem se observado
aqui, no Reino Unido (que possui legislação específica contra
o acesso não autorizado em sistemas de computadores, mas
ainda não atacou o problema de furto de informações de
forma específica), e em outros países europeus, é a falha
da legislação vigente em lidar com tais crimes.

Agradeço desde já sua colaboração e espero ansiosamen
te uma cópia do seu projeto de lei.

Atenciosamente, Deborah Fisch Nigri.
Endereço:15 Elsham Road, London, W14 8RA, United

Kingdom.

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
por ocasião da data em que se comemora o Dia Internacional
da Mulher, quero registrar aqui a minha admiração por uma
mulher que desempenhou papel fundamental na luta pela par
ticipação no mundo do conhecimento e do trabalho em igual
dade de condições com os homens. Refiro-me à primeira De
putada brasileira, Dr' Carlota Pereira de Queiroz, a única
mulher na Assembléia Nacional Constituinte de 1934. A vida
dessa mulher, desde a sua infância, foi marcada pelo questio
namento dos valores de uma sociedade onde só os homens
conseguiam aprimorar seus conhecimentos. D. Carlota, de
pois de lecionar por mais de dez anos, desiludiu-se com o
magistério, ao perceber que os melhores lugares sempre eram
destinados aos homens. Como professora, a sua preocupação
concentrava-se principalmente na saúde dos alunos, que ela
considerava o principal alicerce para um bom rendimento es
colar. A sua vocação era mesmo a medicina.

Para levar adiante o sonho de ser médica, Dr. Carlota,
Sr" e Srs. Deputados, lutou muito para vencer resistências
familiares e da sociedade em geral, que apresentavam obstá
culos de toda a ordem ao seu ingresso na Faculdade de Medi
cina. Carlota ganhou a batalha e em 1926 já era médica forma
da pela Faculdade do Rio de Janeiro, onde morou longe da
família, que residia em São Paulo. Na Faculdade, foi uma
brilhante estudante, sempre preocupada em mostrar que a
mulher poderia contribuir para o desenvolvimento do País.

Sr" e Srs., Deputados, vale lembrar que nessa mesma
década, a de 20, outras mulheres lutaram pelo direito de afir
mar suas vocações, como, por exemplo, Anita Malfatti, revela
ção feminina da Semana de Arte Moderna.

Considerando que a igualdade de direito Jeveria ser con
quistada pelas mulheres dentro e não fora da sociedade dos
homens, a Dr' Carlota buscou espaços para a suas realizações
nesse contexto. Sua atuação à frente do Departamento de
Assistência aos Feridos da Revolução de 1932 foi de tal forma
eficiente que ela foi escolhida candidata à Câmara Federal
nas primeiras eleições de 1933.

Eleita, a Deputada ergueu em seus mandatos as bandeiras
das lutas femininas, principalmente a que se referia à proteção
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ao trabalho da mulher. A Deputada também trabalhou na
busca de soluções para os problemas da educação e da saúde
do menor.

Com o golpe de Getúlio Vargas em 1937, Carlota Pereira
voltou a exercer a profissão de médica, mas não abandonou
o cenário político. Lutou dessa vez por eleições diretas, que
considerava essenciais ao desenvolvimento do País. Na resis
tência contra a ditadura, Carlota Pereira trabalhou em articu
lações de conspirações no Brasil e também com exilados argen
tinos, atuando como "pombo-correio". Neste período, já em
1942, foi eleita membro honorário da Academia Nacional
de Medicina.

A abertura política de 1945 foi a grande emoção de sua
vida e a recompensa de toda a batalha - a reconquista do
direito de cidadania na forma do voto livre de Vereador a
Presidente da República.

Sr~s e Srs. Deputados, aqui fica registrada a lembrança
de uma pioneira no profissionalismo feminino e na atuação
da mulher na política. Carlota Pereira de Queiroz marcou
sua geração na conquista do respeito e de espaços de atuação
da mulher. Hoje, continuamos essa luta, que, infelizmente,
parece não terminar nunca.

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
sabemos que o Governo decidiu fixar em 140 dólares por
tonelada, para o início do mês, o preço mínimo do trigo,
abaixo, portanto, dos 160 dólares reivindicados pelos produ
tores.

De acordo com os triticultores, dois problemas podem
surgir. Em primeiro lugar, o preço é insuficiente e, por certo,
desestimulará a produção. Com isso, o País será obrigado
a importar trigo, como ocorreu no ano passado.

Além disso, devido à redução da produção internacional
e da queda na safra argentina, os preços internacionais deverão
ser superiores aos fixados, mas não refletirão necessariamente
nos preços internos, em função de distorções no mercado
de nosso País, controlado pelo oligopólio moageiro.

O segundo problema relaciona-se à influência da taxa
de inflação no preço. Com o preço mínimo fixado para o
início do mês, os moinhos, por motivos óbvios, preferem ad
quirir o produto er,l meados ou no final do mês. Assim, os
140 dólares por tonelada, estabelecidos para o começo do
mês, com uma inflação em torno de 25% ao mês, ficam redu
zidos no final deste.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que os produ
tores de trigo vêm reivindicando a necessidade de o preço
desse produto ser corrigido diariamente pela TRD, como é
o financiamento rural, com a finalidade de garantir a equiva
lênci~ entre o custo do crédito e o preço do produto.

E necessário também que o Governo estabeleça regras
para a importação do trigo, para, primeiro, comercializar a
produção nacional e posteriormente abrir à importação.

Dar melhor preço ao triticultor nacional e garantir a co
mercialização de seu produto não implica aumento do preço,
pois, conforme sabemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
diferença entre o produto primário e o industrializado é enor
me, bastando para isso pressionar a intermediação, como for
ma de evitar prejuízos ao consumidor.

Caso o triticultor nacional não receba preços remune
rados, haverá, sem dúvida, queda no volume produzido, e
toda a Nação pagará pelas divisas que gastaremos com a impor
tação do produto.

O SR. FERNANDO CARRION (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na semana
passada, apresentamos projeto de lei, zerando a alíquota do
Imposto de Importação e do IPI sobre veículos automotores
estrangeiros com potência limitada até 100 HP, excluindo os
caminhões e os tratores.

O Correio do Povo, de Porto Alegre, publicou que o
Dieese respondeu ao choro das montadoras, dos fabricantes
de "carroças", àquelas lágrimas de crocodilo, àquela pouca
vergonha que estamos acostumados a ver, principalmente os
defuntos e os desgraçados que estão aí a pagar seus miseráveis
consórcios. De janeiro de 1991 a 1992, os preços das "carro
ças" brasileiras subiram 829%; o INPC, no mesmo período,
634%.

O Dieese foi mais longe. Analisarido noventa modelos
de "carroças" - e eu nem sabia que fabricavam noventa
modelos de "carroças", pensei que eram menos; esses automó
veis que andam por aí -, constatou: mão-de-obra, incidência
no custo final da "carroça", 2,8%; matéria-prima, 22%; mar
gem de comercialização das concessionárias, 11%.

Pasmem agora (<e quero aqui apoiar o discurso feito há
poucos instantes por meu colega de bancada, do PDS do
Rio Grande do Sul, Deputado Osvaldo Bender, que, falando
sobre o mesmo assunto, afirmou que os fabricantes, os "carro
ceiros", estão até devendo para a Previdência Social): lucros
das famigeradas montadores de veículos brasileiros, 25,3%.
Está no jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, Brasil.

Deputado Rubens Bueno, o Zero Hora, jornal de Porto
Alegre, publicou ontem, na primeira página, em letras gran
des: "Concessionárias entram na Justiça contra as montado
ras".'O que está acontecendo? As concessionárias, já não
suportando mais os custos fi,nanceiros das "r::<:irroças"que são
impostos e aumentam diariamente, estão brigando com as
montadoras. É uma verdadeira algaravia dentro de um saco
de gatos. Os gatos estão brigando dentro do saco, e o saco
está com a boca fechada. Então, não é possível que os gatos
desmanchem essa algaravia e saiam do saco. É uma algaravia
dentro de um saco de gatos, repito.

Fico feliz por saber que o Ministro da Economia tem
idêntica posição, convergente com esse projeto que apresen
tamos, mas a famigerada Anfavea já começou o processo
para desestabilizar o Ministro da Economia, já está tentando

. puxar o tapete debaixo de seus pés.
Comuniquei ao Sr. Presidente da República, quando voa

mos para Canela, no Rio Grande do Sul, que apresentaria
esse projeto, e S. Ex~ me fez o sinal de sim, ou seja, de
que não o vetaria, se aprovado, antecipando-se alguns anos
ao Mercosul, que haverá de integrar essas tabelas e alíquotas,
zerando-as por completo. Então, quero denunciar que a Anfa
vea já se prepara para tentar derrubar o Ministro da Econo
mia, que receberá meu irrestrito apoio, na medida em que
lutar conosco para combater esses malditos cartéis, como os
do cimento, das montadoras, dos "carroceiros" e dos remé
dios, que eu, manipulando um pedaço de caixa de remédio
e um vidro vazio de outro remédio, já mostrei desta tribuna.
Desde já, desafio essa tal de Anfavea, essa gente que provoca
algaravia dentro do saco de gatos e que também veio tentar

'. buscar o meu couro, pela responsabilidade que tenho com
a apresentação desse projeto.

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, a cupidez
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com que o Governo Federal se apropria indevidamente de
obras alheias ultrapassa as raias da hipocrisia e da falta de
vergonha.

Estima-se que este ano, mercê de condições meteoro
lógicas satisfatórias, o País colha uma abundante safra de
grãos, que se aproximará, com toda certeza, de setenta mi
lhões de toneladas. O Governo, malandramente utilizando
uma descomunal cadeia de emissoras de rádio e televisão
- e a grande imprensa sempre a seu serviço - reiteradamente
tem colhido para si, de forma até cínica, o êxito alcançado
pelos anônimos agricultores, invariavelmente vítimas de políti
cos que, orientados por uma bússola desvairada, apontam
para todos os lados, menos para o lado certo.

Entretanto, Sr. Presidente, não basta alcançar excelentes
índices de produtividade, como está acontecendo, de forma
particular, no Estado do Rio Grande do Sul. É preciso que
paralelamente se estabeleça uma política de comercialização
que não deixe o produtor rural, principalmente o pequeno
e o médio, à mercê de interesses subalternos, geralmente
controlados por forças exógenas, que atuam no mercado brasi
leiro para canalizar lucros fabulosos para o exterior.

Menciono aqui a omissão e a negligência condenáveis
do Governo Federal no caso da comercialização de dois produ
tos cuja safra já ocorreu no Rio Grande do Sul: o milho
e o feijão preto.. De um modo geral, a saca de milho está
sendo comercializada por algo em torno de 30% aquém do
preço mínimo fixado pelo Governo. Em muitas regiões, como
no noroeste do Rio Grande do Sul, o preço do produto está
40%, e em alguns locais até 50%, abaixo do valor mínimo
estabelecido pelo Governo Federal.

E não se diga qúe b mílho é um produto dispensável.
Há grandes grupos econômicós que se utilizam do produto
para a fabricação de ração e que estão oferecendo, notada
mente ao pequeno produtor, de 6 mil a 6 mil e 500 cruzeiros
por saca, ou seja, um preço quase 40% abaixo do mínimo
fixado.

O caso do feijão é ainda mais grave, Sr. Presidente. O
produto está sendo comercializado por 12 ou 13 mil cruzeiros
a saca, quando o preço mínimo, segundo a orientação do
Governo, ultrapassa 24 mil cruzeiros. E se o consumidor 
sempre. desprotegido, vítima pf<rmanente das agressões de um
custo de vida sempre crescente em decorrência da avidez dos
grandes grupos pelo lucro fácil- ainda tivesse alguma vanta
gem, poder-se-ia dizer que as regras de mercado justificam
a oscilação dos preços, em função da oferta e da procura,
e assim compreender esses valores insignificantes, pagos com
o suor, com o trabalho e com o sacrifício do produtor rural.
Mas nem isso ocorre.

Agora se apressa o Governo, concluído o trabalho da
Comissão Técnica definida pela Lei n~ 8.222, a enviar a esta
Casa um projeto de lei, tratando da metodologia para o cálculo
dos reajustes do salário mínimo. Os trabalhadores, minori
tários nessa Comissão Técnica, representados pelo Dieese,
tiveram suas propostas invariavelmente rejeitadas pelos outros
cinco órgãos que a compõem. E ouço falar, Sr. Presidente,
que o Governo, numa atitude que demonstra o seu desprezo
não só pelo produtor rural, mas também e principalmente
pelo homem da cidade, cogita de oferecer um abono de 28
mil cruzeiros para o salário mínimo.

Creio que o Presidente Fernando Collor de Mello, depois
de todos os escândalos que enlameiam a sua administração
e a comprometem seriamente, não cometerá essa heresia de
mais uma vez insultar a classe trabalhadora brasileira. De

qualquer forma, vamos aguardar o desdobramento dos ;}conte
cimentos, para saber qual será de fato a proposta do Governo.

Mas quero dizer, Sr. Presidente. de forma eTplícita (;
clara, antecipar a posição que o PDT assume diante dcsscõs
dois episódios. Condenamos a omissão e a negligência do
Governo no que se refere à comercialização das safras de
milho e de feijão preto e igualmente lamentamos que °Go
verno ainda esteja subtraindo a verdade no trato da quesüío
relativa à fixação de uma política para o salário mínimo i':

para os salários em geral.
Lembro, a propósito deste tlltimb assunto. que aqui. na

Capital da República, às barbas do Governo Federal, o eusto
da ração essencial mínima aumentou 28..34% apenas no més
de fevereiro. acima. portanto. da própria taxa de inf1ai]áo.
E o trabalhador daqui, que ganha o salário mínimo ou dele
depende indiretamente, comprometeu. durante o méé; dt.: feve
reiro, apenas Ilara uma alimentação precária e individual.
87% do seu rendimento líquido. o que corresponde a 176
horas e 21 minutos da sua jornada mensal de trabalho.

Ainda assim, mesmo percebelido que o aumento do custo
de vida continua a agredir o trabalhador em seus direitos
e a erodir as suas esperanças. o Governo acena com este
ridículo e hipócrita abono de 28 mil cruzeiros. e não define
uma política de reposição do poder aquisitivo dos salários
com, periodicidade fixada, principalmente no que tange ao
salário mínimo.

Sr. Presidente, quero deixar registrado que o POT empe
nhará o máximo de seus esforços,. juntamente com setare;;
progressistas da Casa, para que se tenha definitivamente uma
política salarial justa, especialmente em relação ao salário
mínimo, que, embora contemple percentualmente um uni
verso pequeno no conjunto do mercado formal de trabalho,
n.a verdade, repercute em vários outros segmentos empohre
cldos deste País, às raias da miséria absoluta e abissal. São
9 milhões e 300 mil os aposentados e pensionistas que recebem
um salário mínimo. e todos aqueles que recebem até tres
salários mínimos igualmente dependem das antecipações bi-
mestrais estabelecidas pela vigente Lei n" 8.222. .

Ou assumimos a responsabilidade de dotar o País de uma
política de salário mínimo adequada às necessidades essendais
e aos direitos fundamentais do trabalhador. ou esta Casa per
derá definitivamente a sua perspectiva histórica. Se assim
acontecer, Sr. Presidente. se esta Casa afundar na omissão
criminosa, o PDT com ela não embarcani.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sr" eSrs. Deputados. cr;tou
chegando do Pará, onde percorri vários Municípios. particu
larmente os da região sul do Estado. O,que me traz á tribuna
é o sentimento de solidariedade com aqueles companheiros
que estão absolutamente isolados no sul do Pani. particu
larmente os que viajam pela rodovia PA-279 em direção a
São Félix do Xingu. passando por quatro outros Municípios:
Água Azul, Orilândia do Norte. Tucumã e Süo Féli;:. já i.hi
margens do Xingu, adentrando a mata amazônica. Milhares
de homens - garimpeiros. trabalhadores rurais, p'~quenos.

médios e grandes proprietários rurais - buscaram aquela re
gião para participar de um projeto de produção e incorponi-la,
realmente, ao atual contexto do Pará.

O Governador do Estado. que tem a responsabilidade
de dirigir os interesses da sociedade paraense. tem-se omüido
totalmente com relação àquela região. A PA-279 está intransi-
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tável. Embora me tivessem oferecido um avião, fiz o percurso
de carro para conhecer as dificuldades por que passa aquela
população. São 150, 170 mil pessoas relegadas ao quinto plano,
que vivem como animais, sem acesso à civilização, aos hospi
tais, à educação, ao crédito, sem poderem receber mercadorias
ou vender o que produzem, seja a madeira ou o gado, enfim,
não há como escoar o produto do seu trabalho. A região
está absolutamente isolada.

Não bastasse o estado em que se encontra a PA-279,
a PA-150, principal eixo de ligação entre Belém, a Capital,
e sul do Estado, tem seu asfalto esburacado, com atoleiros,
com pontes de madeira assassinas, construídas na primeira
gestão do Governador Jáder Barbalho. Nela morrem dezenas
de pessoas que lá trafegam em seus carros. Há omissão da
Polícia Militar, dos delegados e juízes da região, que não
param em suas comarcas. Em suma, o abandono é total.

Não seria o caso de intervenção federal no Estado do
Pará, particularmente na região sul, tamanho o desprezo, ta
manha a incompetência e a negligência do Governo em relação
às dificuldades da região?

Trago aqui o protesto, a indignação de uma população
trabalhadora, de um povo que foi para lá deixando, às vezes,
o conforto de cidades grandes, de outros Estados, para se
somar ao esforço dos paraenses na construção do Estado do
Pará. Solidarizo-me com esses homens, bandeirantes, nas suas
angústias e dificuldades, fazendo aqui esta denúncia. É neces
sário rever a condição dos governantes brasileiros, que conde
nam ao abandono ao ostracismo e a uma vida subumana 150
mil brasileiros que residem na região sul paraense.

o SR. IVANBURITY (Bloco - PB. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, neste pro
nunciamento, eu me congratulo com o Sr. Presidente da Repú
blica, Fernando Collor de Mello, e com o Presidente do Banco
do Brasil, Lafayete Coutinho Torres, pelo lançamento do pro
grama de apoio às micro, pequenas e médias empresas. Essa
brilhante e inteligente idéia está registrada na história como
redentora de países como os Estados Unidos durante a crise
de 1929, pois, como todos sabemos, são as micro, pequenas
e médias empresas que mais oferecem empregos durante o
período de recessão e de desemprego. Sabemos também que
foi através das pequenas e médias empresas que a economia
da Europa se soergueu após a 11 Guerra Mundial.

Adaptando esse exemplo de recessão e de desemprego
à realidade brasileira, em boa hora o Presidente da República
e o Presidente do Banco do Brasil divulgam a idéia de fomentar
a pequena empresa, aquela de fundo de quintal, que realmente
emprega, o que, sem dúvida alguma, trará sangue novo e
mais oxigênio para nossa economia.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, fazemos uma análise
da conjuntura econômica nacional, uma reflexão a partir de
declarações feitas nesta tribuna por alguns companheiros que
falavam em setembro negro. Mas esses se calaram e não mais
voltaram aqui em outubro para falar sobre o assunto.

Queremos também procurar aqueles que pregavam a hi
perinflação e o estouro do dólar no mercado paralelo. Não
se sabe por que razão essas pessoas não têm coragem de
vir aqui novamente pregar o caos, que só beneficia os especu
ladores e os grandes grupos econômicos. Pois quero saber
onde estão esses Parlamentares, que, de forma tão vil e viru
lenta, vinham aqui agredir a honra do Presidente da República
e dizer que em 1992 o País seria ingovernável.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, os dados da Fipe mostram
que a inflação do mês de fevereiro caiu quatro dígitos, fato
nunca antes registrado na economia brasileira, levando-se em
conta que os preços estão totalmente liberados. Quero fazer
uma saudação honrosa e uma referência ao Ministro da Econo
mia MarcJ1io Marques Moreira, que teve uma conduta intocá
vel, uma postura corajosa e que está conseguindo colocar
a economia do País nos trilhos.

Temos também um fato novo. Além da queda da inflação
no mês de fevereiro, está sendo anunciado a segunda maior
safra agrícola da História do Brasil, para calar a boca daqueles
que, sem dados, sem fundamentos e movidos pela má-fé,
vinham pregar o caos, a guerra civil e a derrocada do Presi
dente da República pela força e que hoje tentam atacar nova
mente a honra do Presidente através de erros de assessores
que foram punidos exemplarmente. Sabemos que há ex-asses
sores do Presidente da República presos e outros que estão
em vias de ir para a cadeia, porque S. Ex" não comunga
com faltas e jamais terá complacência com os maus assessores.
Eles foram entregues à polícia e à Justiça, a quem caberá
puni-los e colocá-los no lugar que está reservado àqueles que
põem a mão no Erário: a cadeia.

O Sr. José Vicente Brizola - Permite-me V. Ex' um
aparte?

O SR. IVAN BURITY - Deputado José Vicente Brizola
não concedo o aparte a V. Ex' porque o Pequeno Expedient;
não o permite.

Sr. Presidente, gostaria também de lembrar àqueles agen
tes do caos que a política de privatização posta em prática
no !'aís também está dando certo, pois as empresas privadas
estao mell?orando o se~ desempenho na economia. Pergunto
a esses anJos do apocalipse: onde está a hiperinflação? Onde
está o estouro do dólar? Onde está o quebra-quebra das em
pr:esas? Creio que devem estar na mente desses homens que
nao quer~m nada de bom para o País e que acreditam que
quanto pIOr melhor e não se incondam com o destino do
~rasil. Ma~ acredito que, se algum deles tiver dignidade, se
tIver um pmgo de vergonha, virá a esta tribuna reconhecer
de público, diante da Nação brasileira, que o Brasil começa
a dar certo.

O SR. JOSÉ VICENTE BRIZOLA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, por engano, solicitei
um aparte ao Deputado Ivan Burity, que me atencedeu na
tribuna. Na verdade, queria apenas enaltecer as palavras de
S. Ex', no sentido de que essa campanha que se faz contra
o Presidente da República - veja bem, não pertenço ao par
tido do Deputado, mas ao PDT, que, de certa maneira, é
um partido de oposição - tem um artífice, um responsável,
que tem nome e sobrenome, o Sr. Roberto Marinho, o maior
responsável pelas injúrias que vêm sendo cometidas contra
o Presidente da República, que - repito - não pertence
ao meu partido. Nós inclusive fazemos oposição ao partido
que o apóia.

Sr. Presidente, vou referir-me agora ao assunto que real
mente me trouxe à tribuna.

Os meios de comunicação têm divulgado uma aparente
disputa entre a Receita Federal e as Administradoras de Car
tões de Crédito. O Secretário da Fazenda Nacional, Sr. Luiz
Fernando Wellisch, alega que as administradoras não estão
protegidas pela Lei n° 4.595, art. 38, que estabelece o sigilo
bancário, ao contrário das instituições financeiras.
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Por que, então, o Governo permite que essas instituições
cobrem juros que exorbitam em muito os 12% anuais permi
tidos pela Constituição, o que, na verdade, tipificaria essas
atividades como financeiras, já que embolsan~ lucros fantás
ticos através de artifícios muitas vezes inescrupulosas, como
multas, taxas e outros débitos, que o usuário muitas vezes
não consegue indentificar?

Por outro lado, as Administradoras de Cartões de Crédito
exercem atividade tipificada como de prestadoras de serviços,
qual telefonia, correspondência, assessoria jurídica ou contá
bil, para não mencionar inclusive aquelas exercidas por profis
sionais liberais, tais como advocacia, medicina ou até psiquia
tria, atividades estas amparados legalmente pelo sigilo, o qual-
somente pode ser rompido através de autorização judicial,
estudado caso a caso.

E como pretende a Receita Federal controlar os gastos
de titulares de cartões de crédito, voluntária ou involutaria
mente efetuados em nome de terceiros? Por exemplo, o Sr.
Wellisch vai a um restaurante com vários amigos, paga a conta
com seu cartão de crédito e é ressarcido em espécie pelos
mesmos. Esta informação, segundo o próprio Sr. Wellisch,
deverá ser declarada e sofrerá tributação.

Suponha-se a situação de um contribuinte cuja renda seja
isenta de pagamento de Imposto de Renda e cujos gastos
com seu cartão de crédito sejam superiores a sua renda durante
aquele exercício. Obviamente, ao parcelar esse débito com
a Administradora do Cartão, rolando-o para exercício futuro,
não estará incorrendo em sonegação. fiscal, caso não declare
esse valor.

Pelo exposto, apresento à Presidência da Mesa Diretora
requerimento ao Sr. Ministro da Economia, para que interpele
o Banco Central a respeito de medidas porventura adotadas·
para coibir a cobrança de juros abusivos pelas Administra
doras de Cartões de Crédito.

Finalmente, solicito à Mesa Diretora, através de seu Pre
sidente, Deputado Ibsen Pinheiro, que represente em nome
do Poder Legislativo ante a Procuradoria-Geral da República,
no sentido de processar o Banco Central por crime de omissão
previsto no art. 13, § 29 do Código Penal Brasileiro, pelo
que daqui se depreende.

O SR. ELÍSIO CURVO (Bloco - MS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ontem tive
uma desagradável surpresa: o Deputarlo Mendonça Neto, do
PDT, ocupando esta tribuna, atacou o Presidente Fernando
Collor e todos aqueles que acompanham, dizendo que quem
acompanha Collor é ladrão. Talvez S. Ex' esteja equivocado,
acho que ele deveria se olhar antes de acusar.

Sou Collor e não sou ladrão. Tenho a consciência tran
qüila. Vim para a política como empresário de mãos limpas
e dela vou sair com as mão~ limpas. Criticar o Presidente
Collor, como tem feito a Oposição, é fácil. Quero ver se
eles têm capacidade de dar a solução para os problemas. Peço
a esses radicais, a esses doe.ntes mentais, que não poderiam
talvez estar neste Congresso pelo palavreado que usam, pela
falta de decoro parlamentar, que apresentem projetos, criando
empregos - apresentei mais de três projetos criando empre
gos nesta República. Se voltarmos ao passado, a 1964, quando
havia corrupção praticada pelos pelegos e pela Oposião que
hoje acusa o Presidente Fernando Collor, verificaremos que
o povo fez a revolução em função de corrupção praticada
por esses homens. Se analisarmos, veremos que, quando o
Sr. Fernando Collor se candidatou á Presidência, o País já :

estava endividado em 126 bilhões de dólares, e a dívida interna
era maior do que externa. Ele não pôde fazer nada, a não
ser administrar essa dívida, que é herança do passado.

Nós, Congressistas, temos que deixar as paixões de lado;
temos que partir para o equilíbrio e não acusar por acusar;
temos que salvar este País; temos a responsabilidade de legisla
dores. Outro dia, ouvi um Deputado do PT dizer que tinha
ido à Bahia, onde viu lavradores trabalhando por 15 mil cruzei
ros. Se isso é verdade, certamente essa pessoa que trabalhou
por 15 mil cruzeiros não conseguiu emprego de salário mínimo,
que era de 42 mil cruzeiro à época.

E muito fácil criticar. Concito a Oposição a mostrar a
este Plenário e ao povo brasileiro o que tem feito e o que
pode fazer para criar novos empregos e contribuir para o
desenvolvimento deste País. O atual Presidente da República,
tão acusado e mal compreendido, tem tido a valentia, o des
prendimento de exonerar aqueles que tanto trabalharam com
ele. Até mesmo os amigos o Presidente exonerou, um por
um, ~xigindo inquérito policial para quem realmente errou.

E tão fácil criticá-lo. Se alguém tem um filho, não se
pode culpar o pai por esse filho virar um marginal. Não se
pode imputar a culpa ao Presidente pela indicação a um cargo,
a menos que S. Ex' não tivesse tomado as providências que
tomou.

O Presidente Collor encontrou este País à beira de uma
hiperinflação de mais 1.500% ao ano. São erros do passado.
O erro que hoje impera é estrutural e não gerencial. Esse
homem está pagando pelos erros da Constituição de 1988
e pelas incoerências ali contidas.

Vemos agora na questão da Previdência Social um juiz
de primeira instância deferir liminar, obrigando o Superin
tendente da Previdência Social à prática de determinado ato:
se ele não cumpri-la, sua prisão é decretada, se ele cumprir
o mandato, o Tribunal de Contas irá con,tra ele. Vejam que
incoerência há em nossa Constituição. E culpa do Collor?
Não, é culpa dos Constituintes que se equivocaram. É isso
que temos de modificar.

Temos de estar conscientes de que não devemos criticar
por criticar. A crítica é fácil. A capacidade, a grandeza do
homem está em dar soluções. Eu estou com o Presidente
Collor porque confio em que, no término do seu Governo,
teremos realizações. As podridões, as corrupções que aí estão
vêm antanho. Antes de 1964, quando os pelegos comandavam,
esse Brasil era uma vergonha. O povo se levantou e fez uma
revolução. Não precisou meditar. Os grandes erros e os endivi
damentos são dos ministros anteriores. Os Ministros de Collor
não contraíram dívidas. O Ministro Marcílio Marques Moreira
está dando 9 exemplo de equilíbrio, de como administrar
uma dívida. E por isso que temos de nos unir como brasileiro.
Não podemos praticar a partidocracia, ou seja, cometer a
loucura de deixar o partido decidir e todos terem de acompa
nhá-lo. Eu não pratico isso. Pratico a verdadeira democracia.
Sigo homem, sigo o que é direito. Tenho certeza de que,
com a minha consciência tranqüila de haver cumprido com
fidelidade minha missão, vou terminar este mandato, olhando
de frente para os meus eleitores, para os brasileiros. Chega
de demagogia, de ataque baixo. O que vi ontem foi falta
de compostura.

Pediria a V. Ex', Sr. Presidente, que verificasse os regis
tros taquigráficos da sessão de ontem e punisse quem plurali
zou, chamando todos nós, inclusive os que votaram em Collor,
de ladrões. Não se pode permitir que um Deputado não tenha
decoro parlamentar. É muito doloroso conviver com um ho-
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mem dessa estirpe. Mas sinto, e infelizmente tenho de aceitar,
que a democracia e o Parlamento são isso. Deve haver medidas
coercitivas para punir os maus políticos, os maus Deputados,
que só sabem usar esta tribuna para criticar. Quero, dizer
a esses críticos que venho à tribuna apresentar soluções. Tenho
cinco projetos com o objetivo de criar empregos. '

. Quero dizer a V. Ex" que ingressei na política por ideolo
gia. Deixei minhas empresas para defender o povo brasileiro.
Para defender esse povo, eu me identifiquei com as idéias
do Presidente Collor, com quem vou seguir até o término
do seu Governo e do meu mandato. Não recuo, não mudo
de partido como faz a maioria, quando não tira vantagem.
Eu, não. Sou consciente e vou seguir com o meu Presidente
até o término do seu mandato.

Sr. Presidente, ~.qui foi dito que todos os ricos deste
País fizeram riqueza por corrupção, porque casaram com mu
lher rica ou porque receberam herança. Eu, não. Não sou
rico. O que tenho consegui com o meu suor, comas minhas
mãos.

Solicito a V. Ex" providências contra o que foi dito na
sessão de ontem por esse Deputado que creio chamar-se Men
doriça Neto. S. Ex'; deve provar o que disse de todos nós.
O Deputado atingiu iodos que têm pecúlio. Creio que; ninguém
roubou 'nem preCisou casar com mulher rica ou receber heran
ça para ser digno. :talvez esse Deputado' tenha dito i~so pór
inveja, por incapacidade, por ser um vençido na vida.

"O SR. ALACID NUNES (PFL - PA. Pronuncia o seguin
te dfscurso.) '-: Sra. Presidente, Sr7' e Srs. Deputados, em
23 de' janeiro último", tive a oportunid~de de apelar desta
tribuna ao GoveJ;no Federal, no sentido .de que promove.sse
a antecipação do processo de privatização da Empresa de
Navegação da Amázônia S/A - ENASA, destacando o seu
importante papel pàra a política de transportes na Região
Amazônica, em funçãó da utilização dos seus rios, verdadeiras
estradas naturais. Sensibizado por vário$ apelos semelhantes
ao que fiz, o Governo, de fato, antecipou aquele processo
para o primeiro semestre deste ano, como seu início previsto
pára este mês de ~ar~o, procedendo, inclusive, à publicação
do resperctivo edit;;1l' de, privatização. '.

Ao mesmo tempo em que me congratulo com o Governo
pela sensibilidade demonstrada, preciso .manifestar a minha
preocupação com dois problemas ocorridos com a deflagração
do processo de privatização.

O primeiro, Sra. Presidente, advém do teor do edital
de privatização compilado pela Comissão de Desestatização
do' BNDES, que não traz no seu bojo qualquer mecanismo
que garanta a obrigatoriedade de permanência e operação
das embarcações da empresa na Amazônia, total ou parcial
mente. Ao contrá'rio, aquele edital expressamente desobriga
o adquirente de qualquer compromisso com a região, o que
é inadamissível.

Desde que: os ingleses, no século passado, fundaram a
então "Amazon E,iver Company", a vel1{a empresa tem servi
do ao homem da floresta, promovendo a integração da região
através de suas linhas regulares de transporte de passageiros
e de carga. Combalida nos últimos anos.por administrações
desastrosas, a Enasa acumulou um deficit operacional tremen
do, que veio a ser' o fator determinante do seu atual quadro
falimentar. Por essa rezão é que, de uma maneira geral, a
opinião pública tem estado favorável à privatização, pois é
notório a todos que a empresa, se capitaneada por mão firmes,

pode plenamente voltar a ser o instrumento que servia à re
giãç, gerando, ao mesmo tempo, recursos financeiro que viabi
lizem sua operacionalidade comercial.

O interesse da população ribeirinha é o de ver restabe
lecidas todas a linhas comerciais da empresa, ultimamente
desativadas em face da crise financeira. Nem de longe a comu
nidade usuária dos serviços da Enasa pensa na sua desativação
ou na retirada das embarcações, especialmente dos catamar,
que foram projetados e construídos para a vida no contexto
amazônico, únicos em particularidades no cenário nacional.
Retirá-los desse contexto seria uma medida descabida, que
traria inúmeros prejuízos ao desenvolvimento regional, ainda
insipiente.
.. É esta possibilidade que me tem suscitado bastante preo
cupação e como representante da região não posso me calar
diante da ameaça aos interesses sociais e econômicos do ho
mem do norte. A Amazônia não pode prescindir dos serviços
das embargações da Enasa, que para ela é tradição e fator
de progresso.

O segundo problema reside no objeto das denúncias feitas
pelo presidente do Sindicato dos Marítimos da Amazônia,
comandante Confúncio Nina Ribeiro, publicadas no jornal
O Liberal de Belém, no dia 28 de fevereiro do corrente, apon
tandq diversas irregularidades cometidas pela atual diretoria
da Enasa, desde que o Governo Federal decidiu pela privati
zação. Segundo ele, o patrimônio da empresa está sendo pilha
do e cita, como exemplo, a transferência das cadeiras do navio
"Barcarena", para o navio particular "Gurjão Carvalho", que,
a serviço da Secretaria do Estado de Transporte, está fazendo
a linha para a vila Camará. Outra irregularidade apontada
está no desvio do dinheiro arrecadado na utilização da barca
"Jurujuba", que no final do ano passado, por dois meses
fez a travessia para Arapari. Sob a administração do irmão
do presidente da Enesa, segundo o denunciante, o montante
arrecadado na exploração da linha jamais foi recolhido aos
cofres da empresa.

Continuando com as denúncias, o presidente do Sindicato
dos Marítimos manifesta a sua preocupação com o resultado
de um leilão de 555 toneladas de ferro, ocorrido no início
deste mês, dizendo-se temeroso de que o dinheiro auferido,
além de não ajudar a saldar as dívidas da empresa, seja desvia
do para outros' cofres, a exem,plodo que ocorreu na travessia
para Arapari.

São· denúncias sérias, que precisam ser apurad<ls com
esmero, pois aquele é um patrimônio ainda pertencente à
União e, portanto, merecedor de todo o zelo por parte da
autoridade pública.

Em face destes dois problemas é que uso estatribuna
para conclamar à todos os representantes da Amazônia com
assento neste Congresso, para que juntos insistamos com o
Sr. Ministro da Infra-Estrutura, DI. João Santana, e com
o SI. Presidente do BNDES, DI. Eduardo Modiano, para
que voltem a sua atenção para o caso da Enasa, primeiramente
para estudar o implemento de mecanismos legais que garan
tam a manutenção das suas embarcações navegando pelos
rios da Amazônia e, em segundo lugar, para que apurem
as irregularidades denunciadas, punindo, exemplarmente, os
responsáveis por mais esse esbulho à coisa pública.

A privatização da Enasa é uma medida imperiosa, mas
ela, de forma alguma, pode servir de veículo para que o pro
gresso sócio-econômico da Amazônia sofra a menor solução
de continuidade.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sra. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, vou dizer
algumas palavras a este Plenário. Sei que, normalmente, nin
guém ouve o que é dito ,no Pequeno e até no Grande Expe
diente. Os Parlamentares, quase sempre, solicitam a trans
crição de seus discursos nos Anais da Casa. No entanto, peço
aos presentes que prestem o mínimo de atenção ao que vou
dizer e façam uma reflexão sobre o assunto.

É difícil entender a posição de Parlamentares de hoje,
que foram Constituintes de ontem, dentre os quais se destaca
a figura do nobre Deputado Ulysses Guimarães, de abreviar,
com a antecipação 'do plebiscito sobre à forina e sistema de
governo, previsto para o dia 7 de setembro de 1993, a redação
de um novo texto constitucional. A este respeito, já se cogita
de instituir-se uma comissão especial~ a exemplo da chamada
"Comissão deNotáveis" -para encarregar-se da formulação
do novo texto.

Esquece-se o Sr. Ulysses Guimarães da Constituição que
chamou de "cidadã" e esquecem-se os Parlamentares enga
jados na elaboração de uma nova Carta de que não têm o
poder constituinte originário, mas apenas' o derivado, quer
dizer, delimitado pelo quanto dispõem os arts. 2? e 39 do
Ato Constitucional das Disposições Transitórias. Esquecem
se, ainda, ,de indagar a quem irá aproveitar a antecipação
do plebiscito, bem como a proposta de amp,la revisão constitu
cional.

Os Parlamentares que se põem de acordo com os dois
objetivos de início assinalados estão, na verdade, abrindo es
paços políticos ,- ainda quando muitos deles se digam oposi
tores do Governo Collor, nas suas metas de uma "'moder
nidade?' que 'Vai levando o País:\o sucateamento de seu parque
industrial 'e o maior atrelamentoà economia do Primeiro Mun
do - e comeles umatrégua permissiva de avanços, justamente
na direção dessa subordinaçã0,e na conseqüente construção
de uma nova sociedade brasileirainteir,amente entregue aos
interesses econômicos do Hemisfério Norte, mais particular
mante dos Estados Unidos, Canadá, Comunidade Européia
e Japão.

Mas há mais. O Presidente,'Collor, 'segundo dizem os
corifeus dessa' nova impostura erroneamente' qualificada de
"modernidade" ; se mostra fav0fável a que se emende a Cons
tituiçãopara, antecipando-se o plebiscito, escancarar-se a por-
ta para uma ampla revisão de todo o seu conteúdo. '

Os parlamentaristas açodados afirmam que serão vitorio
sos, inclusive porque o Presidente Collor se mostra favorável
ao estabelecimento, depois de findo o seu mandato, do sistema
parlamentar. Mas será que a palavra do Presidente ainda me
rece credibilidade?

Mas,ainda se admita que tudo isso ,seja, verdadeiro, será
absolutamente, certo que teremos o parlamentarismo, mesmo
depois de J.995?

Ora, C0m a crescente desmoralização do Congresso, das
Assembléi'as Estaduais e das Câmaras Municipais, dificilmente
haverá uma opção popular em favor do parlamentarismo.
Os que querem, hoje, a implantação do parlamentarismo,
com o seu açodamento, poderão transformar-se nos seus co
veiros. E com esse açodamento vão abrir espaços para uma
revisão constitucional ampla e irrestrita, por um Congresso
iletímo, porque, como acentuamos, não tem ele o poder cons
tituinte originário.

O que interessa a Collor e à sua camarilha não é a mu
dança do sistema de governo, mas a revisão ampla da Consti
tuição, quando poderão fazer passar um emendão conser- _

vador, muito mais extenso e muito mais profundo do que
o emendão já em tramitação no Congresso Nacional. E daí
não se descarte a introdução do princípio da reeleição presi
dencial...

Não se pense em grandes - sequer pequenas - mobili
zações populares em torno do parlamentarismo. As discussões
que se fizerem permanecerão apenas no diálogo das elites.
E muito menos sobre temas constitucionais. Nesse capítulo,
é de se esperar que as poucas conquistas populares acontecidas
na Constituição de 86/88 cedam o passo a propostas conserva
doras, com a preservação dos privilégios dos privilegiados
de sempre, em detrimento dos legítimos direitos e anseios
populares.

Vamos deixar, pelo menos uma vez, de fazer o jogo do
conservadorismo nacional, que nunca se sensibilizou com a
vida miserável que leva o nosso povo, sempre esperançoso
num porvir melhor.

Vamos cumprir a "Constituição Cidadã", porque até ago
ra ela só foi criticada e violada. Este, não tenhamos dúvida,
é o caminho da democracia.

O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revisção
do ora'dor.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, em várias
cidades brasileiras o número de eleitores é maior que o número
de habitantes. Só no meu estado, que possui quase 800 munici
palidades, temos 24 Municípios nessa situação.

Em Minas Gerais, 101 Municípios serão objeto de revisão
eleitoral pelo TRE e pelo TSE. Em 25 municípios mais de
90% da população é de eleitores; em 53 municípios Sr. Presi
dente, o número de eleitores equivale a mais de 80% da
população. Todos sabemos que o normal é que o eleitorado
fique em torno de 50% da população. A situação é grave.

Esta Casa e a opinião pública brasileira estão muito preo
cupados com a corrupção no âmbito do Governo, no âmbito
daqueles que detêm o poder. Alceni e Magri são hoje man
chetes constantes em nossos jornais. Mas, na verdade, é do
modo como se caminha para o poder que se configura o modo
de eXercer o poder. Se caminhamos para o poder através
da fraude e da corrupção, também o exercemos com fraude
e corrupção. As eleições já estão também sob a ótica da fraude.
É necessário que o TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais
procurem resolver o problema. Alertamos nossos tribunais
sobre a importância de admitirmos a possibilidade de adia
mento, e até de suspensão, de eleições municipais, onde hou
ver número excessivo de eleitores, sobretudo nos Municípios,
em que os eleitores forem mais numerosos que seus habitantes.

Em dezembro, vim à tribuna e falei de um pequeno muni
cípio do sul de Minas, São João da Mata, onde já se configu
rava a migração de títulos. Como vamos mudar o nosso País
,se não mudarmos o próprio processo eleitoral? Esses dados
significam que o cabresto político ainda existe; demonstram
que ainda existe o contrabando de títulos.

Meus colegas, não é dessa maneira que vamos respeitar
a vontade popular, com inúmeras cidades possuindo mais elei
tores do que habitantes; não é dessa maneira que vamos cons
truir o poder popular, fruto da vontade popular democrática.

Em Minas Gerais, hoje, temos cerca de 300 mil votos
que migram de outros estados para lá, indevidamente, sem
terem seus domicílios válidos e legítimos. No meu estado,
300 mil votos siginficam a eleição de dois Deputados Federais
ou de três Deputados Estaduais. De 300 mil votos foi a dife
rença do atual Governador Hélio Garcia para o candidato
que ficou em segundo lugar. Os votos que migram para o
meu estado têm uma significação muito forte.
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Gostaria que os Parlamentares que compõem esta Casa
cuidassem de ver a situação de fraude e corrupção que já
se instala, com vistas às próximas eleições, em todos os estados
do Brasil.

As eleições se fazem, sim, sob a ótica da corrupção e
da fraude. E nós, políticos, que queremos construir o poder
democrático e popular, não podemos nos acovardar e aceitar
essa situação.

É necessário maior legitimidade na constituição do poder
municipal nas eleições parra prefeitos e vereadores. É impor
tante sabermos que mortos vêm elegendo gente muito viva
em nosso País.

É necessário que alertemos o Tribunal Superior Eleitoral
e os Tribunais Regionais Eleitorais sobre a necessidade de
procederem a uma verdadeira revisão eleitoral naqueles muni
cípios com excesso de eleitores.

Na próxima semana o Desembargador Freitas Barbosa,
vem, em nome do TRE, de Minas, pedir ao Tribunal Superior
Eleitoral autorização para essa revisão eleitoral naqueles mu
nicípios. Queira Deus que na grande maioria dos municípios
brasileiros não haja mais eleitores que habitantes.

Durante o discurso do Sr. Tilden Santiago, o Sr.
Waldir Pires, 2q Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pela Sra. Irma Passoni, 4º Su
plente de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Irma Passoni) - Concedo a pala
vra ao Sr. Cardoso Alves.

o SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sra. Presidente, nobres Sr'< e Srs. Deputados,
não obstante ter tratado ontem deste tema no Congresso Na
cional, volto hoje a fazê-lo na Câmara dos Deputados, procu
rando criar uma consciência no sentido de que se reforma,
urgentemente, a Constituição Federal e a anti-lei denominada
"Estatuto da Criança e do adolescente".

Não pretendo obviamente, resolver o problema pelos seus
efeitos. Quero, ao mesmo tempo em que se possa compreen
der as suas causas, compreender também os seus efeitos. É
claro que a miséria, a falta de educação, a fome respondem
em grande parte pela criminalidade infantil e do adolescente.
Mas não se pode deixar impunes os crÍmes praticados pela
criança tendo por víti~as os velhos.

Nos Estados Unidos este é um problema que merece
uma atenção muito especial por parte do Estado. Ainda no
dia 28 de fevereiro próximo passado, o Jórnal da Tarde, edita
do em São Paulo, dava notícia de uma criança que cometera
um crime em San Antonio, Texas, matara um jovem com
um balaço na nuca. Durante o julgamento, o Promotor, inter
rogado pela imprensa, respondia: "Sim, ele é uma criança,
ele parece uma criança, ele tem apenas doze anos, mas é
uma criança capaz de matar. É um monstro!"

Ele acaba de ser condenado. Passará dos doze aos dezes
sete anos, cinco anos portanto, em uma casa correcional, e,
depois dos dezessete anos, deverá cumprir quarenta anos de
pena em uma penitenciária. E diz o Jornal da Tarde, em
sua edição de 28 de fevereiro: "Se o crime fosse cometido
no Brasil, ele passaria três anos numa casa correcional 
na FEBEM, por exemplo, em São Paulo - e teria, de seis
em seis meses, reavaliada a sua permanência naquela casa".

Pois bem. O julgamento de lá coincide com o crime prati
cado por menor, que matou com um tiro na nuca - e talvez

_ o dedo de Deus esteja aí - o Diretor de Medicina do DE
l

TRAN, em São Paulo. Matou-o e afugentou a polícia armado,
tomando o filho da vítima como refém em seguida, ao depor
na polícia, disse que, se for para a FEBEM, na saída matará
o pai e a mãe a facadas; e não se arrepende, porque diz
que o fez em legítima defesa do irmão, uma vez que ambos
cometeram juntos um "crimezinho" de roubo, na prática da
qual levaram o médico e seu filho como reféns, conduzindo
os objetos roubados.

Ora, a maioridade penal no Brasil deve ser declarada
pela sentença de pronúncia. No momento em que o juiz pro
nunciar o menor pela prática de um crime de tal importância
e violência, deverá também proclamar sua maioridade penal.
Para que isso aconteça, devemos reformar a Constituição,
a fim de que a Polícia possa investigar esses crimes, coibi-los,
exercer uma ação de vigilância, como polícia preventiva.

Temos de modificar essa anti-lei denominada "Estatuto
da Criança e do Adolescente", que é uma excrescência. E
não venham dizer que não conheço a lei, como disse ontem
o nobre Senador por Minas Gerais, Ronan Tito. Aconselhei
a Deputada Rita Camata, que defende tanto o menor, a adotar
esse menor criminoso, do Estado de São Paulo. S. Ex' levá
lo-ia para seu lar. Ele se embeveceria com a beleza de sua
mãe adotiva, ficaria cercado de carinho entre seus filhos e
demais familiares, receberia grande calor humano e, por certo,
o valor humano pervertido pelo crime seria recuperado. O
Senador Ronan Tito protestou. Pois que S. Ex' a também
adote um menor abandonado, leve para casa esse que, como
publica a primeira página do Jornal da Tarde de hoje, ma!ou
outro companheiro de apenas dezesseis anos de idade. E o
meu conselho.

Nobres colegas, estou procurando criar aqui uma menta
lidade tendente a reformar a Constituição e a anti-lei chamada
"Estatuto da Criança e do adolescente", para que eles possam
ser punidos. E este discurso tem um endereço muito especial:
a consciência jurídica culta do nobre Deputado Hélio Bicudo,
que deve ser o oráculo petista no exame dessas questões,
pelo longo trato que tem com o Direito Penal, com a ciência
penitenciária, já que foi um dos promotores mais inteligentes,
mais dignos e mais capazes de São Paulo. Que ele possa nos
ajudar no exame dessa dolorosa questão.

O SR. TONY GEL (PRN - PE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, é com
preocupação que compareço à tribuna desta Casa para anali
sar, embora com breves palavras, a situação de saúde em
que se encontra o agreste setentrional do meu estado, Pernam
buco, em particular Caruaru, Bezerros, Gravatá, Sairé e ou
tras cidades, todas banhadas pelo rio Ipojuca, onde grassa
surto de cólera atingindo pequena quantidade de pessoas,
é verdade, porém com tal agressividade que já fez várias víti
mas, algumas com morte.

Infelizmente, essa terrível doença encontrou, em nossa
região, um campo fértil, pois as condições sanitárias nem sem
pre foram das mais animadoras. A preocupação do Governo
do Estado, através dos trabalhos da Secretaria de Saúde, para
minizar o problema, é indiscutível.

Acompanhei, recentemente, o próprio Governador Joa
quim Francisco em visita à cidade de Bezerros, pois desejava
ele conhecer de perto o que se fazia para atender às primeiras
vítimas atingidas pela cólera em Pernambuco. Trabalho com
petente, sério, que mais tarde teria que se estender às outras
localidades, inclusive à Capital, numa permanente vigilância
nocombate e na prevenção da doença.
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Não se pode, contudo, deixar de reconhcer que há neces
sárias improvisações, porque, em questão de saúde, muita
coisa ainda tem que ser feita urgentemente.

Em Caruaru, por exemplo, as necessidades de assistência
à saúde para uma população de mais de 300 mil habitantes,
do município e municípios vizinhos, estão muito aquém do
que a realidade reclama. Isto está comprovado no momento
em que a cólera bate a nossa porta obrigando a médicos,
sanitaristas, enfermeiros a se desdobrarem no atendimento
de quantos aflitos vão à procura de assistência. O improviso
é uma constante.

Sei, SI"' Presidente, S's Deputadas, que o eminente Minis
tro da Saúde, Dr. Adib Jatene, já tem conhecimento seguro
da situação. Por isso, desta, tribuna faço-lhe um apelo para
que ajude o agreste setentrional de Pernambuco a modificar
essa situação, começando urgentemente a liberar recursos pa
ra a conclusão das obras do Hospital Regional de Caruaru
que reclama por elas. Outra seria a situação do combate à
cólera em nossa região, se àquela futura unidade hospitalar
não tivesse sofrido solução de continuidade em suas obras.

Não se pode, contudo, deixar de, reconhecer que por
outro lado, Caruaru reclama urgentes providências no',campo
do saneamento pois nessa área chega a ser chocante a situação
da Capital do agreste.

Tenho a satisfação ele anunciar à Casa e, em particular
ao povo de Caruaru e da região agreste, que, já napróxiina
terça-feira, serei recebido pelo nosso eminente colega Depu
tado Ricardo Fiúza, Ministro da Ação Social, que conhece
de perto o problema, pois não somente é da região, como
dela permanente estudioso.

Confio, Sra. Presidente, na ação firme imediata desses
destacados colaboradores do, Governo Collor, que não falta
rão a Caruaru, ao agreste, a ,Pernambuco, nesta hora de difi
culdades para o nosso povo. Aliás, o Mini,strÇ) Ricardo Fiúza
tem dado provas de competência à frente do Ministério da
Ação Social, estando sempre atento e não titubeando quando
o seu Ministério é convocado para auxiliar as regiões vítimas
de catástrofes, como recentemente com as cheias do São Fran
cisco. No caso da cólera, faz-se necessário não só o. emergel:l
cial, mas também e principalmente o, trabalho definitivo de
combate à doença através do' saneamento básico. O Ministro
Fiúza tem sido eficiente.

Deste modo, Sra. Presidente, encerro minhas palavras
na certeza de que Pernambuco terá a atenção que o caso
requer do Governo Federal e de todos os que vierem a ser
convocados para a árdua luta de combate à cólera.

Era o que tinha a dizer.
O ,SR. WALDIR PIRES (PDT - BA. Sem revisão do

orador.) - Sra. Presidente, Sr~s eSrs. Deputados, é uma
coisa inominável a redução terrível que hoje se pratica, no
Brasil, dos ganhos do trabalho. Refiro-me ao arrocho salarial
que sofremos trabalhadores em atividade, bem como ao arro
cho brutal quanto aos inativos. Tenho hoje a esperança de
que esta Casa possa vir a aprovar o requerimento de urgência
para que o decreto legislativo de competência do Congresso
Nacional possa sustar o ato do Presidente da República que
impede o pagamento dos 147% aos aposentados do País.

Além de o Governo realizar saldos financeiros no Tesouro
Nacional, além de praticar desvio dos recursos da Previdência
para a realização de despesas que não são as despesas com
os inativos da Previdência Social, o Governo, Sra. Presidente,
está praticando mais uma forma de redução real nos valores

dos proventos e das pensões. Está atrasando o pagamento,
está determinando que o pagamento dos proventos dos apo
sentados e pensionistas se realize no dia 10 do mês subse
qüente, o que é uma faculdade da lei a ser interpretada como
possibilidade última e não como regra. Por isso mesmo o
legis!ador incluiu, como competência do Conselho Nacional
da Previdência Social, a capacidade de antecipar para o mês
da competência, para o mês do vencimento, o pagamento
dos aposentados e dos pensionistas.

Estou encaminhando, Sra. Presidente, ao CNPS - Con
selho Nacional da Previdência Social - uma emenda às suas
deliberações, no sentido de que se pague, ao longo do mês
em curso, os proventos dos aposentados.

A Previdência pode organizar o seu caixa, estabelecer
.0 ,fluxo .de caixa, de modo que não sejam os aposentados
e os pensionistas que financiem a capacidade financeira da
Previdência Social. É uma coisa injusta. Os proventos e as
pensões, hoje, não dão para os alimentos elementares neces
sários para a sobrevivência das pessoas. Não é possível que
continuem dando capacidade à geração financeira da Previ
dência Social.

É ~sta advertência, e ao mesmo tempo urna sugestão,
com o encaminhamento da medida adequada, que estou en
viando ao Ministério do Trabalho e Previdência Social e ao
Conselho Nacional'da Previdência Social.

O SR. FREIRE JÚNIOR - (PRN - TO. Pronuncia o
seguinte discurso.) '-c- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
a sabedoria popular insiste em que "a fome é má conselheira
e, quando o infortúnio bate à porta, a segurança foge pela
janela". A Revolu,ção Francesa resultou mais da fome do
que dos anseios de liberdade, igualdade e fraternidade. Já
os romanos diziam que o povo tem duas necessidades essen
ci~is: pão e circo.

O povo está sem pão e, em lugar de divertimentos, ou
é assaltado ou vê seus filhos, menores de rua ou bem nutridos,
apelando para as .drogas, os furtos, os roubos, os assaltos,
claramente visto que a maioria dos delinqüentes infanto-ju
venisassalta para qbter alimento e vestuário.

Nada há mais degradante do que a fome.
Isso ficou comprovado até nos campos de concentração,

onde havia denúncias contra patrícios e irmãos, feitas em
troca de mais um pouco de comida.

Este ano vemos a merenda escolar, responsável pela fre
qüência de dois terços da população infantil, com recursos
substancialmente n,duzidos, enquanto milhares de professo
res, nos Estados menos desenvolvidos, ganham menos do que
o piso salarial, atrasado em meses o seu pagamento.

Não haverá plano de salvação nacional que não inclua
a redução dos tributÇ)s, o incremento da produtividade, verbas
substanciais para a educação e saúde.

Diz um ditado. popular que "saco vazio não se se põe
de pé". Doente e faminta, metade da população está man
tendo suas últimas reservas de esperanças no Governo, en
quanto a criminalidade avança e os ladrões e assaltantes que
terminam praticando o homicídio provêm das classes média
e alta.

O primeiro l~n.itivo para a fome é a produção agrope
cuária. Vamos esperar mais algum tempo para ver se teremos
atendido o prognóstico de urna safra de 70 milhões de tonela
das de grãos, destinados, de preferências, ao mercado interno.

Era o que tínhamos a dizer.
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o SR. TADASHI KURIKI (Bloco-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr' Presidente, nobres Dep~tados que. compa
recem a este plenário, ainda há pouco OUVI o pronunCIamento
do nobre Deputado Hélio Bicudo a seus pares da Câmara
Federal.

Gostaria de dizer aos meus amigos aqui presentes que,
embora seguíssemos ideologias completamente diferentes e
pensássemos de maneira completamente desigual, sempre ~e

votei ao Deputado Hélio Bicudo o mais prof~n~o respeIto,
principalmente pela sua condição de gr~nde JurIsta. Somos
diferentes porque S. Ex~ gosta de transItar pela esquerda e
eu, pela linha de centro. .

Dizia o Deputado Hélio Bicudo, talvez contamInado pelo
vírus da esquerda mais radical, em certo trecho do seu pronun
ciamento, que ao Presidente Fernando Collor e à sua cama
rilha não interessam o parlamentarismo.

Quero lançar contra essa expressão do Deputado Hélio
Bicudo o meu mais veemente protesto. Em primeiro lugar
pelo desrespeito à figura do Chefe da Nação brasileira. Em
segundo lugar, pela falta até de respeito p~ra com aquel~s

que seguem a figura e a atuação do Sr. PresIdente da Repu
blica Dr. Fernando Collor de Mello.

Fica, pois, lavrado o nosso protesto, da .forma mais vee
mente da tribuna desta Casa, na data de hOJe.

S;~ Presidente, Srs. Deputados, no dia de amanhã, o
Presidente Fernando Collor e a sua comitiva do Ministério
da Agricultura estarão, mais uma vez, em visista ao Estado
de São Paulo ou, mais precisamente, à cida~e da Av~ré, dando
início à safra de verão do ano de 1992. POIS gostana de fazer
uma alusão ao que o Presidente da República tem feito em
prol, da agricultura, não apenas no Estado de São Paulo,
mas em todo o Brasil.

Exatamente no dia 10 de julho de 1991, o Presidente
Fernando Collor comparecia à minha querida cidade de Presi
dente Prudente no oeste do Estado de São Paulo, para lançar
o Plano Agrícola Nacional, que co~eça a dar seus pri1J.1eiros
frutos a partir desta safra. AnunCIava-se, em 10 de Julho,
que o Presidente da República esperava uma safra para este
ano de, pelo menos, 60 milhões de toneladas de grãos.

A própria expectativa presidencial foi superada. O Presi
dente da República volta amanhã a Avaré, no Estado de
São Paulo, para iniciar a colheita de feijão com uma previsão
de safra da ordem de 70 milhões de toneladas de grãos em
1992. Comprova-se, assim, mais uma vez, o jargão popular
de que quem planta, colhe, e o Presidente Fernando Collor
de Mello, que lançou a semente do seu Plano Agrícola no
dia 10 de julho de 1991, na cidade de Presidente Prudente,
começa a colher os frutos do seu grande trabalho em prol
da agricultura. Confirmam-se, mais uma vez, as previsões
e as palavras do próprio Presidente da República quando
disse: "a recuperação da economia nacional, invariavelmente,
terá que passar pelo caminho da ·agricultura". O Sr. Presidente
da República está trilhando o caminho certo.

Na condição de representante do Estado de São Paulo
junto à Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados,
deixo, publicamente, da tribuna desta Casa, a exaltação dos
agricultores do meu Estado e do País.

O SR. BENEDITO DE FIGUEIREDO (Bloco - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr' Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
recebi no meu escritório particular, na capital do Estado de
Sergipe, Aracaju, segunda-feira próxima passada, dia 9, do
Sr. Presidente da Associação de Pais e Alunos do Estado

de Sergipe - APASE, o Sr. Genivaldo T~ófilo de Lim~,

o abaixo-assinado, que agora passo a ler na. Integra, que dIZ
respeito ao problema da educação:

ABAIXO-ASSINADO

Os abaixo-assinados, Pais de Alunos das redes Par
ticular e Pública do Estado de Sergipe, através do pre
sente pleito, vimos nos dirigir aos Srs. Parlamentares
do Congresso Nacional, no sentido de que, em nome
dos compromissos assumidos com a Cidadania Brasi
leira e em favor da Educação, a fim de que esta nobre
atividade social não seja reduzida a uma mera e mesqui
nha ação empresarial, Rejeitem em sua íntegra, o Pro
jeto de Lei que estabelece novas regras para a fixação
e o reajuste das mensalidades escolares e ainda re~oga

a Lei n° 8.170, de 17 de janeiro de 1991, da LeI de
n9 8.178 e do Art. 24 do Decreto Lei n° 3.200 de 19
de abril de 1941, cuja aprovação por esta Casa, extin
guirá por completo as poucas garantias e proteção que
possuem os pais de alunos, e conferindo o Poder Abso
luto aos proprietários dos estabelecimentos escolares.

Desde logo, convictos dos sinceros propósitos dos
Srs. Legisladores, subsecrevemo-nos, aguardando o
vosso atendimento a este verdadeiro clamor da socie
dade sergipana.

(Seguem-se assinaturas).

Sr~ Presidente, este abaixo-assinado, com cerca de 3 mil
assinaturas de pais de alunos da rede particular do Estado
de Sergipe, é endereçado também à Comissão de Educa~ão.

Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados. Como aInda
não houve a reabertura dos trabalhos das Comissões Técnicas
desta Casa, faço hoje o registro de apelo dos pais de alunos
da rede particular, que, de resto, acredito seja o apelo de
todos os pais de alunos deste imenso País. Não podemos e
não devemos tolerar essa política que o Governo Federal
está a impingir aos pais de alunos, haja vista que não é mais
suportável pagar os constantes aumentos que estão v_indo,
principalmente, agora no mês de março. na proporçao de
80 a 100% sobre a mensalidade de fevereiro.

Sr' Presidente, Sr" e Srs. Parlamentares, o Governo Fede
ral precisa de uma política sadia e séria para os estabele
cimentos particulares de ensino. A propósito, trata-se de uma
concessão de serviço público, uma vez que o ensipo de. 19

e 29 graus é garantido pela Constituição Federal: E preCISO
uma política, no mínimo, como a que pedem os paIS de alunos
do meu Estado de Sergipe, para que se mantenha pelo meno.s
a lei atual, que se quer revogar com esses aumentos auton
zados pelo Ministério da Educação.

E digo mais: se o Governo Federal fixa mês após mês,
o aumento das tarifas de serviços essenciais, como transporte
coletivo de passageiros, transportes aéreos e rodoviários, se
mesmo no caos em que está o sistema de saúde deste País
se fixa o que se deve pagar aos hospitais, por que não se
fixa o máximo que os pais de alunos possam pagar de mensa
lidade escolar dos seus filhos? Na verdade, o que não se pode
admitir é que aqueles educadores, aqueles que·possuem esco
las particulares usem e abusem do livre arbítrio que lhes dá
o Estado ao conceder, através do Conselho Estadual de Cultu
ra, o direito de explorar a atividade escolar, ou seja, a escola
particular de 19 e 29 graus.

Tenho certeza de que a minha voz haverá de se somar
à dos Srs. Parlamentares desta Casa, lavrando o meu protesto
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e a ~inha solidariedade aos pais de alunos da Associação
de PaIs e Alunos do Estado de Sergipe.

A SRA. REGINA GORDlLHO (PDT - RJ.) - Sr' Presi
dente, Sr,5 e Srs. Deputados, passo a ler ofício que terei oportu
nidade de entregar, ainda esta tarde, ao Diretor-Geral da
Polícia Federal, Dr. Romeu Tuma. Após a leitura deste ofício,
farei breves comentários.

"Senhor Diretor-Geral.
Como é fato de todos conhecido, o seqüestro do

Cônsul norte-americano Jeffrey Petterson tomou re
percusão em todo o País e também no exterior.

As próprias autoridades estaduais atribuem cará
ter político, social e internacional ao fato.

Entretanto, a apuração do caso, ao invés de ter
sido entregue à Polícia Federal- conforme o comando
expresso do artigo 144, § 10

, inciso I, da Constituição
Federal - foi retida indevidamente pela polícia esta
dual.

Tal fato entendo, como Deputada Federal, ser da
maior gravidade, ao violar competência exclusiva da
União Federal.

Não obstante, a necessidade da imediata atuação
da Polícia Federal neste caso se torna muito mais pre
mente quando se verifica a falta de lisura e o facciosismo
com que vem sendo conduzido o inquérito,que desme
recem a credibilidade de autoridades influentes da polí
cia estadual, a ponto de sugerir comprometimentos in
confessáveis da parte das mesmas.

Assim é que os supostos "salvadores" do Cônsul
americano, os policiais civis detetives Fernando e Wla
demir, na verdade já respondiam por crime de extorsão
e seqüestro - os mesmíssimos crimes praticados contra
o Cônsul, aliás em idênticas condições, pois em ambos
os casos as vítimas eram atiradores na saída de stands
de tiro, presa ideal para extorsão policial por estarem
freqüentemente na posse de armas irregulares.

Para agravar a incompetência, a suspeição e a ab
soluta falta de credibilidade da polícia estadual flumi
nense para apurar o caso de seqüestro do Cônsul, acres
cente-se que a mesma manteve e mantém atuantes em
seus cargos não apenas os referidos detetives Fernando
e Wlademir, mas um total de 13 policiais que respon
dem todos por extorsão e seqüestro, inclusive o inspetor
Nélio Machado, chefe dos mesmos, o qual responde
ao mesmo processo, todos lotados exatamente na 16'
Delegacia Policial, em cuja área ocorreu o seqüestro
do Cônsul.

Aliás, dito inspetor Nélio Machado, que já não
fora afastado de suas funções, é, ao revés, e logo após
o seqüestro do Cônsul, nomeado para alto cargo de
chefia junto ao Diretor de Polícia Especializada, Elson
Campelo.

A isso se soma a circunstância de que a polícia
estadual não tomou qualquer providência relativamen
te às duas armas estrangeiras e de calibre vedado para
civis em poder do Cônsul americano (9mm e 3.75),
pondendo implicar, inclusive, contrabando, fato - até
agora sem qualquer apuração - também de compe
tência federal.

Em suma, além das imperiosas razões constitu
cionais que conferem atribuição à Polícia Federal, fica
evidente a cumplicidade da polícia estadual, com aber-

ração que deu causa ao seqüestro do Cônsul e, conse
qüentemente, seu interesse em acobertar os verdadei
ros responsáveis pelo mesmo..

A tudo isso é necessário pôr-se cobro - com res
peito às atribuições constitucionais da Polícia Federal
e pa:a que as a~toridades qu~ acobertam e promovem
c!"lJ:ll1nosos vestIdos de policiais possam ter sua atuação
SIlllstra desvendada e punida.

Com protestos de elevada consideração e alta esti
ma. - Atenciosamente, Dep. Fed. Regina Gordilho.

. S~"" ~residente, Srs. Deputados, esse fato evidencia que
a vlOlencIa que vem acometendo o Estado do Rio de Janeiro
sem dúvida nenhuma, inclui ações dessa quadrilha que atu~
dentro da própria Polícia Civil.

ASRA. PRESIDENTE (Irma Passoni) - Esta Presidência
informa que o primeira item da pauta é uma emenda constitu
cional. Portanto, necessitamos de quorum qualificado. Tão
logo haja comunicação por parte do Sr. Presidente, daremos
início à Ordem do Dia.

Concedo a palavI~a ao Sr. João Paulo.

o SR. JOAO PAULO (PDS - MA. Sem revisão do
orador.) - Sr' Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Governo
se debate em infindáVeis denúncias de corrupção. Espera-se
que, no mínimo, esses processos de apuração não fiquem
apenas na fase policial. Gostaria que aPoder Judiciário viesse
a comprovar que a impunidade acabou., Entretanto, hoje,
na Folha de S. Paulo, o jornalista Jânio de Freitas publica
uma matéria lapidar com o seguinte título: "A corrupção pela
metade". Essa matéria aborda a impunidade gozada pelos
corruptores. '

Em todos esses episódios, ora denunciados, em nenhuma
vez o corruptor fora indiciado como autor de crime. É, pois,
com esta finalidade que venho a esta tribuna, SI" Presidente,
para que não fiquem na impunidade aqueles que corrompem.
Tanto ci corrompido' quanto aquele que corrompe. ambos es
tão na trilha da ilegalidade e da desonestidade.

Portanto, SI" Presidente. gostaria que o artigo acima men
cionado fosse transcorrido nos Anais da Casa e que o Governo
timbrasse a conduta de indiciar também aqueles que são res
ponsáveis pela corrupção.

Em pronunciamento recente. o empresário Ricardo Sem
ler disse que a corrupção existe neste País em razão do compor
tamento dos empresários. Eles é que corrompem. Portanto.
para que se encerrre·essa fase terrível da vida brasileira, todos
aqueles que trilham esse caminho devem ser severamente pu
nidos.

ARTlGQA QUE SE REFERE O ORADOR:

Corrupção pela metade

A peculiaridade das investigações sobre corrupção admi
nistrativa não se limita à impunidade final. Mesmo quando
o corrompido tem que enfrentar inquérito. não há, jamais,
a implicação do corruptor. Quando muito, é referido no noti
ciário, no desenrolar do texto. Nos inquéritos, com freqüência,
não é sequer mencionado. Aqui existe o corrupto corrompido
sem que exista o corrupto corruptor.

O inquérito dá- Polícia Federal no caso Alceni Guerra
já chegou a numerosas evidências e provas de licitações frauda
das, ompras com superfaturamento, receptação de suborno.
Já foram providenciadas a apreensão e a indisponibilidade
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de bens adquiridos por pessoas da confiança de Alceni, há
prisões feitas e outras previstas para breve. O Procurador
Geral da República, Aristides Junqueira, já falou até na possi
bilidade de pedir a prisão de Alceni Guerra, assim como o
encarregado do inquérito policial disse já dispor de provas
do comprometimento de Alceni em ilicitudes. Acusados de
corruptos porque corrompidos não faltam, mas dos corruptos
porque corruptores só foi incomodado o das Casas Pedro,
o das bicicletas, livre-atirador que não integra os cartéis e
oligopólios.

Se a compra das microlancetas, por preço cinco vezes
superior ao da praça, levou a Polícia Federal a concluir pela
ocorrência de corrupção, o beneficiário da venda, o labora
tório Roche, nada tem com o aspecto imoral do negócio?
E o laboratório ICI, e os demais laboratórios e fornecedores
que foram partes nos negócios considerados corruptos, basta
lhes integrar o poder econômico para que fiquem isentos de
responsabilidade investigável em transações imorais de que
foram beneficiários?

Além disso, laboratórios e outras empresas fornecedoras
não corrompem. São dirigentes ou funcionários ou interme
diários seus que promovem ou aceitam o negócio corrupto.
São pessoas, portanto. Como tais, em nada diferentes de Alce
ni Guerra e seus auxiliares perante a Polícia Federal, a Procu
radoria da República e as leis. Mas quem são aquelas pessoas?
Quais delas estiveram ou estão sob as investigações realizadas
ou em realização?

Mesmo quando há o acontecimento excepcional de duas
prisões por corrupção, como no caso de Alceni, não é violada
a virgindade da regra que só produz, nas investigações e nos
processos brasileiros, corruptos de um lado só.

Peso de toneladas

A Petrofértil afinal vendeu a uréia que desde o ano passa
do vinha sendo objeto de concorrências exóticas. Invalidadas
as duas primeiras, porque as vendas tinham a originalidade
de que se faziam sem a existência do comprador, o novo
presidente da Petrofértil, Izeusse Braga, ao assumir cancelou
a oferta da uréia que encontrara em andamento. Talvez viesse
um processo sério de venda. Não, apenas foi logo restabe
lecido o mesmo método anterior de "venda". E, pior ainda,
agora com resultado mais desastroso do que o encalhe da
uréia.

Quando a Petrofértil armou a primeira "venda" desta
série, a uréia estava cotada no mercado internacional entre
US$120 e US$130 por tonelada. Para contestar notícia aqui
publicada, de que a venda não se realizaria, o então presidente
da estatal, Maurício Alvarenga, "fechou o negócio" por mais
de US$140. Na segunda venda de ficção, por mais de US$130.

Agora, na venda verdadeira, quando o mercado está em
queda, uma empresa sueca leva 100 mil toneladas da uréia
por US$106,50 a tonelada. Digamos, com benevolência, que
da primeira "venda" à de agora, verdadeira, o preço de mer
cado tenha caido só US$15. A Petrofértil perdeu, então, US$l
milhão e 500 mil com o método de venda irresponsável, para
não dizer mais, lançado por Maurício Alvarenga e consumado
por Izeusse Braga.

É por pessoas assim e negócios aSsim que as estatais
acabam apontadas como um peso para a sociedade. E se tor
nam, mesmo.

o SR. VALDENOR GUEDES (PTR - AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr~ Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,

o problema do índio, no Brasil, precisa ser encarado com
mais seriedade, sem emocionalismos vazios e sem sentimen
talismos hipócritas.

Embora a lei civil ainda insista em situar o índio no rol
das pessoas incapazes, a Constituição desmistifica este quadro
ao elevá-lo à condição de capaz para, como parte legítima,
ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses.
E mais, as comunidades indígenas se sobrepõem ao poder
do Congresso Nacional, pois este somente pode decidir quanto
ao aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os poten
ciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais
em terras indígenas depois de ouvidas as comunidades afeta
das.

Possuem os índios, hoje, uma capacidade maior do que
a deferida a qualquer outra comunidade no País: podem eles
vetar, previamente, decisões do Congresso Nacional.

A Constituição, no Título VIII, da Ordem Social, trata
em seu Capítulo VIII sobre os índios.
São os arts. 231 e 232, com seus parágrafos.

Neles encontramos verdadeiro avanço no esforço integra
cionista do índio, reconhecidos sua organização social, costu
mes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-Ias, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens.

Há, todavia, Sr~ Presidente, um conflito de interpretação
no que tange à decisão constitucional da demarcação das terras
indígenas.

Demarcar não significa isolar.
Não pretendeu o legislador constituinte que a União iso

lasse os índios e que' suas terras se tornassem inexploráveis.
Tanto que, aos índios, deu o status, da capacidade, sendo,
hoje, uma heresia, a falsa tutela exercida pela Funai pois
esta foi derrogada, tacitamente, pelos artigos 231 e 232 da
Constituição.

A Constituição não fala em tutela. Diz sobre a proteção
de todos os seus bens e, neste sentido, deferiu-lhes uma advo
cacia especial, a ,ser exercida pelo Ministério Público (art.
129, V, da Constituição). Os índios, capazes, são defendidos
e não tutelados pelo Ministério Público, sem que percam o
direito de ter os seus próprios advogados, caso em que, tais
advogados, serão acompanhados pelas intervenções do Minis
tério Público.

Assim, Sr~ Presidente, é de se estranhar esta febre demar
catória, com características isolacionistas, que invade o Poder
Executivo, que o faz de modo exagerado e abusivo, amea
çando a integridade do subsolo e a continuidade territórial
dos Estados abarcando riquezas do solo para que fiquem está
ticas e inexploradas, como se esta fosse uma forma adequada
de se demarcar terras indígenas.

Demarcar, Srs. Deputados, tem a conotação, na espécie,
de simples identificação, de colocação de marcos, para que,
ao fim, os índios tenham os seus bens protegidos e respeitados.

Mas quais são os bens dos índios?
São os mesmos que podem ser de toda e qualquer pessoa

não índia. São os bens não arrolados no art. 20 da Consti
tuição, pois estes são da União.

Nem são os bens dos Estados e dos Municípios. Entre
os bens dos índios não se incluem os potenciais de energia
hidráulica, nem os recursos minerais, inclusive o subsolo. Estes
são da União, como o são as faixas de fronteiras, as necessárias



Março de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 12 3619

a construções de vias de comunicações e todos os demais
inseridos nos incisos I a XII do já mencionado art. 20 da
Lei Maior.

Mesmo nas terras demarcadas, aqueles bens não são dos
índios: são da União, a quem cabe explorá~los ou deles fazer
uso, na forma da lei.

Portanto, o isolacionismo é um equívoco que se instala
por trás da demarcação das terras indígenas, devendo o povo
estar atento ao fenômeno, para que se descubra a quem inte
ressam tais fatos.

Não podemos enclausurar riquezas nacionais sob os limi
tes de demarcações abusivas e inconseqüentes, que nada con
tribuem para o bem maior de toda a Nação.

O Governo não responde sozinho por tais demarcações,
pois estas cabem à União e'envolvem diretamente o Congresso
Nacional.

Basta ao Congresso fazer valer a sua autoridade, que
os erros, neste particular, serão corrigidos a contento.

Temo, Sr" Presidente, pelo território e pelas riquezas do
Estado do Amapá, eis que, se mantido o estágio atual das
demarcações, poderão ser espoliados, em breve, em nome
de uma falsa proteção ao índio amapaense.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. LUIZ GIRÃO (PDT - CE. Sem revisão do ora
dor.) - Sr" Presidente, Srs Deputados, tomamos conheci
mento de que os Secretários de Fazenda dos Estados, ontem
reunidos, chegaram à conclusão de que se faz necessário um
estudo mais profundo sobre a redução das alíquotas dos produ
tos da cesta básica.

Nunca entendi por que esse tributo é :tão pesado ao agri
cultor brasileiro. Desta tribuna, parabenizo os Secretários dos
Estados por essa autorização de, redução das alíquotas. O
Estado do Ceará tem dado um exemplo a esta Nação, pois
isenta, na sua Constituição Estadual, o feijão, a farinha, a
rapadura. Agora, num trabalho nosso, com o envolvimento
do Governador Ciro Gomes e do Secretário da Fazenda, esta
mos estudando a possibilidade de também reduzir as alíquotas
do arroz e dos outros produtos da cesta básica. Urge que
a Região Nordeste pense na form'ação de uni Mercado Comum
Nordestino, °Merconordeste, capaz de fazer umacompen
sação tarifária entre seus Estados e, quem sabe, até acordos
internacionais com os países' da África, enfim, urge se faça
um trabalho de melhoria do mercado nordestino.

Portanto, Sr' Presidente, registro minha satisfação em
saber que os Secretários de Fazendas dos Estados estão autori
zando a redução das alíquotas dos produtos que compõem
a cesta básica.

Durante o discurso do Sr. Luiz Girão, a SfI Irma
Passoni, 4" Suplente de secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen Pinheiro,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Aproximan
do-se do encerramento do período destinado ao Pequeno Ex
pediente, quero dirigir um apelo aos Srs. Deputados 9ue se
encontram nas demais dependências da Casa no sentIdo de
que acorram ao plenário para que se possa iniciar a apreciação
da Ordem do Dia, que terá curso logo após o encerramento
do Pequeno Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Sr. José Fortunati.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Parlamentares,
durante o ano de 1991 assistimos preocupados a uma guerra
fratricida iniciada pelo Diretor-Presidente da VASP, Sr. Wag
ner Canhedo, contra as demais empresas aéreas. Lances espe
taculares foram dispendidos pela VASP , VARIG e Trans
brasil, na tentativa de sensibilizar a população brasileira, que
utiliza os serviços das empresas aéreas.

Não temos dúvidas de que aquela guerra insana trouxe
prejuízos a todos: à clientela, aos trabalhadores das empresas
e à própria saúde financeira das referidas companhias. A tenta
tiva de ocupar uma pequena fatia de mercado trouxe conse
qüências nefastas que estamos conhecendo agora. Há poucos
dias tomamos conhecimento, através da imprensa nacional,
de que as três empresas haviam feito as "pazes" e, para resol
ver os seus problemas, iriam apelar ao Governo Federal para
que este fizesse a concessão de um empréstimo "em bases
razoáveis".

Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que se trata de
mais uma ação da nossa "iniciativa privada" para abocanhar
uma fatia da riqueza nacional. Esta é a velha história da "socia
lização dos prejuízos" que os nossos empresários conhecem
muito bem.

Não bastasse isto, tomamos conhecimento, através do
Sindicato dos Aeroviários do Rio Grande do Sul, de que
a VARIG começa a realizar demissões em massa dos seus
funcionários. Somente em Porto Alegre, sede da empresa,
já foram demitidos 210 trabalhadores, de um total de 3 mil
funcionários. Existem boatos de que as demissões deverão
ultrapassar o número de 700 trabalhadores. O mesmo vem
ocorrendo em outras cidades onde a VARIG atua.

As empresas aéreas têm demitido centenas de funcio
nários nos últimos meses alegando "falta de ocupação". Estou
convencido, depois de assistir a uma luta que envolveu bilhões
de cruzeiros e enfraqueceu a saúde financeira das três empre
sas, de que elas querem, como de costume, transformar os
trabalhadores em "bode expiatório" das suas trapalhadas.
Querem, com as demissões, forçar o Governo a utilizar dinhei
ro público para compensar a sua incompetência. Não podemos
admitir, num momento de crise social, que os trabalhadores
continuem pagando pelos erros dos outros. Espero que esta
Casa, o Poder Executivo e a população fiquem atentos para
mais este escândalo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, por ocasião
da discussão da reforma fiscal, apresentamos um projeto de
lei que trata do Imposto Territorial Rural, substitutivo ao
projeto originário do Governo. No entanto, a negociação da
rolagem da dívida com a bancada ruralista acabou fazendo
com que o Governo retirasse o seu compromisso de redefi
nição do Imposto Territorial Rural.

O imposto é fundamental para penalizar a grande proprie
dade improdutiva do campo e estimular a produção agrícola
em um país que está colhendo uma safra de 65 milhões de
toneladas de grãos, há experiências internacionais nesse senti
do. É o caso da China, que dispõem de área agricultável
equivalente à metade da do Brasil e está colhendo 435 milhões
de toneladas. O Imposto Territorial Rural é o instrumento
fundamental para estimular a produção agrícola e penalizar
a especulação das grandes propriedades, do latifundio impro
dutivo.

Hoje, estamos apresentando um novo projeto de Imposto
Territorial Rural, até mesmo para que Parlamentares, como
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o Sr. Ronaldo Caiado, que subiram à tribuna para justificar
que não podiam votar o ITR, a pretexto de que não tinha
havido uma discussão mais cuidadosa do assunto, possam fazê
10. Agora. na devida forma, nas Comissões de mérito.

Estamos apresentando um projeto de ITR porque o Brasil
arrecadou com esse imposto, no ano passado, 14 milhões,
e 700 mil dólares, ou seja, importância equivalente àquela
que a Prefeitura de São Paulo arrecada em um dia.

O Governo encampou uma das emendas, do nosso proje
to, a que diz que, para ter acesso ao crédito agrícola, o postu
lante tem de estar em dia com o pagamento do ITR. mas
deixou de lado a revisão mais profunda, mais cuidadosa, mais
detalhada do Imposto Territorial Rural.

A nossa proposta inibe a sonegação, vinculada o acesso
ao crédito rural ao pagamento de ITR. assegura progressi
vidade e, temos certeza, será um instrumento importante de
combate a? déficit fiscal e de estímulo à produção agrícola
no Brasil. E um projeto que estou encaminhando, juntamente
com outros companheiros do núcleo agrário da nossa bancada
- Deputado Pedro Tonelli, Deputado Valdir Ganzer, a com
panheira Deputada Luci Choi!1acki, Deputado Adão Pretto
e Deputado Alcides Modesto. E um projeto coletivo que capa
cita o Congresso Nacional a abrir imediatamente o debate
da revisão do Imposto Territorial Rural.

Era o que tinha a dizer. .

A Sr' Sandra Cavalcanti - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (Bloco - RJ. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados,
o mundo inteiro tomou conhecimento, nos últimos dias, da
morte de uma das maiores e mais importantes lideranças desta
segunda metade do século: o ex-Primeiro-Ministro de Israel,
Menahem Begin. Não só pelo que ele foi como criatura huma
na, pelo que foi capaz de fazer pelo seu povo. mas pela lição
de generosidade, de abertura de espírito que ele deu - e
que fez dele merecedor do Prêmio Nobel da Paz, uma das
mais altas premiações de que se tem notícia - naquele pedaço
do planeta que vive numa guerra há tanto tempo.

Por isso, Sr. Presidente, gostaria que V. Ex' me permitisse
ficar no plenário. com um livro. Trata-se de um livro que
estava até ontem na Embaixada de Israel, aqui em Brasília,
e que ficará em meu poder durante a sessão de hoje e de
amanhã, para que todos os Deputados que assim o desejarem
possam apor as suas assinaturas ao voto de condolências nele
registrado.

Era isso que eu tinha a comunicar a esta Casa, reiterando,
mais uma vez, na condição de Presidente do Grupo Parla
mentar Brasil-Israel, as nossas condolências por esta perda,
realmente uma perda significativa para0 mundo de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao Sr. Nilson Gibson

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ocu
po hoje esta tribunapara fazer um registro indecoroso e incon
veniente: a matança de menores. Em expressivo editorial e
através de excelente artigo do eminente Deputado César
Maia, o jornal O Globo abordou, com rara felicidade, em
sua edição de 8 de março do corrente ano, o problema dos
meninos de rua no Rio de Janeiro. Devido à dimensão que

os males do Rio de Janeiro têm na mídia nacional e interna
cional, o leitor é levado a pensar que o problema dos meninos
de rua no País atingiu no Rio de Janeiro, sua maior dimensão.
Ledo engano. Não são lisonjeiros os resultados a que chegou
a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o extermínio de
crianças e adolescentes no que se refere à cidade do Recife.
O Recife bateu o próprio Rio de Janeiro, num recorde sinistro
de eliminação de menores delinqüentes ou não. E espantoso,
deveras, como tal pode acontecer numa cidade civilizada. De
1987 a 1990, 733 crianças foram mortas, abatidas no Recife.
São dados oficiais, e só se soube disso através da CPI desta
Casa Legislativa. Há qualquer coisa de trágico em tais núme
ros. Tão trágico que nenhuma adjetivação faz-se exata para
tal tipo de matança. A gravidade do problema varia de cidade
para cidade, mas as conclusões do jornal o Globo servem
para todo o País.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, absurda e injusta
mente os governos entregaram as ruas para os menores. De
sorganizados, inibidos e paralisados, consideram o problema
fruto de injustiça social. Na falta de atuação dos Governadores
Joaquim Francisco e Leonel Brizola, o crime ocupa os espaços,
ocupa o poder nas ruas, assustando as cidades brasileiras,
enchendo de indignação a opinião pública tanto nacional como
internacional. Via de regra os Governadores têm colocado
a culpa também no Governo Federal, com o clássico chavão
de "falta de verbas". O Presidente Fernando Collor de Mello,
com os equivocados CIAC, acena para a solução do problema
e, ao mesmo tempo, agrada ao Governo do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, não será com o faraonismo dessas escolas
que as crianças sairão de nossas ruas. Recentemente, disse
o Ministro Carlos Átila, Presidente do Tribunal de Contas
da União:

"O Governo devia suspender a construção dos
CIAC. O problema escolar no Brasil não é de enge
nharia, mas educacional. O importante é ter profes
sores qualificados e bem remunerados, e não prédios
modernos."

E concluiu o Ministro Carlos Átila: "Brasileiro
tem que ter vergonha na cara".

Sr. Presidente, é preciso que o Governo tenha humildade
para buscar soluções mais simples e menos onerosas. Nesse
caso deve começar pela leitura do Relatório Final da CPI
destinada a investigar o extermínio de crianças e adolescentes
no País, tão bem presidida pela ilustre e competente Deputada
Rita Camata.

Oportunamente voltarei ao assunto.

O SR. WALTER NORY (PMDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o
País acompanha, estarrecido, a enxurrada de fraudes na Previ
dência Social, que começou com aposentadorias frias e agora
envolve o ex-Ministro Rogério Magri em denúncias de corrup
ção e suborno.

Todos esses episódios comprovam que nosso sistema pre
videnciário e de seguridade social estão falidos. Estiveram
doentes por muito tempo, mas agora estão em fase terminal.

O mais grave, em meio a todos os escândalos que estão
tomando conta da opinião pública, é que o problema dos
aposentados tem sido relegado a um segundo plano, com o
que não podemos concordar. O fato de a Polícia ter de conti
nuar a apurar detalhadamente todas as denúncias que envol
vem a Previdência não deve impedir que o Executivo e o
Legislativo resolvam as questões das aposentadorias.
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Os problemas que envolvem a saúde no Brasil são graves,
devem ser solucionados, mas para isso temos um novo Minis
tro que está trabalhando nesse sentido. Já os aposentados
não têm, sequer, uma definição sobre os valores de suas apo
sentadorias.

Em primeiro lugar, quero congratular-me com a Execu
tiva do meu partido, que, ontem, em nome de toda bancada,
adotou a posição que considero de grande importância: não
deixar que nenhuma matéria seja votada em plenário, utilizan
do-se do legítimo recurso de obstrução de votação, antes de
ser votado o Projeto de Decreto Legislativo que anula a deci
são do Governo Federal de prorrogar para o ano que vem
qualquer débito previdenciário que venha a ser conferido pela
Justiça.

O Governo quer que sejam pagos apenas no ano que
vem os percentuais çle reajustes de aposentadorias, concedidos
pela Justiça acima dos índices que ele fixou - a diferença
entre o aumento que o Governo concedeu aos aposentados
e os 147% devidos. Essa diferença, em meu entender, deve
ser paga imediatamente.

Em segundo lugar, estou exigindo, em nome dos aposen
tados, que o Supremo Tribunal Federal resolva de uma vez
por todas a questão do pagamento dos 147%. Só assim será
possível restabelecer a dignidade de milhares de brasileiros,
que depois de cumprirem seu papel na sociedade, após longos
anos de trabalho, esperam por uma remuneração justa.

Em resumo, Sr. Presidente, Sr~s'e Srs. Deputados, não
podemos esquecer do problema dos aposentados e devemos
procurar resolvê-los o mais rápido possível. É um errro deixar
~ue as fraudes sejam o centro de nossas atenções.

Era o que tínhamos a dizer.

OSR. DÉRCIO KNOP (PDT - Se. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, gostaría
mos de comentar, hoje, sugestões de um cidadão brasileiro
preocupado com os destinos do País. Um cidadão que é tam
bém representante de uma classe que muito tem contribuído
para o debate político nacional.

O empresário Adelino Boralli enviou-nos documento no
qual defende, entre outras medidas, a participação dos empre
gados nos lucros das empresas. Trata-se de uma iniciativa
importantíssima, pois parte hão dos trabalhadores, mas de
um empresário. Tal iniciativa demonstra que pouco a pouco
a sociedade brasileira vai compreendendo a necessidade de
encontrar soluções globais, voltadas para o interesse maior
do conjunto. As soluções imediatistas e particulares mostra
ram-se inanequadas e já são rejeitadas pela maioria da popu
lação.

O objetivo final da participação nos lucros é trazer a
sociedade brasileira de volta ao caminho do desenvolvimento.
O estímulo ao trabalhador é, sem dúvida nenhuma, a única
maneira de aumentar a produtividade e, como conseqüência,
a renda interna.

O perfil da economia mundial revela que a prosperidade
é fruto do investimento na qualificação do trabalhador. Só
assim, com um alto rendimento da mão-de-obra, crescem a
renda e a poupança interna, fontes diretas da riqueza coletiva.

Quando os próprios empresários reconhecem que a divi
são dos lucros é o caminho mais curto para aumentar os lucros
no futuro, quando isso acontece temos um sinal de que uma
mudança de mentalidade está em curso.

A participação nos resultados finais da empresa deve ser.
feita de forma a não criar uma rigidez na folha de pagamento.
.'\0 contrário, as exigências da economia de mercado apontam

para a supremacia de empresas ágeis, capazes de se adaptar
rapidamente a mudanças de percurso. Assim sendo, é funda
mental diferenciar lucros, que são variáveis, de salários, que
são fixos. Cada trabalhador ganhará mais se os lucros forem
maiores, os seja, o indivíduo deve agir voltado para o con
junto.

A participação nos lucros fará com que o empregado
pense na empresa como parte de seu patrimônio e não como
mera organização que suga suas energias sem retribuir o esfor
ço à altura. O aumento de produtividade acontecerá ao mesmo
tempo em que as greves se reduzirão. O tempo da luta de
classes cedeu lugar à cooperação entre as classes.

A integração dos empregados à vida das empresas dever
criar um novo perfil de organizações produtivas. À medida
que a gestão toma-se mais transparente, diminui o estímulo
à sonegação.

As empresas brasileiras devem tornar-se mais compe
titivas. Isso será possível através de novas relações entre pa
trões e empregados. Dado esse passo inicial, o salto para
a retomada do desenvolvimento exigirá algumas medidas com
plementares, como a simplificação da burocracia e a facilidade
para o repatriamento da poupança depositada no exterior.
Com esse último objetivo devem ser isentos de taxação os
recursos que ingressarem no País com fins produtivos.

Com maior produtividade, maior poupança interna e me
nor sonegação de imposto, teremos completado os requisitos
básicos para a retomada do desenvolvimento.

Sabemos que as dificuldades são imensas e que os desafios
não são poucos. Mas se houver uma convergência de iniciativas
por parte de vários segmentos da sociedade. estamos certos
de que os resultados virão.

Os empresários desempenham e desempenharão sempre
um papel decisivo no acordo político que sirva de ponto de
partida para a retomada do crescimento econômico. Espera
mos que a proposta da participação nos lucros prospere e
se transforme num objetivo para toda a Nação brasileira.

A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
no último domingo foi comemorado o Dia Internacional da
Mulher, data esta institucionalizada em 1975 pela ONU, em
homenagem à memória de 129 operárias das indústrias têxteis
que, em 1857, na cidade de Nova Iorque, morreram quando
participavam da primeira greve conduzida por mulheres. Esta
Casa, a exemplo do que fez nesta data todos os anos, rende
suas homenagens à mulher, através de uma sessão solene
marcada para o dia 12, quando será lançado o projeto "Direi
tos da Mulher na Lei e na Vida".

Este projeto nasce da retomada da luta dos movimentos
organizados, através do Centro Feminista de Estudos e Asses·
soria, CFEMEA, éapoiado pela Fundação Ford e busca basi
camente a eliminação das discriminações, à mulher nas legisla
ções ordinária e complementar, assim como apoiar as inicia
tivas legiferantes em tramitação no Congresso Nacional, prin
cipalmente aquelas que visam à regulamentação da Carta Mag
na.

Ainda nos dias 10 a 12, uma caravana de trabalhadores
rurais e urbanos estará em Brasília, reivindicando do Governo
Federal a urgente regulamentação do veto aposto ao artigo
da Lei de Benefícios e de Custeios da Previdência Social refe
rente ao salário-maternidade às trabalhadoras rurais. Também
está com audiência prevista com os Ministros da Saúde, Justiça
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e Trabalho e Previdência Social, tratando respectivamente
de esterilização, violência no campo e nas cidades e salário-ma
ternidade.

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, os números do
último censo confirmaram o que há muito já sabíamos: somos
maioria da população e, conseqüentemente, do eleitorado
brasileiro. Infelizmente, ainda não conseguimos traduzir esta
maioria em poder decisório. A presença desta delegação de
trabalhadoras rurais em BrasI1ia é uma prova do descaso com
que o Governo trata as mulheres rurais, negando-lhes um
direito elementar que está assegurado na Constituição Fe
deral.

Outro ponto que devemos registrar é a violência brutal
que seguidamente vem atingindo as mulheres brasileiras. So
mente nas últimas duas semanas de fevereiro. Foram assassi
nadas em Belo Horizonte, pelos próprios maridos, onze mu
lheres. Este fato mostra o grau de dificuldade que as mulheres
têm para fazer valer o mais elementar direito do ser humano,
que é o direito à vida. Ainda na Capital mineira, segundo
dados oficiais, desde a implantação da Delegacia de Mulheres,
em 1985, já foram registradas 16 mil ocorrências, entre queixas
e denúncias de maus-tratos.

O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, organismo
oficial do Governo Federal, foi mutilado pelo então Ministro
da Justiça, Oscar Correia, pois considerava suas metas atingi
das com os avanços conseguidos na Carta Magna.

Ontem, o CNDM realizou, no Auditório Tancredo Ne
ves, a posse das novas conselheiras e prestou uma homenagem
às mulheres que se destacaram no ano de 1991 em diversas
áreas. Na política, coube a nós esta homenagem. Espero que
o Conselho não fique restrito apenas a um órgão consultivo
do Governo e possa ter autonomia política e financeira para
gerar e gerir os programas de apoio ao respeito, à liberdade
e igualdade dos direitos da mulher brasileira, integrando-se
ao trabalho desenvolvido pelos diversos movimentos autôno
mos de mulheres.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na impossibilidade
de participar da sessão especial em homenagem ao Dia Inter
nacional da Mulher, marcada para amanhã, quero deixar regis
trada nossa posição e reafirmar a esperança de que só com
a união de todas nós é que reverteremos este perverso quadro
que insiste em retardar o relógio da história.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
embora me mantenha permanentemente atento às causas fer
roviárias, já que ingressei na RFFSA quando ainda estudante
estagiário, tendo nela permanecido durante 30 anos, tenho
procurado ampliar minha atuação agindo nos campos da saú
de, educação, segurança e agricultura, o que me é possível
pelo fato de dedicar-me, exclusivamente, a esta minha nova
missão, agora no campo político.

Com relação às áreas de saúde e educação, meu compro
misso é um "compromisso de sangue", já que muitas impor
tantes obras edificadas por meu pai, Caetano Munhoz da Ro
cha, e por meu irmão Bento, quando governaram o Estado
do Paraná, em diferentes momentos de nossa história, estão
aí servindo, até hoje, nossa comunidade, algumas com sérias
carências de recursos, como é o caso do Asilo de Velhos
de Curitiba e do Leprosário São Roque de Piraguara.

Preocupado com os problemas da área de saúde, apre
sentei um projeto de lei que dispõe sejam 50% das multas
aplicadas no comércio destinados às Santas Casas de Miseri-

córdia, como uma forma de fazer com que esses recursos
retornem à população menos favorecidas, justamente as que
recorrem a essas importantes instituições, tão carentes de ver
bas nos dias de hoje, muitas das quais já amargando a contin
gência de suspender serviços essenciais à população.

Considerando que o projeto de lei por mim apresentado
já se encontra em mãos do relator, solicito aos nobres colegas
apoio no sentido de que o aprovem, com vistas a pelo menos
minimizar a séria situação dos menos favorecidos que buscam
atendimento médico nas Santas Casas de Misericórdia.

Muito obrigado.
O SR. COSTA FERREIRA (Bloco - MA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
um dos mais graves problemas do Brasil contemporâneo é
o da saturação dos grandes centros urbanos em conseqüência
do chamado êxodo rural. Com efeito, em face das dificuldades
da vida no campo, diariamente desembarcam nas Capitais
mais importantes do País milhares de migrantes, cuja baga
gem, muitas vezes, compõe-se apenas das mais singelas espe
ranças: emprego, moradia, enfim, uma vida digna.

Que ilusão! O normal é que consigam exatamente o opos
to. Com a cconomia brasileira em plena recessão, o desem
prego se alastrando descontroladamente, a grande maioria
desses brasileiros acaba na marginalidade, no desabrigo, pas
sando fome e vivendo na mais negra miséria.

Uma das soluções mais evidentes para tal problema, que,
aliás, nada tcm de novo, no Brasil, é encontrar formas de
oferecer dignidade a essas pessoas em seu próprio ambiente:
fixar o homem no campo, proporcionar-lhe condições de ali
trabalhar e prosperar. Para isso" a experiência do passado
demonstrou ser fundamental o concurso de uma instituição
que se confunde com a própria história do crescimento econô
mico brasileiro: o Banco do Brasil.

É realmente difícil enumerar quem apresenta currículo
tão relevante com respeito ao desenvolvimento do campo em
nosso País. O Banco do Brasil está hoje, como, aliás, sempre
esteve, levando recursos para localidades onde muitas vezes
não há presença de quaisquer entidades federais.

Conscientes dessa realidade, as comunidades de Maraca
çumé, Godofredo Viana e Mirinzal, no noroeste do Mara
nhão, pleiteiam a implantação de postos avançados do Banco
em seus Municípios. Fazem-no na certeza de que juntos chega
rão recursos para financiar a produção agrícola e a pecuária,
para fomentar a economia da região, criar novos empregos
e trazer mais prosperidade.

Nada mais lucrativo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, do
que estabelecer um casamento feliz entre um povo de índole
trabalhadora, como o maranhense, e uma empresa séria, con
ceituada e comprometida com o verdadeiro crescimento do
Brasil. De tal união só podem advir benefícios, seja para
a região, seja para o Banco, seja, em raciocínio mais abran
gente, para todo o País.

O combate a algumas das mais dolorosas mazelas nacio
nais - inflação desenfreada, violência urbana, falência com
pleta dos serviços públicos, entre outras - passa necessaria
mente, como já dissemos, pelo incentivo ao campo. O incre
mento da produção agrícola, por exemplo, é hoje condição
sine qua non para a vitória no combate à inflação.

Temos certeza, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de que,
ao trazer a esta Casa o pleito daquelas laboriosas comunidades
maranhenses, estamos de alguma forma contribuindo para
o crescimento destc País. Esperamos encontrar junto à direção
do Banco do Brasil essa mesma motivação. Motivação que
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já faz parte de sua cultura, cristalizada em mais de 180 anos
de existência e em uma folha de serviços ao País cujas dimen
sões ultrapassam os limites de um simples pronunciamento.

É imbuído desse espírito, SJ4s e Srs. Deputados, que aqui
renovo a solicitação para que se instalem postos do Banco
do Brasil em Maracaçumé, Godofredo Viana e Mirinzal. E
que esse seja um dia lembrado como o instante em que se
iniciou uma aliança duradoura e lucrativa para o Brasil.

o SR. DIOGO NOMURA (PL -SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, no dia
8 deste mês, tivemos a feliz oportunidade de visitar a aprazível
cidade de Embu, apelidada a cidade das artes, pelo seu artesa
nato, pelas obras dos seus pintores, pelas flores, pelo verde
que predomina nas suas cercanias, para participar do lança
mento da candidatura do conhecido médico Dr. Romualdo
Gama a Prefeito, pelo nosso Partido Liberal, na presença
de destacados líderes da comunidade, vereadores e senhoras,
como o especial destaque prestigioso do Deputado Federal
Waldemar Costa Filho e do Deputado Estadual Nelson Salo
mé.

Realmente, é fortalecendo cada Município, elegendo os
seus representantes entre prefeito e vereadores, dentro dos
princípios que norteiam o sadio municipalismo, que podere
mos fortalecer os Estados e a Federação, tornando-se mister,
pois, que, como foi feito pelos parlamentares do PL, as suas
presenças avalizem as indicações dos homens que se dispõem
a trabalhar em prol da comunidade.

Nesse encontro memorável, conhecemos a figura austera,
respeitável, lembrando o perfil do Barão do Rio Branco, de
um dos líderes das artes de Embu, um pioneiro do seu desen
volvimento, o Sr. José da Gama Salgado, cujo filho é o nosso
candidato a Vice-Prefeito.

O Sr. Salgado demonstrou profundo conhecimento da
problemática tão discutida, falada e escrita da reforma agrária
entre nós, autor de uma tese a respeito que trago ao conheci
mento desta Casa, na esperança de que a mesma possa no
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária sensibilizar os
setores competentes, já que a reforma agrária deve ser enca
rada e executada com seriedade, com conhecimento da dura
realidade destes brasis, pois a simples repartição de glebas
a pessoas sem condições nem vocação somente conduzirá ao
fracasso, devendo o alvo a ser atingido ser a produtividade,
a fixação definitiva do homem à terra, a compensação do
seu labor, pois não poderemos considerar reforma agrária
a instalação de um lavrador sem orientação e apoio, condicio
nado a plantar alguns pés de mandioca e banana, a pescar
bagres no ribeirão ...

Sr. Presidente, é a seguinte, na íntegra, a tese do Sr.
José da Gama Salgado:

"REFORMA AGRÁRIA

O mais importante em uma reforma agrária é a
infra-estrutura, pois sem isso o governo nunca conse
guiria suas pretensões.

Vejamos como pode ser uma reforma agrária, para
que tenha pleno êxito:

A primeira escolha será do terreno. O mesmo de
verá ter água. A segunda será a escolha da famma.

Vamos propor que o terreno seja de 1.000 ha,
sendo que o mesmo poderá ser dividido a partir de
20ha, 40ha e até 60ha, dependendo de quantas pessoas
consiste a famma.

O ideal seria um terreno de 20ha para cada famJ1ia.
O mais importante de se fazer em uma reforma agrária
é a escolha da família pelo governo, pois a mesma
deve ter raízes no campo e gostar de lavoura, pecuária,
etc. Não poderemos colocar pessoas que nunca tiveram
contato com o campo. Para isso, o governo terá que,
antes, fazer vários testes com toda a família, não só
com o pai, mas também com a mãe e filhos.

Em primeiro plano devemos começar fazendo um
grande círculo, que, num futuro próximo, se tornará
uma agrovila.

Todas as glebas deverão acabar nesse círculo.
Dentro desse círculo teremos um poço semi-ar

tesiano, com água fluoretada. Vários galpões, sendo
para armazenamento de produtos, para maquinário,
oficinas, garagens para tratores, colhedeiras, grades,
pulverizador, irrigação, etc.

Deverá haver escola para crianças, pelo menos
até a 4~ série do grupo escolar; uma escola especializada
para adultos já alfabetizados, para aprenderem a traba
lhar com o maquinário da lavoura, como trator, carre
gadeiras, irrigação, sementes, etc. Na escola primária
deverá ter uma professora que além de ensinar a ler,
escrever, deverá também ensinar higiene, alimentação
adequada e, inclusive, como se deve preparar a alimen
tação.

Para essa Agrovila deverá ter um bom engenheiro
agrônomo e veterinário, que deverá fazer parte da co
munidade, com seu lote de terra dentro da Agrovila.

Para saúde teremos um bom ambulatório, um
pronto-socorro com enfermeiros e médico para primei
ros socorros e uma ambulância. Os profissionais liberais
e enfermeiros deverão trabalhar em rodízios e de prefe
rência morar na Agrovila; não dispensar um dentista
e um bom consultório para atender a população da
Agrovila, pelo menos três vezes por semana ou mais,
se for necessário.

Lazer - No começo, será apenas um campo de
futebol. Outros tipos de lazer serão construídos com
o tempo pela própria população da Agrovila, fundando
uma cooperativa e arrecadando recursos para este fim.
A formação da Agrovila será feita em leque: todos
os lotes acabando no grande círculo. Todas as casas
deverão ser feitas em um só sistema, com frente para
o círculo, no máximo de 15 metros de distância para
facilitar o acesso ao círculo. Será dada a cada proprie
tário uma planta de sua futura casa, medindo de 80
a 70 metros quadrados. O governo entrega pronto o
começo dessa casa, sendo que a mesma terá uma sala,
um quarto, uma cozinha, um banheiro, e o restante
da moradia será completado pelo próprio morador,
com o tempo. Será feita em cada propriedade uma
pequena represa, de preferência, no centro do lote.
Por isso que, no início, foi pedida propriedade com
água.

No lote será plantado, de cada 1 a 2ha de terra,
o seguinte: mandioca, cana, capim para feno, batata
doce, etc. Em 1/4ha serão plantadas frutas como limão,
limão rosa, laranja, abacate e várias qualidades de ba
nana, sendo que a maior quantidade deverá ser de
banana-nanica.

Vejamos como teremos que fazer para manter es
sas fammas seguras e enraizadas às suas terras:
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Em primeiro lugar, teremos que dar, durante 6
meses, um salário mínimo para o chefe da família,
para ajudar sua manutenção.

Faremos um pequeno mangueirão e forneceremos
duas vacas jersey, que são de pequeno porte e bastante
leite, e de fácil manejo, por serem muito dóceis; uma
delas com o bezerro no pé e outra enxertada para parir
dentro de 6 a 7 meses, assim não faltará leite. As matri
zes serão do Estado e as crias do lavrador e proprietário
da terra.

O proprietário poderá, posteriormente, comprar
as vacas.

Faremos um pequeno chiqueirão, sendo duas ma
ternidades (pocilga) e uma engorda dividida em quatro
partes iguais.

O governo fornecerá duas porcas, uma parida e
outra a parir dentro de 110 a 115 dias. As matrizes
são do governo, igual ao caso anterior das vacas.

A reprodução desses animais será feita no caso
das novilhas, como sêmem dos touros do governo, e,
das porcas, com reprodutor fornecidos pela própria
Agrovila, que manterá em seu plantei bons animais.

Daremos a cada família, de 20 a 30 frangas poedei
ras, em início de postura, e sem retorno das mesmas.
Nesse caso, teremos que fazer um pequeno aviário,
no qual caberá 4 aves por metro quadrado. Os proprie
tários só poderão vender seus lotes após 20 anos.

No começo do plantio, será feito pelo engenheiro
agrônomo uma escolha, averiguando qual a tendência
de cada agricultor, o que cada um gostaria de plantar.

Por exemplo: uns gostariam de plantar arroz, ou
tros feijão, outros milho, e assim por diante.

Os proprietários devem plantar dois tipos de lavou
ra: uma mais demorada e outra mais rápida para sua
manutenção. Lavouras rápidas como tomate, pimen
tão, vagem, abobrinha, quiabo, etc., que ele venderia
e daria para esperar a colheita da lavoura mais demo
rada, como a safra da soja, trigo, arroz, milho ou feijão,
etc.

Deve ser dado a cada proprietário 200 a 300 pés
de café plantados para o seu consumo e uma pequena
venda do mesmo. Esse café, na hora do plantio, deve
sempre ter a presença do agrônomo.

O café só pode ser desenvolvido em regiões onde
não haja geada.

Tenho certeza que se o governo tiver vontade de
fazer reforma agrária, dentro de pouco tempo, com
muitas agrovilas deste modelo, seremos o maior produ
tor de cereais do mundo. É sabidó que no mundo inteiro
são os pequenos unidos que fazem a maior produção
de qualquer ramo de negócio, seja na lavoura ou na
indústria.

Para completar esse trabalho, teremos que forne
cer aos proprietários as coisas que se seguem:

Terra, além de tombada gradeada, colocar calcário
de acordo com a acidez da terra, adubada de acordo
com a necessidade de cada lavoura.

Plantada sempre com máquinas e equipamentos
do governo.

Teremos que fornecer sementes de verduras, em
pequenas quantidades, para cada família. Por exemplo:
alface, almeirão, cenoura, beterraba, couve, etc.

Estas sementes serão fornecidas somente duas ve
zes. Deve o plantio ser orientado e vigiado.

Fornecer, a cada 45 dias, de 15 a 20 pintinhos
de corte para sua manutenção de carne.

Nesta complementação alimentar, ainda devem
ser fornecidas ramas de batata-doce, para serem planta
das em leiras.

Atenção:
No dia da distribuição das terras deverá haver um

sorteio para, no futuro, não ter reclamações de prote
cionismo.

Observação: poço artesiano: onde, no terreno es
colhido houver água de
nascente de boa qualidade, não haverá necessidade
do poço, esta água deverá ser tratada com cloro e
flúoI. "

Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente.

O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
as recentes denúncias de corrupção associadas à concessão
de privilégios a devedores da Previdência Social assumem
caráter de extrema gravidade, até mesmo sem comparação
com os vários outros escândalos verificados no atual Governo,
em especial, os do Ministério da Saúde, LBA e de outras
licitações superfaturadas.

Agora, SI. Presidente, não apenas se constata a partici
pação direta de um então Ministro de Estado em procedi
mentos irregulares, de corrupção, como igualmente se eviden
cia, no mínimo, o pouco interesse do Governo em apurar
a denúncia inicialmente apresentada por um servidor gradua
do e ocupante de cargo de confiança na estrutura da Previ
dência Social.

Além da rigorosa apuração sobre o comprometimento
de pessoas, sejam elas ex-ministros ou ainda integrantes da
equipe do Governo Federal, sejam titulares de outros cargos
públicos, eletivos ou não, ou ainda donos de empresas e de
possíveis escritórios de agencia.mento das propinas, a Nação
exige uma completa investigação a respeito da sistemática
de cobrança, arrecadação e composição dos débitos da Previ-
dência. .

Não é possível, SI. Presidente, que prevaleçam facilidades
a contribuintes relapsos, os quais, ao deixarem de cumprir
com suas obrigações, acabam se beneficiando porque encon
tram condições favoráveis, no Governo, para a rolagem das
dívid~s e a continuada burla aos cofres públicos.

E preciso acabar com esse ambiente de facilidades aos
que deixam de recolher as contribuições previdenciárias e,
com isso, preparam fortes esquemas capazes de desencadear
redes de corrupção com ramificações em altos escalões do
Governo.

Ou buscamos todas as causas que fizeram desencadear
esse verdadeiro mar de lama que atinge o País, punindo exem
plarmente todos os responsáveis pela estruturação dessa ca
deia de favorecimentos, ou a sociedade brasileira mergulhará
no caos absoluto, inclusive pela desobediência aos mais ele
mentares princípios de obrigação perante o fisco, na certeza
de que não mais terá sentido pagar em dia seus compromissos
com o Estado, pois o Governo não demonstra capacidade
em gerenciar com seriedade a coisa pública.

O SR. REDITÁRIO CASSOL (PTR - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
quero deixar registrada nos Anais desta Casa a presença do
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Prefeito de Nova Brasilândia D'Oeste, Sr. Roque José de
Oliveira, do Presidente da Câmara de Vereadores e do Pre
feito de Santa Luzia D'Oeste, Rondônia, Sr. César Cassol,
que vieram com as malas cheias de projetos em busca de
recursos para aquela população ordeira e trabalhadora, o que
muitos Prefeitos do Estado de Rondônia deveriam tomar co
mo exemplo, e não ficarem sentados atrás de uma escriva
ninha, esperando que a verba chegue até suas mãos.

Na oportunidade, quero agradecer a todos os Prefeitos,
Vice-Prefeitos, Vereadores, líderes políticos e demais lideran
ças, principalmente às populações dos Municípios de Vilhena,
Colorado, Cabixi, Cerejeiras, Pimenta Bueno, Espigão
D'Oeste, Cacoal, Nova Brasilândia, Rolim de Moura, Santa
Luzia e Alta Floresta D'Oeste, todos de Rondônia, e Como
doro, Juína, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu e Aripuanã,
de Mato Grosso, a boa recepção e acolhida que de uma forma
ou de outra nos foi dada n'as reuniões que realizamos no
mês de janeiro passado. As visitas a esses Municípios foram
de grande importância, pois, além de tratarmos de assuntos
referentes à construção de obras de infra-estrutura, saúde,
educação, saneamento, agricultura, etc., ouvimos a opinião
da população com referência ao Projeto de Decreto Legis
lativo n9 100/91, que dispóe sobre a realização de plebiscito
para a criação do Estado de Aripuanã. E a resposta foi só
uma: o povo aplaudiu de pé e aprovou nossa proposta. Mas
não é só isso; eles querem que o Congresso aprove logo a
criação do Estado, para que possam ter sua independência.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados. Até numa outra oportunidade, se Deus nos per
mitir.

O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S!" e Srs. Deputados,
a cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, é palco de um
acontecimento sem precedentes no gênero, em todo o País.
Ali estão sendo realizados, até o dia 14 do corrente, simulta

,neamente, o 111 Congresso Internacional de Direito do Consu
midor, o I Congresso Latino-Americano de Direito do Consu
midor, o I Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor
e o I Curso de Especialização em Direito do Consumidor,
para magistrados, membros do Ministério Público, advogados,
órgãos de Defesa do Consumidor e profissionais de empresas.

A grandeza desses eventos simultâneos traduz-se pela
presença dos maiores especialistas no assunto, em nível nacio
nal e internacional, que estão abordando e discutindo em
profundidade questões atuais: legislação, o papel do Judiciá
rio, as experiências dos países desenvolvidos e os problemas
que os consumidores enfrentam com relação às práticas abu
sivas.

O 111 Congresso Internacional de Direito do Consumidor
está dando ênfase ao tratamento da matéria nos países mais
avançados. O I Congresso Latino-Americano de Direito do
Consumidor pretende buscar uma formulação comum para
a proteção do consumidor da América Latina, e momento
mais propício para desenvolver este assunto não poderia exis
tir, já que crescem a cada dia os pactos econômicos entre
as Naçóes do Cone Sul, com a perspectiva muito próxima
da criação de um Mercado Comum para a América Latina.

Já o I Congresso Brasileiro de Direito ao Consumidor
está trabalhando em cima de uma retrospectiva do primeiro
ano de implementação do Código de Defesa do Consumidor,
apontando parâmetros para sua aplicação futura. Dentro desse
contexto, estão sendo analisadas as primeiras decisões judiciais
na matéria, aprofundando-se temas básicos como publicidade
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abusiva, c1aúsulas contratuais abusivas e outros temas, sempre
com o objetivo maior de elevar o nível e agilizar os mecanismos
de proteção ao consumidor.

Finalmente, o I Curso de Especialização em Direito do
Consumidor visa garantir aos profissionais que lidam com
o Código de Defesa do Consumidor uma visão prática e efi
ciente do seu sistema, destacando os aspectos preventivos.

Desejo parabenizar os idealizadores, os realizadores e
os que apoiaram evento de tamanha magnitude! Efusivamente
congratulo-me com a Associação do Ministério Público do
Rio Grande do Sul, com a Escola Superior de Magistratura
do Rio Grande do Sul, com a Escola Superior do Ministério
Público do Rio Grande do Sul e com a Associação dos Juízes
do Rio Grande do Sul, que, objetivando associar a teoria
à prática, demonstram a competência, a seriedade e a maturi
dade que sempre os caracterizou.

Num período de tantos desequilíbrios sociais, marcado
pelas injustiças e pelo abuso daqueles que detêm o poder
econômico, outra iniciativa não seria mais feliz e mais inteli
gente do que esta de reunir, para discutir e amadurecer o
direito do consumidor, os melhores profissionais do mundo
na matéria. Parabéns!

O SR. JURANDYR PAIXÃO (PMDB :- SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
fundada nos idos de 15 de março de 1946, a Associação Brasi
leira de Municípios tem, dentre seus principais objetivos esta
tutários, formular as diretrizes do movimento municipalista
no País, defendendo as iniciativas que visem à descentralização
administrativa, econômica e social dos Municípios, com o pro
pósito de dotá-los de recursos financeiros, técnicos e adminis
trativos.

Essa entidade, por conseguinte, existe para defesa do
municipalismo e fortalecimento dos Municípios, havendo,
aliás, sido declarada de utilidade pública federal por decreto
de 14 de maio de 1968.

É óbvio, por conseguinte, que a Associação Brasileira
de Municípios deveria ser presidida e dirigida pelos maiores
interessados em seu eficiente funcionamento, ou seja, os pre
feitos municipais.

Não é isso, entretanto, o que vem ocorrendo. De fato,
a instituição foi dominada por políticos sem compromissos
com o municipalismo, com objetivos eleitoreiros e que se
aproveitam dos recursos da Associação para viajar pelo País
e exterior, em benefício próprio.

Temos para nós ser fundamental que sejam resgatados
os verdadeiros objetivos da Associação Brasileira de Municí
pios, começando pela legitimidade de seus dirigentes, que
devem ser representantes legítimos dos Municípios, sejam pre
feitos ou integrantes das Câmaras Municipais.

Essa democratização da entidade deve ser efetivada com
a máxima urgência, abolindo-se pleitos quase que clandes
tinos, como foi o último realizado em Brasília, em 1989, quan
do o Senador Divaldo Suruagy foi eleito Presidente da entida
de, e Vice-Presidente o Prefeito Welson Gasparini, atual
mente em exercício.

É fundamental, por conseguinte, que os associados da
ABM estejam atentos e elejam somente candidatos compro
metidos com a causa municipalista.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a corrupção é um problema que todas as nações do mundo
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enfrentam em diferentes níveis. No Brasil, é um problema
antigo que, em geral, aparece associado às crises políticas.
Reflete valores da sociedade capitalista, que incentiva o lucro,
em que a margem entre a legalidade e a ilegalidade é geral
mente ultrapassada.

A corrupção traz prejuízos objetivos ao povo, pois retira
do erário recursos destinados aos investimentos do Estado.
Também causa sérios danos não econômicos, ao desmoralizar
as instituições e os dirigentes políticos da nação e ao favorecer
a tendência de generalizar a corrupção a outros setores.

Na história recente do Brasil o fenômeno da corrupção
já desencadeou crises que culminaram com mudanças do po
der político, como aconteceu em 1954, quando os problemas
políticos vividos pelo Governo Getúlio Vargas foram assober
bados pela corrupção e acabaram por causar o suicídio do
Presidente. Getúlio, naquela época, chegou a afirmar que
havia um "mar de lama" correndo sob o Catete.

O atual Presidente tomou posse após uma campanha em
que era apresentado como paladino da moralidade, caçador
de marajás, homem sem vinculação com os políticos. Não
seria muito estranho se esta suposta moralidade não fosse
levada a frente e Collor não desse seqüência às suas promessas
de campanha. Isto é praxe nos governos capitalistas. Mas
o atual Governo apresenta-se à Nação como exageradamente
corrompido e corruptoI. Sente-se um clima de bandalheira
no País, com integrantes do Governo mergulhando com vora
cidade criminosa nos cofres públicos, assaltando o patrimônio
do País e do povo sob o manto da impunidade.

Os escândalos se seguem em uma seqüência assustadora,
e já são tantos que é preciso puxar pela memória para saber
quais são os primeiros e quais são os últimos.

A própria família do Presidente encontra-se envolvida
em denúncias de crimes contra o patrimônio público, denún
cias até hoje não apuradas, nem esclarecidas. O escândalo
das negociações entre a Vasp e a Petrobrás foi intermediado
pelo cunhado do Presidente e pelo tesoureiro de sua campa
nha, Embaixador Marcos Coimbra e Paulo Cézar Cavalcanti
Farias. O escândalo do café na Bolsa de Nova Iorque envolveu
a então Ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, seus
assessores e os amigos íntimos de Leopoldo Collor de Mello.
Seguiu-se o escândalo da LBA, quando a Presidente do órgão,
esposa do Presidente, se viu envolvida em dfmúncias de favore
cimento de sua própria família em Alagoas.

A avalanche de claros indícios de corrupção sem a neces
sária apuração não ficou por aí. Há o caso do líder do partido
do Presidente e seu amigo pessoal Cleto Falcão declarando
à imprensa que os seus gastos e seu padrão de vida eram
custeados pelos amigos. Há o caso dos gastos com cartões
de crédito muito acima do salário recebido pelo ex-Porta-Voz
do Presidente. Isto sem falar no suspeito negócio reahzado
entre Cláudio Humberto e Cleto Falcão, envolvendo a troca
de uma modesta casa em Maceió por uma mansão em Brasília.

Os mais recentes escândalos, envolvendo os ex-Ministros
Antônio Rogério Magri, Alceni Guerra e Margarida Procópio,
revelam não apenas um governo corrompido, mas também
um governo extremamente vulnerável, incapaz de escolher
seus próprios integrantes. O nível de corrupção existente hoje
no País transformou o chamado "mar de lama" de Getúlio
em uma mera poça d'água.

A corrupção crescente no Governo e a crise econômica
por que passa o País termina por criar um quadro de ingoverna
bilidade geral, pois é o Governo como um todo que deve
ser responsabilizado por esses crimes, pruncipalmente por

aqueles mais escabrosos e mais aviltantes ainda, como a entre
ga da Usiminas em troca de moedas podres e subvalorizadas.
Porque, na verdade, o montante da corrupção de Magri e
de outros é pequeno diante dos graves prejuízos já acarretados
à Nação pela privatização desnorteada. Corruptos e degene
rados como os que ora são denunciados devem ir para a cadeia,
mas não podem ser transformados em bodes expiatórios, num
processo que procura inocentar o restante do Governo dos
graves crimes contra a Nação. É preciso apurar a responsa
bilidade do Presidente Collor nos crimes praticados por PC
Farias, Zélia, Rosane, Alceni, Margarida Procópio ou Magri.

A crise política instalada no País, gerada pelo modelo
desnacionalizante, pela gravidade da recessão e pelo elevado
número de escândalos de corrupção, reforça a necessidade
de declarar o impedimento do Presidente da República e a
sua substituição por um outro governo legalmente constituído.
Estivéssemos em um outro país, onde a impunidade não cam
peasse, o Governo já estaria legalmente deposto, e os prejuí
zos que tem causado ao Brasil e ao povo não seriam tantos.

o SR. VIRMONDES CRUVINEL (PMDB - GO. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Depu·
tados, enquanto a inflação acumulada, de novembro do ano
passado a janeiro deste ano, chegou a noventa e quatro por
cento, segundo a FIPE e a Fundação Getúlio Vargas, as tarifas
bancárias se elevaram, em igual período, a cerca de 700%.

Tanto mais estranhável esse descompasso quando, no
mesmo período, os serviços de cadastro de pessoa física foram
reajustados em menos de 24% ficando 70% mais caro o preen
chimento de um cheque avulso, percentuais inferiores aos
índices acumulados da FIPE e do IGP.

Verifica-se, ademais, uma diferença frisante quanto ao
custo dos preços de uma para outra instituição bancária, umas
oferecendo gratuitamente o cheque magnético, outras cobran
do mais de oito mil cruzeiros, ocorrendo, por vezes, diferença
de 90% no que se refere aos extratos de terminais eletrônicos.

Quando o Governo liberou as tarifas, a partir de setem
bro, quanto ao setor bancário, houve o recrudescimento da
inflação.

Na verdade, os grandes conseguiram, apesar do aparente
aperto do ano passado, com a extinção do overnight, superar
todas as provisões, com lucros elevados, muito acima daqueles
auferidos pela indústria e pelo comércio, deixando a perder
de vista os da agricultura.

Enquanto o Banco do Brasil apresentou, em 1991, um
lucro da ordem de duzentos e setenta bilhões de cruzeiros,
o Banespa aproximou-se dos cem bilhões e o Itaú chegou
a cento e sessenta bilhões.

Esse resultado favorável foi obtido, principalmente, no
segundo semestre, tendo-se como certo que cresceu no primei
ro biênio deste ano.

Paralelamente, o desempenho da indústria ficou entre
sofrível e ruim, medíocre o da agricultura, razoável o do co
mércio.

Enquanto isso, o povo pagou o alto preço da inflação.
Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente, S~s e Srs.

Deputados.

o SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDS - RI. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr~s e Srs. Depu
tados, precisamos dar maior valor ao papel do nutricionista,
no sentido de trazer melhores condições na qualidade dos
alimentos consumidos.
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Sabemos que a profissão de nutricionista, exercida priva
tivamente por profissionais de nível universitário, formados
em escolas superiores, somente será bem executada se tiverem
a colaboração indispensável dos técnicos em nutrição e dieté
tica, vez que o número de profissionais de nível superior é
muito reduzido no Brasil.

O nutricionista tem como função primordial melhorar
o padrão alimentar da população, contribuindo enormemente
para o aumento do índice de expectativa de vida. As atividades
deste profissional abrangem tarefas como: planejamento, or
ganização, supervisão, direção, assessoria, investigação, ensi
no, orientação, execução e avaliação de serviços de nutrição
e dietética.

O técnico em nutrição e dietética é um intermediário
entre o nutricionista e o pessoal de cozinha. Ele coordena
e supervisiona a execução do planejamento feito pelo nutri
cionista.

Supervisionando o trabalho do pessoal de cozinha, o téc
nico verifica inclusive o teor de cozimento dos alimentos e
controla tecnicamente o serviço no aue diz respeito a compras,
armazenamento, condições higiênicas, custos, quantidade e
qualidade dos produtos alimentícios.

Na indústria, o técnico trabalha na elaboração de cardá
pios para o restaurante. Neste sentido, o seu trabalho é muito
importante, pois ao fornecer uma refeição bem equilibrada
quanto ao seu valor nutritivo, contribui para o aumento da
produtividade no trabalho.

O trabalho que o técnico realiza em instituições bancárias
e comerciais é semelhante ao que desempenha na indústria,
desde que haja o restaurante específico para os funcionários
da empresa.

Em hospitais, assim como em clínicas, o técnico em nutri
ção e dietética pode trabalhar também na elaboração de cardá
pios para os próprios funcionários, para pacientes internados
sem problemas específicos de alimentação e para aqueles que
necessitam, a pedido médico, de uma dieta alimentar especial.

Junto às escolas é um grande colaborador, cuidando da
merenda escolar e orientando o pessoal da cozinha na escolha
e preparação da alimentação para um melhor desenvolvimento
da criança, do adolescente ou mesmo do adulto, quando em
cantinas de faculdades.

Aqui estamos para defender a importância do nutricio
nista na atual conjuntura.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~s e Srs.
Deputados.

o SR. AÉCIO DE BORBA (PDS - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
sabe-se que as principais empresas de transporte aéreo de
passageiros no Brasil vivem momentos de crise, com baixo
índice de aproveitamento em seus vôos, o que as obriga à
diminuição da freqüência dos mesmos, com resultados nega
tivos nos respectivos faturamentos.

Diz-se, inclusive, que há entre aquelas empresas a vonta
de de buscar socorro financeiro junto ao Governo, visando
à recuperação econômica das mesmas.

Mas, Sr. Presidente, dentro do quadro que estamos en
frentando, a situação das companhias referidas não constitui
um caso isolado. Nunca se viu tanto desespero entre a classe
empresarial!

Empresas de pequeno, médio e grande portes estão que
brando. Há aquelas que não estão faturando para suportarem
o peso dos impostos e o custo da folha de pagamento. Há
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as que não conseguem repor os estoques, manter a produção,
cumprir seus compromissos com fornecedores e com os ban
cos.

Há um estado de inadimplência instalado, com graves
repercussões, inclusive, na receita da União, dos Estados,
dos Municípios e da Previdência Social.

Assim, nada justificaria o Governo assumir responsabi
lidades diretas com um setor específico, enquanto os demais
continuarão a sofrer a grave crise do momento.

Se o apelo das empresas de transporte aéreo chegar às
portas do Governo, não se espera o protecionismo, nem o
procedimento de exceção. O que se quer do Governo não
é o apadrinhamento, nem o paternalismo, mas ações coeren
tes, universais, capazes de tirarem os empresários da situação
em que se encontram, devolvendo aos empregados a tranqüi
lidade de que tanto carecem.

Com estas observações, Sr. Presidente, creio poder espe
rar do Governo uma atitude justa, não em favor de poucos,
mas em socorro de todos.

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

O SR. CELSO BERNARDI (PDS - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.S e Srs. Deputados,
com muita honra e justificada satisfação, venho ocupar a tribu
na da Câmara dos Deputados para registrar a passagem dos
63 anos de fundação da Associação Comercial e Industrial
de Santo Ângelo (Acisa), cuja data transcorreu dia 4 de março
próximo passado.

Os 63 anos de existência da Acisa foram marcados por
importantes atividades em prol do progresso econômico e
social do Município de Santo Ângelo. Presidida atualmente
pelo empresário Eduardo Basso, a entidade vem se destacando
em nível regional e estadual na defesa dos interesses da classe
empresarial, do comércio, da indústria e na busca do desenvol
vimento com justiça social. Ao longo de mais de 6 décadas,
a Acisa conquistou prestígio, respeito e importância pela sua
marcante atuação nos mais diferentes empreendimentos.

A entidade congrega em torno de 300 associados, sendo
a base da vice-presidência da 5~ Região da Federasul, que
congrega 20 Municípios, bem como a coordenadoria do Grupo
4 da Fiergs, que abrange uma área de 23 Municípios.

Conforme estatutos da entidade, a Associação Comercial
de Santo Ângelo foi fundada em 4 de março de 1929, tendo
sido seu primeiro presidente o Sr. Frederico Ortmann. Porém,
no dia 30 de setembro de 1963, ela foi transformada em Asso
ciação Comercial e Industrial, razão social esta que perdura
até hoje. '

São objetivos primordiais da Acisa: representar a classe
empresarial perante os poderes constituídos; promover o de
senvolvimento e estimular o fortalecimento do comércio e
indústria; estimular o intercâmbio social e profissional dos
associados; proporcionar condições de aprimoramento das
técnicas comerciais e industriais; orientar os associados em
assuntos que envolvam situações econômicas, financeiras, fis
cais, jurídicas e administrativas; e, facilitar, por todos os meios
ao seu alcance, a defesa inalienável dos interesses da classe
que representa e o processo de aperfeiçoamento do comércio
e indústria.

A Acisa é sem dúvida, um dos pilares da economia do
Município de Santo Ângelo, onde tem despontado como a
mais forte liderança, colocando-se a serviço da sociedade como
um todo, participando efetivamente como alavanca da gran
deza da comunidade a da região missionária.
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No prédio onde funciona a Acisa, além da Biblioteca
Pública Municipal, estão o escritório regional da Junta Comer
cial; o Centro de Apoio a Microempresa - CEAMES, que
surgiu do somatório da entidade com a Administração Muni
cipal, Clube de Diretores Lojistas e a FURI; o Centro de
Integração Empresa-Escola - CIE-E, ligado à Fiergs e Fede
rasul, e o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC.

Ao assumir a Presidência da Acisa, o empresário Eduardo
Basso implementou o projeto Missões Ano 2000, que tem
por finalidade fundamental a formação de um novo homem
dentro de uma nova sociedade, no aspecto de desenvolvimento
do modelo agropecuário, industrial e comercial. O apreciado
jornal A Tribuna Regional, em sua edição de 3 de março
de 1992, ao destacar o aniversário da Acisa, assim se refere
ao projeto Missões Ano 2000:

"O projeto foi a principal empreitada surgida nos
dois últimos anos e que vem preparando com muita
competência a região para o próximo milênio, no sen
tido de resgatar a retomada do crescimento sócio-eco
nômico dos mais diferentes segmentos da comunidade.
Inclusive, dentro desse espírito desenvolvimentista e
de vanguarda no campo empresarial, já foram encami
nhados aos órgãos competentes, Prefeitura Municipal,
Câmara de Vereadores e também para a Espanha, atra
vés de uma viagem do ex-diretor do Banco do Brasil,
Aleir Calieri, projetos pertinentes a este empreendi
mento, para uma melhor apreciação das autoridades
e lideranças empresariais daquele país europeu. O
"Missões Ano 2000" foi amplamente debatido em 1990
e 1991 em reuniões, simpósios, conferências e palestras
onde lideranças dos setores do comércio e indústria
discutiram alternativas e soluções para a região buscar
a sua estabilidade econômica em face da atual conjun
tura nacional."

No decorrer destes 63 anos de atividades a Acisa" tem
participação primordial nos planos de desenvolvimento da
comunidade e nos principais eventos que o Município promo
veu, sendo que nela tiveram Ol}gem medidas eficazes no pro
cesso de crescimento de Santo Angelo e na busca do bem-estar
do povo missionário.

Desde o ano de 1929 até agora passaram pela presidência
da entidade 34 empresários; todos eles tiveram participação
importante para que ela tivesse atualmente o nome e o con
ceito de que desfruta, sendo acatada, respeitada e ouvida
por todos os segmentos da sociedade, em razão da sua credibi
lidade e principalmente pelo grau de maturidade, competência
e sabedoria de seus integrantes.

Como homem público que forjou seu caráter no seio
da Associação Comercial e Industrial de Santo Ângelo (Aci
sa), sinto-me feliz em poder registrar, aqui do Planalto Central
do Brasil, da Câmara dos Deputados, este importante evento,
que orgulha a brava gente santo-angelense e a todos os missio
neiros.

Com toda a certeza foi na Acisa que, na qualidade de
Secretário Executivo, pude conhecer com profundidade uma
gama imensa de empresários e homens públicos, dos quais
obtive ensinamentos preciosos que até hoje servem como bús
sola e paradigma na caminhada que empreendi na vida pú
blica.

Faço este registro com emoção e gratidão, pois quem
conhece, como eu, o trabalho fecundo e operoso que realiza
aquela associação sente-se orgulhoso de sua atuação nestes
seus 63 anos de aplaudida existência.

Ao rememorar os tempos em que lá estive como modesto
colaborador, me vêm ao pensamento fatos marcantes que
estão inseridos na história do Município e que nasceram da
visão dos dirigentes da Acisa em harmonia com os poderes
constituídos e lideranças comunitárias, como é o caso da I
Feisa-Feira Industrial de Santo Ângelo, realizada em 1965
na renomada e saudosa Escola Técnica Industrial Presidente
Getúlio Vargas, marco inicial das feiras nesta região, e a Ex
po-lOO, ao ensejo do centenário da capital missioneira. Foram
dois eventos que marcaram época e cujo sucesso se deve ao
espírito empreendedor e cooperação da Acisa e seus asso
ciados.

Presto uma homenagem a todos os ex-presidentes e aos
que integraram a diretoria da Acisa nestes 63 anos, bem como
aos atuais dirigentes, a quem cabe a honra de comandar os
seus destinos nesta importante e desafiadora encruzilhada da
política e das mudanças que ocorrem na economia mundial,
no Cone Sul e internamente.

Acresce, neste ano, a realização da V Fenamilho, evento
que marca de forma indelével a potencialidade de Santo Ân
gelo e da região missioneira no contexto rio-grandense, brasi
leiro e do Cone Sul e que tem na Acisa sua inspiração e
o sustentáculo de êxito.

Felicito o poder público de minha terra, através dos Pode
res Executivo e Legislativo, que em todos os grandes eventos
contaram com as idéias luminosas e o trabalho permanente
desta associação sempre integrada nos mais importantes pIa
nos de desenvolvimento, sendo que as vitoriosas realizações,
na capital missioneira, têm marca desta notável entidade de
classe.

Ao encerrar esta manifestação, desejo abraçar o atual
Presidente Eduardo Basso e por seu intermédio cumprimentar
os demais integrantes de sua dedicada e eficiente diretoria,
pela excelência das iniciativas e pela modernidade das ações
e empreendimentos.

Tenho certeza de que os futuros dirigentes darão continui
dade ao trabalho desenvolvido e Santo Ângelo e sua gente
continuarão a contar com os extraordinários serviços e o sem
pre elevado espírito público da nossa ilustre Associação Co
mercial e Industrial.

Por derradeiro, desejo requerer um voto de louvor à
Associação Comercial e Industrial de Santo Ângelo e à sua
atual diretoria e que do mesmo seja dado ciência ao Presidente
da entidade, ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Verea
dores de Santo Ângelo.

o SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, através de minhas palavras, hoje, pretendo propor a
esta Casa uma reflexão que julgo de maior importância para
o processo democrático do País. Aproximam-se acontecimen
tos importantes para nosso processo político. A decisão sobre
parlamentarismo ou presidencialismo e sobre República ou
Monarquia vai fazer emergirem questões básicas para o futuro
da Nação. Os partidos políticos precisam voltar a analisar
princípios básicos sobre os quais se fundam.

Esses princípios são de natureza política, social, econô
mica, cultural, moral e ética. Eles devem alicerçar nossa demo
cracia e iluminar toda iniciativa partidária. Falo no momento
sobre meu partido e seus fundamentos.

São princípios de natureza política, o compromisso funda
mental com a democracia que faz com que O regime de governo
produza liberdades individuais e sociais. Esse compromisso
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do PMDB quer ser a expressão política da sociedade brasileira,
reconhecidas as eventuais divergências no modo operacional
de conquistá-lo.

Uma visão clara da natureza política do partido faz enten
der que ele é uma agremiação político-partidária que, reu
nindo a vontade e a decisão de seus participantes, possui
a capacidade de universalizar o particular, encontrando solu
ções coletivas para os interesses da maioria.

É próprio da natureza política do ser humano e portanto
de um partido político buscar fórmulas e medidas adequadas
para que a sociedade seja vivida de maneira plena. Fortale
cendo-se os agrupamentos representativos que expressem a
vontade das populações, há possibilidades de os indivíduos
melhor se realizarem numa convivência harmônica.

Fator fundamental de qualquer arregimentação partidária
é ter objetivos certos e seguros. Atingir os objetivos definidos
pelo partido é meta contínua dos esforços de todos os que
se filiarem ao PMDB.

Quanto à natureza social desses princípios, sabemos que
a maneira como os homens se põem no mundo é através
da sociedade. Compreendida tal realidade, vivida pelos seres
humanos desde seus primórdios, entende-se que os princípios
básicos que fundamentam o PMDB têm necessariamente o
componente social, a ser desenvolvido.

É a procura continuada do desenvolvimento social que
gera a igualdade. Na medida em que os seres humanos se
reconhecem socjais, eles descobrem suas igualdades e suas
desigualdades. E a busca do equihbrio dos interesses sociais
que, criativamente, encontra opções e ações que procuram
minorar as desigualdades que desumanizam a vida dos margi
nalizados, dos assalariados e de muitas categorias de trabalha
dores urbanos e rurais.

A natureza social do homem exige que seja implantado
um regime de governo cada vez mais representativo dos seg
mentos da sociedade. Importa que essa representação cons
titua a base de uma soberania popular que reafirmando o
ser humano como social encontre formas de garantir a igual
dade de direitos e deveres do cidadão.

Ao tratar da natureza econômica dos fundamentos do
partido, pode-se afirmar que há uma preocupação do PMDB
pela defesa dos interesses nacionais, concebidos como inte
resses do povo brasileiro. Essa preocupação gera o trabalho
e a riqueza. É quase uma inquietude que conduz ao desenvol
vimento e que permitirá aos brasileiros usufruírem dos avanços
tecnológicos, além de poderem contribuir para o bem-estar
da humanidade.
• A produção de bens e serviços é ponto de partida para

a expansão da economia e propiciará ao povo participar do
consumo e usufruir do progresso.

São os interesses econômicos das individualidades que
apressam a evolução da economia e são os interesses indivi
duais agrupados em instituições econômicas que produzem
a riqueza em escala.

As preocupações do PMDB são principalmente de natu
reza econômica porque é numa economia moderna, avançada,
que serão encontradas as maneiras de beneficiar toda a popu
lação.

Encontrar os parâmetros corretos e opções adequadas
para expandir o progresso econômico é a forma de dignificar
o cidadão brasileiro para que tenha vida condigna e seus direi
tos fundamentais básicos satisfeitos.

Existem também princípios culturais a serem cultivados.
O respeito aos valores culturais que forjaram o homem brasi-
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leiro e a nação são recomendados pelo PMDB. Um povo
se afirma como povo alicerçado em seus dados culturais, que
constituem sua maneira de ser e o distinguem dos demais
povos.

Os fatores culturais que formam a base do brasileiro deve
rão ser pesquisados e difundidos, porque eles trazem em si
respostas às questões que explicam o jeito de ser do povo.
A cultura identifica e individualiza o povo.

O PMDB, além de respeitar nossa cultura, há de incen
tivar também outra espécie de cultura, que é aquela que revela
a produção artística, latente na alma do cidadão. O incentivo
à cultura, que possibilita ao cidadão expressar-se como indiví
duo e à nação como individualmente organizadas, terá um
fator relevante para a ação política do partido.

Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, o princípio filosófico
da moralidade como fator de coesão e de respeito ao cidadão
e à cidadania é opção fundamental e norma de procedimento
do partido.

Pelo princípio de moralidade o PMDB deverá manter
um implacável combate à corrupção, quaisquer que sejam
as dissimulações através das quais ela.costuma se apresentar.

A moralidade é básica para a convivência dos seres huma
nos. Ela requer atenção especial e intransigente na apuração
das responsabilidades, principalmente as que desrespeitam
o bem comum e o erário. Fazem parte da natureza moral
do convívio humano e atenção aos fatores culturais que nos
originaram, além da exigência de princípios norteadores da
administração geral do País.

O mundo atual descobre que a ética contém elementos
primordiais ao desenvolvimento. A ética origina-se da desco
berta feita pelo indivíduo da sua própria função social. A
força dessa descoberta provoca a exigência interna, profunda
intrínseca, do respeito e da compreensão do cidadão para
com outro cidadão que com ele convive e da função social
que ambos exercem na comunidade. A natureza ética da ação
política gera a dignidade que se procura na democracia. É
através da ética. que o PMDB alicerçará seus princípios de
combate às formas de impunidade, às injustiças, à miséria
e às desigualdades sociais.

Só a força de uma ética que engendre a compreensão
profunda do que quer dizer ser humano racional, inteligente
e social será capaz de eliminar as múltiplas máscaras que
a corrupção assume, até em sociedades evoluídas.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB - GO. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, previ
sões alvissareiras apontam para uma grande safra de grãos
no ano de 1992. Fontes do Ministério da Agricultura e o
próprio Ministro Antônio Cabrera, entusiasmados, já falam
numa supersafra, superior a 70 milhões de toneladas de grãos.
Após anos de dificuldades no campo, avizinham-se tempos
de profícua prosperidade, que requer um tratamento especial
pelos órgãos do Governo, para que não seja frustrada a expec
tativa, e o produtor rural seja valorizado, de maneira tal,
que se sinta estimulado a investimentos ainda maiores nos
anos posteriores.

Nosso País tem vocação agropecuária e, o mais impor
tante, tem terras férteis e de fácil manuseio. "Em se plantando,
tudo dá", como já dizia o escritor lusitano. Mister se faz
haja incentivo e recursos destinados à área, e assim não preci
saremos importar alimentos de outros países e ainda teremos
condições de exportar o excedente para os países que não
'possuem condições de produção.
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O Governo Federal, na próxima quinta-feira, estará
anunciando 32 medidas destinadas a facilitar a venda da safra
de verão e o plantio da safra de inverno, principalmente um
programa de redução de perdas na agricultura. Registramos
com louvor a preocupação do Ministério da Agricultura, mor
mente com os problemas de adubação mal feita, que redunda
em produção menor, falhas no armazenamento, dificuldades
e perdas no transporte e também funcionamento inadequado
das máquinas agrícolas, em especial, as colheitadeiras. O mi
nistério, em tempo, distribuirá cartilhas com orientações a
respeito do desperdício nas colheitas, incentivando uma maior
produtividade de grãos e, indubitavelmente, maior abundân
cia de produtos colhidos. Ressaltou o ministro que da produ
ção de grãos apenas 70% chega a mesa do consumidor, perden
do-se 30% na colheita e no caminho.

Desejamos ressaltar a visão da direção do Banco do Bra
sil, colocando-se na vanguarda, já aplicando mais de 3 trilhões
de cruzeiros, na expectativa de retorno certo, tendo em vista
as previsões alvissareiras de uma supersafra. O Presidente
Lafaiete Coutinho argumenta que o recurso dispendido agora
voltará, sem dúvida alguma, mais gordo às contas bancárias
dos produtores rurais. Essa fé propicia resultados animadores
e retumbantes.

Nossa preocupação maior é com o produtor rural. Do
apoio recebido, principalmente da valorização de seu trabalho
e de sua luta, dependem a prosperidade da agricultura e da
pecuária. Quanto maior apoio e melhores condições de venda
e escoamento da produção, maior incentivo se verá, e a pros
peridade virá ao campo. A fixação do homem no campo será
uma realidade à medida que forem concedidas condições bási
cas e dignas para toda a sua família. Com uma vida com
as condições mínimas, os produtores se fixarão, e as safras
serão abundantes.

Como homem do Centro-Oeste, vislumbro um Brasil ca
da vez mais progressista, com um campo forte, que refletirá
em abundância de grãos na mesa dos brasileiros e, por conse
guinte, na formação de uma geração mais saudável e pronta
para os embates do século XXI.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o Código de Defesa do Consumidor completou um ano de
vigência no último dia 8 de março. Todavia, não há muito
que se comemorar. Lançado com grande alarde, observamos.
que ele não procedeu aos avanços necessários na relação entre
consumidor e comerciante.

O código esbarrou na ineficiência da fiscalização governa
mental e na sua falta de estrutura, na lentidão e burocracia
do Poder Judiciário, na pouca divulgação e difícil assimilação
e, por fim, na conhecida letargia da população brasileira em
protestar e reclamar seus direitos.

A não eficácia, na prática, do Código de Defesa do Consu
midor acarreta a continuação dos abusos econômicos. São
produtos ditos dietéticos longe de conterem o número de calo
rias indicado nas embalagens; são os nomes científicos de
produtos anunciados com o objetivo de dificultar o entendi
mento do consumidor; são os consorciados de automóveis
obrigados a pagar os aumentos absurdos praticados pela indús
tria automobilística; são as mercadorias vendidas em super
mercados e lojas com prazo de validade vencido e assim por
diante.

Contudo, o desamparo dos consumidores não se restringe
às transações realizadas com comerciantes particulares. Não
existem, por exemplo, mecanismos que os protejam daquele

que é, sem dúvida, o maior comerciante deste País: o poder
público. Se não, vejamos: quais os agentes de que a população
dispõe hoje para combater os constantes e excessivos aumen
tos da energia elétrica, dos correios, dos combustíveis, das
telecomunicações e dos impostos federais, estaduais e muni
cipais?

Restringindo-nos a Santa Catarina, podemos apontar,
afora a elevação do custo da energia e dos combustíveis prati
cada em níveis acima da inflação pelo Governo Federal, um
aumento na alíquota do Imposto sobre Circulação de Merca
dorias e Serviços -ICMS, sobre estes mesmos produtos.

Em Florianópolis, a exemplo de outros municípios, foi
o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, que difi
cultou ainda mais a já combalida e agonizante situação finan
ceira do povo brasileiro.

Nesse sentido, argumentamos que os aumentos abusivos
de produtos essenciais à sobrevivência humana, associados
ao descontrole inflacionário e a recessão econômica, são abu
sos que ferem muito os direitos de cidadania e justiça da
população. Porém, contra esses absurdos governamentais não
há sequer um código, mesmo que ineficaz, para a defesa do
consumidor e que lhe garanta o poder de compra do seu
salário.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. PASCOAL NOVAES (PTR - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
volto à tribuna desta Casa para, mais uma vez, abordar um
assunto de grande importância para a agricultura brasileira.
Refiro-me, Srs. Parlamentares, à compra da supersafra de
1991192.

Todos nós lembramos que na época do plantio o Governo
fez campanha incentivando o agricultor a plantar em toda
a sua propriedade, garantido a compra de toda a safra. O
que vemos hoje, no auge da safra, é o agricultor sendo obri
gado a entrar na Justiça para cobrar o pagamento do preço
mínimo, sendo esta, a meu ver, a última saída, se o Governo
não cumprir as promessas da época de plantio.

Recebo, todos os dias, no meu gabinete, telex, telegramas
e telefonemas de agricultores e associações agrícolas do meu
Estado, solicitando o nosso empenho junto aos órgãos gover
namentais para que liberem com urgência o dinheiro para
a compra da safra de 1991/92 em Rondônia. Fiz, nos últimos
dias, uma verdadeira Via Crucis, em contato com os Ministros
da Agricultura e da Economia e com o Presidente da Compa
nhia Nacional de Abastecimento - CONAB, solicitando o
empenho desses órgãos para resolução imediata do problema.

Segundo o Ministro da Agricultura, o total de recursos
que vai irrigar a economia a partir deste mês, quando começa
oficialmente a colheita da safra agrícola de 1991/92, deverá
chegar a 54,3 bilhões de dólares. A expectativa é de que
a safra atinja 70 milhões de toneladas de grãos, contra as
56 milhões da de 199019l.

Embora concordando em que a safra deverá reanimar
os negócios, alguns produtores agrícolas e associações da classe
acham que a situação ainda está muito confusa e que é neces
sário aguardar o pacote sobre a comercialização da safra,
a ser anunciado pelo Presidente Collor no dia 13, para se
ter uma idéia mais precisa.

A principal preocupação dos agricultores - pelo menos
foi isso que senti em recente reunião com os do Município
de Ariquemes, no meu Estado - é a possihilidade de queda
dos preços de mercado abaixo dos preços mínimos estabele-
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cidos pelo Governo, em conseqüência do excesso de oferta.
Se isso acontecer, os agricultores não terão como pagar suas
dívidas.

Essa tendência de queda em relação, por exemplo, ao
arroz já começa a se manifestar na região de Ariquemes,
onde, além de não haver comprador, o preço dado por atraves
sadores não passa de irrisórios seis mil cruzeiros, um absurdo
em relação ao preço real.

A esse respeito, na semana passada, o Ministro Antônio
Cabrera se comprometeu a convencer os compradores a segu
rarem as cotações e lutarem pela liberação de 400 milhões
para financiar a comercialização da safra, para os agricultores
que não recorreram a financiamentos para o plantio. Os outros
poderão converter 100% do crédito de custeio, contra uma
média histórica de 25%.

Será melhor para todos, no entanto, se o Governo sim
plesmente seguir o bom senso e cumprir seu papel, financiando
a formação de estoques privados ou, quando necessário, com
prando excedentes para sustentar os preços. Com isso, preser
vará sua credibilidade e não precisará, no segundo semestre,
envolver-se numa penosa campanha para reconquistar a con
fiança dos produtores.

A nova safra parece bastante satisfatória, mas serão ne
cessárias outras boas colheitas para garantir, de agora em
diante, condições normais de abastecimento.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, acompa
nhamos nesta manhã, ao lado de outros Parlamentares, a
audiência do Movimento das Mulheres Agricultoras dos Esta
dos do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul
com o Ministro da Previdência, Reinhold Stephanes.

Uma caravana com cerca de 1.300 mulheres destes três
Estados chegou ontem a Brasilia, com o objetivo de entregar
às autoridades federais uma significativa pauta de reivindi
cações.

Ao Ministro da Previdência, as mulheres trabalhadoras
rurais solicitaram a imediata implantação do Plano de Custeio
e Benefícios, assegurando a aposentadoria aos 55 anos.

Esta comissão de mulheres reforçou a reivindicação da
Contag, do Departamento Nacional dos Trabalhadores Ru
rais, da CUT e dos sindicatos rurais de todo o País de que
seja restabelecido imediatamente o pagamento dos benefícios
rurais cancelados.

Ontem, no Paraná, os trabalhadores rurais fecharam as
agências dos Correios em cerca de 50 cidades do interior,
para protestar contra o cancelamento dos benefícios e a demo
ra no recebimento e processame,nto dos novos pedidos de
aposentadoria.

Estas manifestações têm em comum um único objetivo:
que o Governo cumpra imediatamente o que determina a
Lei de Benefícios da Previdência. Até agora, a Previdência
tem usado os mais absurdos argumentos para protelar a efeti
vação destas medidas.

No encontro desta manhã, o Presidente do INSS, César
Eugênio Gasparin, assinou um documento, entregue à Comis
são das Mulheres Trabalhadoras do Paraná, de Santa Catarina
e do Rio Grande do Sul, no qual garante o atendimento a
três reivindicações básicas: o imediato restabelecimento do
pagamento dos benefícios rurais cancelados; a adoção de me
didas para normalizar o processamento dos pedidos de aposen
tadorias com o início dos pagamentos em 60 dias; e, final-

mente, a garantia de que será respeitado o direito da aposen
tadoria a todas as mulheres trabalhadoras rurais aos 55 anos
de idade, independentemente do seu estado civil.

Acompanhamos e apoiamos este movimento. Inúmeras
vezes cobramos do Governo e atendimento destas reivindi
cações e esperamos que finalmente os compromissos assumi
dos nesta manhã sejam respeitados. O que não passa do respei
to à lei.

O SR. JOÃO TOTA (PDS - AC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, reclamada
desde a Constituição de 1946, a reforma agrária, cuja discussão
assumiu o paroxismo em 1964, pretendeu iniciar-se com a
formulação do Estatuto da Terra, que completa suas bodas
de prata sem ter atingido ainda os objetivos propostos em
todo o território nacional, muito menos na Amazônia Legal,
apesar das agrovilas e de entrega de títulos definitivos aos
sem-terra, muitos dos quais transferiram a propriedade para
se dedicarem a outras atividades, como o garimpo.

Evidentemente, não adianta entregar dez alqueires a uma
família de bóias-frias, se o Governo não lhe propicia sementes,
instrumentos de trabalho, arados, assistência técnica e credi
tícia, ajuda já oferecida a pequenos e médios proprietários
nas regiões mais desenvolvidas do País.

Essa dificuldade inicial pode ser suprida pelo Incra e
pelo Banco do Brasil, o primeiro induzindo os lavradores
ao cooperativismo - de produção, de crédito, de consumo
- sem descurar do ensino técnico e da saúde, fundamentos
indispensáveis ao desenvolvimento agropecuário; o segundo
abrindo-lhe crédito.

No caso específico do Acre, antes da reforma agrária
propriamente dita, já havia uma questão fundiária a solucio
nar, tanto que, no início da década de 70, foi criada, no
Ministério do Interior, a Comissão de Terras Rondónia
Acre, encarregada de equacionar o problema da propriedade
agrária de forma definitiva.

Houve êxito parcial em Rondônia, onde se verificou que
apenas três propriedades estavam regularizadas, o restante
constituído de terras devolutas ou pertencentes ao patrimônio
indígena.

Paralelamente a esse ordenamento, é preciso incentivar
o trabalho dos posseiros não contestados, propiciando-lhes
incentivos fiscais, técnicos e creditícios.

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

O SR. ROMERO FILHO (PST - PRo Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a classe produtora rural aguarda, com justificada expectativa,
a divulgação, nesta quinta-feira, de um novo pacote agrícola
que o Governo Federal pretende baixar. Antecipando a entre
vista em que o Presidente da República dará conta das medidas
a serem postas em vigor, o Sr. Ministro da Agricultura, Antô
nio Cabrera, informou que delas constam a redução das alí
quotas para a importação de tratores e reforço de US$250
milhões para o Finame rural, visando a modernizar a frota
agrícola do País. O Governo também pretende abrir uma
linha de crédito de investimento para financiar a aquisição
de calcário, com três anos para resgate, além de concessão
de incentivos que leve à redução do uso de agrotóxicos nas
lavouras.

O pacote também inclui, de acordo com as mesmas infor
mações prestadas pelo ministro, a implantação de um progra
ma para reduzir as elevadas taxas do desperdício na agricultura
brasileira.
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São, pelo que podemos deduzir, providências inseridas
na própria Lei Agrícola, aprovada pelo Congresso Nacional
em decorrência de disposição constitucional. Evidentemente,
deve ser reconhecido o esforço do Ministério da Agricultura
em levar avante tais propósitos dentro de uma consciência
mais nítida e racional da importância do setor produtivo rural
no contexto econômico do País.

A maior preocupação dos agricultores, contudo, relacio
na-se com os preços de produtos como o algodão e o trigo.
No Paraná, maior produtor de algodão, as vendas estão ocor
rendo abaixo do preço mínimo, o que está provocando um
prejuízo da ordem de 40 por cento. Um dos impasses em
que I) setor se encontra é que não existe recursos para EGF
- Empréstimo do Governo Federal, e o mercado só aceita
pagar o preço mínimo existindo o EGF. Conseqüentemente,
os negócios estão interrompidos f" sem preço. Historicamente,
o agricultor comprometia entre 1 e 1,5 arroba de algodão
em caroço para o beneficiamento do produto. Presentemente,
é necessário que o cotonicultor gaste cinco arrobas para cobrir
as mesmas despesas.

Outro aspecto negativo para o setor é o da não equiva
lência entre a correção dos financiamentos e a do preço míni
mo. Enquanto a dívida dos produtores é corrigida pela TRD
- Taxa Referencial Diária, o preço mínimo sofre a correção
pela TR - Taxa Referencial, no primeiro dia útil do mês.
A dívida se avoluma dia a dia e o preço do produto só vem
a ser pago (quando isso ocorre) no início do mês.

As cooperativas que congregam os cotonicultores para
naenses, especialmente do norte do Paraná, estão atentas à
divulgação do novo pacote agrícola para, a partir de então,
tomarem uma posição. Esperemos que as medidas a serem
anunciadas nesta quinta-feira não venham frustrar as espe
ranças de uma categoria que responde pela produção média
de 1 milhão e 100 mil toneladas de algodão e que o Governo
demonstre, com toda transparência possível, estar mesmo dis
posto a fazer da agricultura o mais adequado instrumento
para reverter o sombrio quadro recessivo em que a economia
brasileira está mergulhada.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. ULDURICO PINTO (PSB - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
estamos diante de mais dois casos explícitos de corrupção
no Governo Collor de Mello, o qual se encontra mergulhado
no maior e mais caudaloso mar de lama de que se tem notícia
neste País.

Uma das operações irregulares, Sr. Presidente, refere-se
à aquisição, pela Eletronorte, de cabos condutores de energia
da Romênia, segundo contrato assinado em junho do ano
passado, a preços muitas vezes superiores aos praticados no
mercado internacional, representando superfaturamento de
mais de duzentos milhões de cruzeiros.

O processo usado por aquela estatal para proceder de
forma a causar prejuízo aos cofres públicos constitui-se em
manter "fixos e irreajustáveis" os preços constantes da cotação
internacional, quando esses preços vinham despencando desde
o ano de 1989.

Outro escândalo no âmbito da Eletronorte que está na
ordem do dia, Sr. Presidente, refere-se ao cancelamento que
ela foi obrigada a fazer, pela segunda vez em três anos, de
concorrência internacional, para compra de equipamentos
destinados a suprir de energia elétrica os Estados do Acre
e do Amapá, que, como se sabe, andam às escuras.

Esse cancelamento foi determinado pelos preços verda
deiramente abusivos cotados para duas turbinas, com os quais
se poderia comprar três turbinas, já que foram majorados
em cinco milhões e quinhentos mil dólares.

O que é mais estranho em tudo isso, Sr. Presidente, é
o fato de que o Diretor de Suprimento e Administração da
Eletronorte, Sr. Heitor Gonçalves, vem sendo responsabi
lizado por essas irregularidades, mas mesmo assim é mantido
no cargo, o que chega a ser motivo de perplexidade.

Certamente que poderíamos terminar esta denúncia com
uma profissão de fé na impunidade, partindo do pressuposto
de que ela não merecerá do Governo o maior rigor na apuração
dos fatos, mas preferimos imaginar que desta vez esses escân
dalos serão punidos exemplarmente, para que não mais se
repitam no atual Governo.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~S e Srs.
Deputados.

O SR. CÉSAR MAIA (PMDB - RI. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, se valessem
os indicadores quantitativos teríamos, na melhor das hipóte
ses, de afirmar que 1991 terminou em piores condições que
1990. A inflação de 23% ou 24% supera a inflação de 20%
de dezembro passado. O nível de atividade é inferior, assim
como piores são as condições econômicas do setor produtivo.
A situação fiscal é mais frágil, assim como o nível das reservas
cambiais. O salário e o emprego estão comparativamente re
primidos. A credibilidade e a popularidade do presidente des
vanesceram. A autoridade da administração pública balança
ao sabor das denúncias. Certamente nem a equipe econômica,
nem o presidente acharam que Angra dos Reis, entre lanchas
e tangas, era o melhor lugar para o governo se expor, neste
ano, às críticas e ao sol.

No entanto, vive-se sensação de melhora, num ambiente
de moderado otimismo. Que fator mágico é esse que trans
forma fatos negativos em expectativas positivas? Poder-se-ia
dizer que é o fator político. Mudaram as condições políticas.
Em primeiro lugar mudou a própria sociedade, que de forma
nitidamente majoritária reconhece a necessidade de reformas
liberalizantes. Em segundo, os políticos e seus partidos tam
bém estão em mutação. As teses tradicionais abrem caminho
às idéias radicalmente democráticas e sócio-liberais. As deci
sões tomadas pelo Congresso Nacional, desde o início do se
gundo semestre, ratificam isto. Em terceiro lugar, o próprio
governo começa a mudar. De uma postura imperial juvenil,
passou a viver, de fato, o diálogo e a negociação. Dezembro
de 91 é a expressão disso. Finalmente, mudou o interesse
político daqueles segmentos econômicos e sociais que sempre
se alimentaram da crise. Mudou na medida em que a profun
didade da crise deixou de discriminar as vítimas.

De certa forma não seria exagerado dizer que a atitude
um tanto blasé da equipe econômica responde mais à falta
de alternativa do que a um laisser Caire ideológico. Seria injusto
se não se reconhecesse sensibilidade nesta atitude. Dado que
a sociedade não acredita, neste momento, em governo ou
políticos, de nada serviria aumentar a luz dos faróis. A resistên
cia automática desintegraria até as melhores medidas. Portan
to, até que haja uma massa crítica de credibilidade, o mergulho
do governo dentro de si mesmo é uma ação de prudência.

No entanto, o clima favorável não deve dar passagem
a nenhum ritual religioso. As coisas não vão se resolver sozi
nhas. A crise brasileira, se deixada à sua própria sorte, terá
o destino previsível: a desintegração e o caos.
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O entendimento nacional em tqrno daqueles pontos que,
hoje, estão majoritariamente presente~ na vont~de dasoci7
dade é cada vez mais. urgente. A sÇlcledade nao quer maiS
o Estado intrometido dé antes. A sociedade já viu que quem
paga as contas do governo, de seu déficit, é ela mesma. A
sociedade sabe que a inflação é um imposto pago por quem
vive de cruzeiros. E quer mudar.

Enquanto é tempo.

O SR. RUBEN BENTO (Bloco - RR. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
representantes do Estado de Roraima, temos acompanhado
a ação das Forças Armadas na região Amazônica.'

Elas são sentinelas ativas da soberania nacional, nãoape
nas na proteção material de nossas fronteiras, más principal
mente na defesa contra a penetração sub-reptícia de interesses
espúrios.

As Forças Armadas do Exército, da Marinha e da Aero
náuticil exercem também papel social, levando assistência às
populações locais. '. "

A medicina preventiva, o combate às parasltosese outras
formas de ação social são realizados pelas nossas Forças Arma-
das naqueles extremos qa Pátria.' , ; " '

Os Batalhões de Engenharia de Construção prosseguem,
igualmente, na sua faina pioneira de abrir estradas de pene
tração. ,', ' , " ,,'

Ao lado do papel exercido pelas Forças Armadas, vale
a pena ver de perto o despertar do gigante. '

Vale dizer que a nossa fronteira mais uma vez se desloca
na direção interiorana, .abrindo perspectivas imensas' para a
economia nacional.

E fica de pé a fundamental interrogação: saberemos fazer
com que as riquezas minerais, os recursos florestais, o poten
cial de produção da Amazônia revertam em benefício dó de
senvolvimento nacional' e tragam a elevação do padrão' de
vida do seu povo, ou apenas representaremos, o papel' de
"zona" de trânsito das riquezas que irão favorecer as econo-
mias dos países mais adiantados? '

, No passado, o Brasil recebeu valiosa contribuição exte:
na. Recebemos a contribuição humana dos portugueses, ptlc

meiros povoadores. Recebemos o sangue negro africano, pe
tr61eo que serviu para lavr,ara terr~ e implantar ,Iavou:a~,

sem exigir dividendos eremessás de Juros. Recebemos a ImI
gração italiana, a imigração' alemã, a imigraç~oesla~a, no
norte do Paraná. O árabe e o judeu estão aquI,'convlvendo
positivamente com a sociedade brasileira. Em épocas mais
recentes, recebemos a imigração japonesa, hoje' integrada na
coletividade brasileira:

Esse capital-homem veio para ficar. Não exigiu royalties,
juros, dividendos, remessas de lucros. O Brasil é um país
que muito deve aos países onde a elevada densidade de popu
lação e outros fatores provocaram deslocamentos populacio-
nais em busca de terras virgens. '

Agora não estamos recebendo gente. A política de ingres
so de capitais demanda maiores cuidados porque estes exigem
retornos. Os capitais, diferentemente do homem, não se nacio
nalizam espontaneamente.

Para tudo isto precisamos estar atentos.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~' e Srs.

Deputados.

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PMDB -:- SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Depu
tados, defendendo a ecologia, os guarulhenses Dinho e Eumar

Santos chegaram a Brasília dia 21 de fevereiro para colher
~ assinatura do Presidente Fernando Collor no livro de ouro.
, Essa dupla,Sr. Presidente, saiu de Guarulhos no dia
17 de agosto de 1991, percorrendo, de bicicleta, 10 mil quilô
metros por todo o Brasil. Numa cruzada escol6gica e fazendo
registro fotográfico da poluição dos rios, queimadas e outros
tipos de agressão à natureza, pI;epararam um relatório que
será encaminhado ao Presidente Fernando Collor.

Ap6s conseguirem a audiência no Palácio, os dois ciclistas
pretendem pedalar até o Rio de Janeiro, a fim de chegar
em a 'tempo para a Rio/92. Os irmãos denunciam o estado
deplorável das, matas e pretendem fazer uma exposição de
(otos.
, ,Pela coragem e pelo incentivo à preservação da natureza,
quero registrar os meus parabéns aos irmãos guarulhenses.

Era o que}inha a dizer!

O SR. CÉSÀR SOUZA (Bloco - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - SR. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o período
do defeso do camarão, época de proibição da pesca para asse
gu~àr tondiçõçs d~ reprodução á espécie, é.um proced!rr:en~o
de polícia ampi~ntal que pretende garantIr a sobreVIvenCIa
do camarão, m,as que está comprometendo a sobrevivência
do pescador artesanal em Santa Catarina.

A contabilização do desespero dessas pessoas que sobre
vivem da pesca"éspecíalmente nas regiões de Laguna e Imaruí,
em Santa Catarina, registra algo em torno de 60 mil pescadores
desempregados', impedidos de prover o seu sustento pela proi
bição da pesca «:lo camarão, que é a base de sua pequena
economia. ..'
, 'A essa situação soma-se o agravante representado pela

falta de regulamentação do seguro-desemprego, uma alterna
tiva paliativa que hoje não existe ,e que poderia minorar as
necessidades ç1aquela gente.

" Tudo soml,ldo, o quadro hoje é desesperador. Há famílias
p,assando necessidade, sem terem o que comer, sobrevivendo
de doações e favores cada vez mais escassos.

Nunca é demais lembrar que nessas regiões, Laguna e
Imaruí, no sul de Santa Catarina, a dependência da pesca
é quase total.

Os pescad9r,es, na tentativa de solucionarem essa pendê.n
cia que lhes é vi~al,.estão sugerindo a formação dt.: uma .com~s
são para reavaliar o período de defeso do camarao, pOIS eXIS
tem indícios d~ que há erro na fixação dos prazos de restrição
da pesca em virtude da desova.

Essa comissão idealmente deverá ser formada por repre
sentantes do loama, da Fundação de Amparo à Tecnologia
e ao Meio Ambiente, FATMA, da Colônia de Pescadores
e da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Essa
comissão rea1i~ària novos estudos técnicos sobre o ciclo vital
do camarão. "

Sobre esse assunto o Governador do Estado de Santa
Catarina, Vilson Kleinubing, contactou o Ibama aqui em Bra
sília, sem obte~ até o momento absolutamente nenhuma solu-
ção. ,

O que se pede agora, o que estou pedindo ao Governo
Federal, atrav~, deste pronunciamento, é a suspensão ime
diata do defeso, e a constituição dessa comissão a que me
referi. .

Sem isso, sem que sejam tomadas medidas imediatas para
minorar o des!o~pero dos pequenos pescadores catarinenses,
pode ocorrer na região um gravíssimo conl1ito social, porque
existe desespero, existe fome e não existe solução à vista.
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Esperamos, este Parlamentar, os pescadores e o Governo
de Santa Catarina, que sejam tomadas imediatamente as medi
das necessárias que estamos sugerindo.

Muito obrigado.
O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
está encerrando as suas ativida?es na cidade de Capela, em
Alagoas, a Usina de Açúcar e A1cool João de Deus.

Criada pelo espírito empreendedor de um dos industriais
sob cuja responsabilidade a indústria sucro-a1cooleira moder
nizou seu parque industrial, deixando de constituir-se dos fa
mosos engenhos de açúcar e passando aos modernos equipa
mentos das usinas, o empresário José Otávio Moreira transfor
mou a Usina João de Deus não apenas na principal atividade
econômica da cidade de Capela, não apenas, praticamente,
no sustento de quase todas as famílias que ali moram, como,
também, quase que exclusivamente no único empreendimento
de porte do Município.

A sombra da Usina João de Deus floresceram os planta
dores e os fornecedores de cana. Também à sua sombra o
comércio local, atingido duramente, como toda a hinterlândia
brasileira, pela migração, pelo processo migratório, pôde ser
sustentado, pela circulação de dinheiro e até a instalação de
banco na cidade. Assim, como epicentro fundamental daquela
sociedade, tinha-se o funcionamento da Usina João de Deus.

Agora passará o território da usina a ser apenas um entre
posto de concentração de cana. Após a aquisição do patri
mônio da usina por um grupo paranaense, toda cana ali produ
zida passou a ser transportada para a Usina Ouricuri, no muni
cípio vizinho de Atalaia, que passará a moê-Ia, provavelmente
com profundos reflexos na distribuição de ICMS - Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para a municipa
lidade e, com certeza, um golpe mortal na economia de Ca
pela.

O empreendimento Usina João de Deus, como aliás mui-
tos desses empreendimentos em Alagoas e Pernambuco, não
era apenas um negócio bem sucedido, negócio industrial e
comercial importante. Era sobretudo o arrimo social, o equilí
brio humano desta área do interior do Estado. Com a deca
dência já anunciada pelos débitos que estão levando à insol
vência as usinas de álcool e açúcar em Alagoas, um fenômeno
claro que está ocorrendo, finda-se uma era.Não se trata apenas
da falência destas empresas, nem do empobrecimento de seus
proprietários. Finda-se um tempo em que o proprietário tinha
amor à sua terra porque ali estavam suas raízes. Diga-se de
passagem que o proprietário anterior da Usina João de Deus
era um grupo pernambucano cujo herdeiro, empresário José
Pessoa de Queiroz, enquanto circulava pela Europa e pelas
páginas de revistas que O apontavam como um dos dez soleiros
mais cobiçados do País, deixava morrer à míngua os servidores
de sua indústria, a Usina Santa Terezinha, em Pernambuco.
Já os atuais proprietários dos equipamentos e do patrimônio
são paranaenses e, naturalmente, sem qualquer identificação
com Alagoas. O originário criador da usina, proprietário da
usina, o já falecido empresário José Otávio Moreira, não cons
truiu aquele empreendimento para ganhar dinheiro pura e
simplesmente. Era um sonho, era uma inspiração de vida,
era uma motivação para viver, era uma realização interior.

Tive o orgulho de conviver com o "Coronel" José Otávio
Moreira. Avô de minha mulher, conversávamos muitas vezes.
Homem que morreu com mais de 80 anos rijo, lúcido, com
uma visão muito clara dos problemas do Brasil e de Alagoas.
Homem de um profundo conhecimento da terra, dos homens,

da agricultura, ele tinha na parede de sua casa, não apenas
uma fotografia da usina, mas também a fotografia de uma
velha e frondosa árvore à sombra da qual ele imaginou e
criou o que foi até este momento o maior empreendimento
industrial e comercial da cidade em que ele nasceu. A sua
história foi uma história de luta, sacrifícios e sofrimento, levan
do á frente o empreendimento, quando à época, princípio
do século, década de 30, as dificuldades eram de toda ordem.
Mas, homem íntegro, ç1e uma formação moral que já não
mais se conhece nos nossos tempos, o "Coronel" José Otávio
Moreira - "Coronel", entre aspas, expressão com que eram
distingüidos os proprietários de usinas de açúcar no Nordeste
- levava a tal ponto sua integridade que nós podemos fazer
um parelelo com a derrocada moral que a sociedade brasileira
assiste hoje em todos os níveis. Levava a tal ponto esse com
promisso com a seriedade que, havendo contraído empréstimo
com um banco alemão e tendo o Brasil declarado guerra às
potências do eixo, considerando peremptos todos os débitos
com o eixo naquele momento, o "Coronel" e empresário
José Otávio Moreira não se conformou. Informado pelas auto
ridades brasileiras de que o débito deixara de existir, no estado
de beligerância que havia entre Brasil e Alemanha, tanto
fez, tanto procurou que conseguiu transferir para a matriz
do banco a soma que tomara como empréstimo, honrando
o compromisso da sua empresa. Ele costumava dizer que era
ainda o tempo do fio de bigode.

José Otávio Moreira foi um homem que no anoitecer
da sua vida o que mais lhe entristecia não era morrer. Era
a decadência dos valores do trabalho, da família, da seriedade,
da solidariedade. Homem como os homens da sua época,
de verdades claras, muitas vezes duras, homem do sim/sim
não/não, e cuja importância, como empresário e como prefeito
que foi de sua cidade, impulsionou Capela.

As conquistas e a estabilidade do pequeno Município
do interior algoano estão ameaçadas. Agora, neste momento
em que, de fogo morto, a Usina João de Deus deixa de existir
como tal e como iniciativa industrial, é que se irá compreender
a extensão dramática da falência do empreendimento, à época
grandioso, de José Otávio Moreira. Agora é que se vai perce
ber claramente, nitidamente, naquele Município de Alagoas,
a grandeza e a imensidão do projeto que há 50 anos motivou
a vida de um dos gigantes da indústria açucareira do estado
de Alagoas.

Diferentemente dos usineiros atuais, incapazes de qual
quer sacrifício pelo seu povo e até de honrar compromissos
assumidos com bancos e governo, José Otávio Moreira criou
uma indústria do nada. Não era um homem rico. Mas era
sutentado pelo trabalho e pela força de vontade.

Agora os capelenses perdem sua principal fonte, não só
econômica e financeira, mas de referência, referência até polí
tica. A usina era referencial para o povo de Capela. Os planta
dores de cana ficarão agora a mercê de um capataz. Está-se
se reduzindo à expressão de província um Município que já
se encontrava entre os maiores arrecadadores de ICMS da
Zona da Mata em Alagoas. Portanto, nós temos em 1992
a regressão, o atraso ao invés do desenvolvimento, a involução
ao invés da evolução. Às vésperas do terceiro milênio, às
vésperas do ano 2000, como está acontecendo nas cidades
do interior, como Capela, em Alagoas, estamos conseguindo,
com nossa incompetência, com nossa falta de zelo, com nossa
falta de amor pelo País, com o desmoronamento moral da
sociedade e a crise moral por que passa a Nação, destruir
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as estruturas familiares, intelectuais, morais e econômicas do
País.

O Brasil, que é um país de 8,5 milhões de km2
, reduz-se

à especulação financeira nas capitais, sobretudo em Brasília,
reduz-se às negociatas, à insignificância de ser um país de
terceiro mundo, condenado a transformar-se em país de quar
to mundo, quinto mundo, o mais baixo mundo que houver.
Vivemos num país em que iniciativas como estas estão desti
nadas à morte sem que sejam substituídas por processos mais
modernos de socialização da economia, do progresso da indús
tria, do comércio e da agricultura. Quando o interior deixa
de dar a sua cota de participação na arrecadação do Estado
e sofre este tremendo impacto da perda de uma unidade indus
trial e ao mesmo tempo uma referência histórica - e Capela
não é exemplo único, isolado, disso, este fato vem ocorrendo
principalmente no Nordeste - é que nós podemos ter a dimen
são exata não apenas desta crise que estamos vivendo, como
da importância de homens como estes que passaram pela histó
ria do Brasil. São anônimos em nível nacional, mas trazem
a profunda marca deixada na sua cidade. Marca que agora
os modernos e os contemporâneos apagam criminosamente.
Marca da construção de uma unidade industrial sem prece
dentes à época naquela região e que confere ao seu criador,
o empresário José Otávio Moreira, o status, não só de contem
poraneidade, mas ainda de eternidade. Dá-lhe um espírito
visionário. O mesmo espírito criador e empreendedor de ho
mens como Juscelino Kubitschek e outros que souberam cons
truir.

Infelizmente a sociedade atual está se preparando cada
vez mais para a desumanidade, com os computadores, com
a informática, com os satélites. Estamos destituindo os valores
morais, sociais, culturais - e erigindo uma sociedade de nú
meros, uma sociedade fria, de máquina. Não é aquela socie
dade sonhada pelos nossos antepassados nem por nós, uma
sociedade fraterna, justa, humana e solidária, mas esta que
aí está, que destrói a memnória e os edifícios construídos
com tanto sacrifício, edifícios de progresso e desenvolvimento,
exemplos de patriotismo e de amor à terra, reduzindo o povo,
o ser humano que vive nessas cidades, a mero coadjuvente
do grande drama social e humano pelo qual o Brasil está
atravessando sob o Governo impatriótico, cruel e desumano
do Sr. Fernando Collor de Mello.

Esperamos, de um jeito ou de outro, que Capela consiga
suportar este baque, que nos primeiros momento pode ser
até pouco dimencionado, mas que, colocando as coisas no
seu devido lugar, mutatis mutandi, para Capela significa o
que significaria para o Brasil deixarem de funcionar as hidree
létricas de Itaipú e Paulo Afonso e de repente nós ficarmos
com um terço ou metade da energia que possuímos em todo
o País. Capela perde a sua grande, única indústria. Seu comér
cio vai se ressentir disso, a sua sociedade vai se ressentir
disso. Vai haver migração, mais pobreza, e este drama que
eu trago à tribuna, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é para
lamentar profundamente, como Deputados e como alagoano,
que o sonho e o ideal de um homem do porte e da grandeza
moral, da estrutura moral de José Otávio Moreira tenha ao
final se reduzido meramente a um entreposto de cana. É
lamentável que outra usina possa industrializar o resultado
do trabalho de centenas de milhares de trabalhadores rurais
nas terras da Capela e que agora estes trabalhadores voltem
a trabalhar para o senhorio do qual já se haviam libertado
há mais de meio século.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. EDUARDO MOREIRA (PMDB - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
já perdi a conta do número de vezes que estive nesta tribuna
falando da situação dos aposentados e pensionistas brasileiros.
Em janeiro, dia 28, acompanhei pessoalmente os inativos na
viagem à Florianópolis, quando momentaneamente fechamos
de forma parcial a ponte Pedro Ivo Campos, que dá acesso
ilha-continente e vice-versa. Este ato provocou uma reação
violenta da Polícia Militar do meu Estado, comandada pelo
Secretário de Segurança Pública, Sidnei Pacheco. Os aposen
tados que lá estavam, tão somente reivindicando seu direito
mais legítimo, foram brutalmente espancados. Pedimos a de
missão daquele Secretário, assim como a apuração do episó
dio. Até agora, o Governador não se sensibilizou e o dito
cidadão continua no cargo, para o perigo e a insegurança
dos cidadãos catarinenses.

Em Florianópolis, como de resto no País todo, os aposen
tados foram às ruas protestar pela falta de pagamento dos
147,06%, pagamento a que tem direito. O que percebem como
aposentadoria, todos sabemos, mal dá para comprar os remé
dios de que necessitam. A grande maioria depende dos filhos
para comer, morar e vestir.

Discordando do Decreto n" 430 do Presidente Collor,
que transferiu para 1993 o pagamento desta dívida social,
ontem, o PMDB, meu partido, tomou uma posição. Conforme
nosso Presidente nacional, Orestes Quércia, nosso PMDB
não vai mais discutir e votar nada nesta Casa sem antes definir
a situação dos 147,06% dos inativos.

Esta posição, longe de ser uma medida radical ou de
intransigência, reflete a opção do nosso partido, pelo social,
pelos mais necessitados. Queremos com ela despertar a sensi
bilidade deste Governo para este problema, que afeta direta
mente milhões de brasileiros que já deram tudo de si por
este País. Queremos com ela reavivar a memória do Presidente

.Collor, que durante sua campanha presidencial prometeu prio
ridade aos descamisados, aos esquecidos, aos mais pobres.
Queremos com ela tentar reparar uma injustiça que se perpe
tua neste País, onde as pessoas só valem e só prestam enquanto
produzem e pelo que produzem.

Em março do ano passado, aqui em BrasI1ia, o PMDB
fez sua convenção nacional e uma série de mudanças foram
introduzidas. Entre elas, ficou decidido que, toda vez que
o partido fechar questão num assunto, será exigida fidelidade
partidária de toda a bancada de Deputados e Senadores. Pois
bem. Agora estamos diante de uma boa oportunidade para
medir a consciência e fidelidade de cada um de nós. De mos
trarmos se somos mesmo PMDB ou se nos utilizamos dele
apenas para nos eleger ou buscar vantagens pessoais. Esta
é a hora.

Nosso partido tomou uma posição, acertada e correta,
em prol de uma causa justíssima. Todos sabemos disso. Com
pete a nós agora cumpri-la, sem meios - termos ou jeitinhos.
Por favor, colegas, façamos a nossa parte. Não nos esque
çamos de que está em nossas mãos tentar amenizar a situação
miserável de milhões de brasileiros, que confiam em nós e
neste País. Não os decepcionemos.

Muito obrigado.

O SR. EDÉSIO FRIAS (PDT - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, a eterna
improvisação - infelizmente característica da mentalidade
de muitos brasileiros - levou-nos a outro vexame e a uma
enorme frustração.
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Sem preparo técnico e psicológico, formou-se um "allion

toado" de jogadores de futebol, e a esse grupo deu-se a q~no-

minação de "selecionado brasileiro de futebol". '
Fomos vergonhosamente derrotados no torneio classifi

catório da América do Sul e, ficamos alijados da OlimpJáda
de Barcelona. '

Quero ler, e incorporar ao meu discurso, o artigo publi
cado semana passada pela Folha de S. Paulo, intitulado "Outro
vexame".

"O patético festival de críticas e recriminações en
tre jogadores e equipe técnica que sucedeu à desclassi
ficação da seleçãO brasileira do Pré-olímpico do Para
guai não poderia refletir mais fielmente a crise do fute
bol no País.

A preparação para esse torneio conseguiu mesmo
levar ao paroxismo a tradição de amadorismo e desor
ganização dos dirigentes do esporte. As trapalhadas
envolvendo o técnico são emblemáticas: depois da esco
lha de um nome porrazões e de competência no mínimo
discutíveis, a CBF tentou consertar {Í erro indicando
Zagalt> e Parreira como "interventores".

Pior a emenda que o soneto. Com três cabeças
trombando já na indicação dos jogadores, a seleção
acabou acéfala e, ausente qualquer brilhantismo' da
parte dos atletas, fora da próxima Olimpíada. ' "

Vexame maior seria apenas fiésr fora da Copa
do Mundo, perspectiva que, com as eliminatórias, se
aproximando, parece infelizmente cada vez menos im
provável."

Era o que tinhamos a dizer, Sr. -Presidente; Sr"
e Srs. Deputados.

O SR. JOSÉDlOGO (PDS - PA. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, em recente
viagem ao Sul do País, este Deputado pôde perceber, através
de contatos diversos com cidadãos comuns; princip'llmente
no Rio e em São Paulo, o quanto existe' de desinformação
em relação às Regiões Norte e Nordeste do Brasil. '

Pior que a desinformação, porém, éo preconceito que
injustamente vai se arraigarido entre as populações dos centros
considerados mais desenvolvidos do País ernrelação a seus
irmãos brasileiros que vivem e trabalham~o 'Nordeste e na
Amazônia.

De diversos interlocutores, tivemos oportunidade de ou
vir considerac;ões que, aos nossos ouvidos de paraenses, soa
rem verdadeiramente afrontosas e agressivas;

Não foram poucas as pessoas ouvidas P?f nós que debita
ram à conta dos nortistas e principalmente dos nordestinos
o inchaço das grandes cidades do' Sul e do'Súdeste do Brasil,
a favelização das metrópoles e a crescente' onda de violência
que hoje se alastra em seus pequenos, médios e grandes nú-
cleos urbanos. ' ,

Não temos procuração dos nordestinos 'para defender o
Nordeste. Mas o fazemos aqui como brasileiros que somos.
Nem mais nem menos brasileiros que o bravo povo nordestino
e os habitantes do Sul que possam estar pensando o contrário.

Se é verdade que o Sul do Brasil está cl1dio de nordestinos,
não é verdade que sejam eles os responsáveis pelos graves
problemas sociais qe hoje assolam as capitaigegrandes cidades
do Rio e de São Paulo. :

Foi graças ao fluxo migratório intenso que ao longo de
décadas empurrou milhares de famílias do' Nordeste para o
Sul do País, motivado por circunstâncias adversas e historica-

mente reconhecidas, que Estados como São Paulo puderam
se desenvolver. A bravura e a extraordinária capacidade de
trabalho de nossos irmãos nordesti,nos fói que ,permitiu o des
bravamento de regiões inóspitas, hoje altamente produtivas,
'e deu o sinal de partida para o ciclo industrial, engrossando
principalmente os contingentes de trabalhadores mobilizados
intensivamente na indústria metalúrgica.

Sob esse aspecto, observamos, portanto, que os nordes
tinos foram solução, e não problema, para os Estados do
Sul.

Com relação aos nosso irmãos do Norte do Brasil, e
'rllUito partic~larmente em relação aos paraenses, temos a dizer
a todos aqueles que nos criticam apenas o seguinte: seus pre
cóI'lceit'os são fruto não apenas, da ig~orância, mas tl;lmbém
da'má fé e de inaceitáv;el e'spírito colonialista. ,

" Só assim' se pode explicar - embora não justificar 
a péssima imagem que alguns sulistas fazem hoje de nós,
paraenses, nortistas e nordestinos.

Alega-se, de maneira até maldosa, que o Pará é hoje
um 'centro irradiador da cólera. Infelizmente estamos de fato
lufando contra a doença. Só que dá não chegou 'a,o' Pará
'por negligênCia nossa. Ela se àlastróti a partir do Peru, através
da calha do Amazonas e hoje já ameaça praticamente todo
O' País, "a ponto de ainda, recf(nte~'eIlie o Ministro' da Saúde,
o 'eminente 'médico e cientista Adih Jatene, ter admitido 'que
há um surto de cólera no Brasil.

Sr, Presidente e Siso Deputados a Amazônia é uma região
extraordinariamente rica. O Pará é um Estado extraordina
riamente rico. Se nossa populaçã~'continua pobre e ainda
subdesenvolvida é justéjUnente pqr:Qlletemos sido" ao longo
dos últimos anos, vítimas de 'uIjl processo de pilhagem ~ de
espoliação sem similar na' História do Brasil. "' "

, AAm'az6nia guarda em seu subsolo riquezas minerais
calculadas em cerca 'de' 3 trilliões e' 500 bilhões de dólares.
A Amazônia detém hoje o maior' pc;>ttmcial hidrelétrico do
Brasil e do mundo. A Amazônia é detentora da maior reserva
ôe água doce do planeta e já se constitui na maior produtora
de pescado'do Brasil, oferecendo dadivosamente uml:\infini
dade de crustáceos, peixes e outros frutos do mar que fazem
a delícia em mesasreqúintada~ def~inílias ricas e de sofisti
cados "restàurantes em' diferentes rêgipes do Brasil e !lo 'exte
riot.'
, Aos' que criticam o Pará 6'a Amazônia sem con~él.(erem
a nossa realidade, é preciso dizer que b Estado do Pará respon
de, soziriho, por uriúuperávit de mais de um bilhão de dólares
anuais na balança de pagamentos do Tesouro Nacioiliil.

O Pará deve, portanto, ser inotivo de orgulho para todos
os brasileiros, de norte a sul do País. O que o Pará n~à ,pode
é aceitar críticas levianas, nascidas da ignorância e do bairris-
mo provinciano. , '

,As grandes empresas' de mineração estão retirando de
nosso subSolo os minérios que representam uma das grandes
riquezas do Pará. ,'" '.

Os grandes latifundiários do Sul do País, com ipcentivos
da Sudam e outros benefícios concedidos pelo Governo, estão
desmatando o Estado do Pará e lá implantando grandes proje-
tos agropecuários., ' .

Os grandes atravessadores, em gigantescos caminhões fri
goríficos, estão levando do Pará a maior parte de sua produção
pesqueira, para abastecer os principais mercados de cop,sumo
de todo o País. '

Todos eles, sem exceção,têI'n a obrigação e o dever moral
de zelar pelo bom nome do Estado do Pará, desfazendo os
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julgamentos errôneos que, contra ,ele e seu povo, são feitos
com freqüência no Sul do País.

Ilustres pares, que nesta Casa representam todos os Esta
dos brasileiros, fica registrado o brado de um paraense em
defesa de sua terra e do seu povo. A V. Ex~' peço que, como
brasileiros e patriotas que são, sejam a partir de hoje defen
sores e porta-vozes de tudo o que de bom e positivo têm
o Estado do Pará e o povo paraense.

Muito obrigado.

o SR. LUIZ SOYER (PMDB~GO. Pronuncia q seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, altera
ções 'substanciais vêm~se processando, nos últimos anos, na
economia do setor primário do Estado de Goiás. Novas árseas
continuam sendo incorporadas à atividade agropecuária. Atra
vés da pesquisa, foi possível inc0rporar' ao processo produtivo
áras até então tidas como impróprias para a agricultura. Na
pecuária, desenvolveram-se novas linhagens e foram introdu
zidas variedades de pastagens mais produtivas.

O setor agropecu~rio se mecani;:ou em ritmo acelerado
em função da intensificação do uso de insumos,máquinas
e equipamentos agrícolas. ,

Hoje, o Estado de' Goiás tem, posição privilegiada na
produção de grãos, tanto nas lavouras de exportação como
nas culturas alimentares.

Sr. Presidente, Sr'1' e Srs. Deputados, o Estado de Goiás
tem, portanto, um papel fundamental na expansão e consoli
dação da fronteira agrícola brasileira.

Numa conjuntura ,de preços desfavoráveis, a atividade
agropeqlária do Estado c\e Goiás carece porém, de um efetivo
apoio governamental, a fim de que o esforço dispendido pe10s
empresários e trabalhadores rurais alcance os resultados espe
rados e o setor possa obter condições de competitividade.

Neste sentido, a Bolsa de Mercadorias de Goiás vem
prestando um apoio importante ao setor agropecuário do Esta
do, contribuindo, decisivamente, para a minização dos riscos,
através da implementação de "um sistema de comercialização
moderno e seguro; possibilitando o acesso a todos os grandes
centros consumidores do País": Âo lado do suporte rerpe
sentado pela Bolsa de mercadorias, atualmente o Banco do
BrasÜ 'vem desenvolvendo um sistema de apoio ao produtor
rural iitravés da emissão de Warrant e conhecimentos de depó
sito de mercadorias agrícolas armazenadas em armazéns gerais
previamente credenciados pelo Banco, denominados "Arma
zéns Ouro".

De posse desse documento, o produtor rural tem facili·
tado o ,seu acesso à instituição financeira onde poderá adquirir
financiamento para o desenvolvimento de sua atividade econô-
mica. ' '

Com a garantia do Banco do Brasil, o produtor rural
poderâ comercializar sua produção, negociando o seu conheci
mento'dedep6sito, principalmente através de leilões da Bolsa
de Mercadorias.

'Como se vê, a integração dos dois sistemas representa
um apoio decisivo ao produtor rural na fase mais delicada
do processo produtivo, que é a comercialização da produção.

O sistema de credenciamento de armazéns pelo Banco
do Bnl,sil encontra-se, porém, por enquanto, restrito aos Esta
dos de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Dada a posição de destaque do Estado de Goiás no desen
volvimento da agropecuária nacional, situando-o entre os
maiores produtores de grãos do País, encaminhamos, aqui,
a nossa solicitação ao Sr. Presidente do Banco do Brasil no

sentido de que determine seja o programa de emissão de
conhecimento de depósito estendido àquele Estado.

A rede armazenadora de Goiás, com capacidade estática
para recebimento de grande volume de produção agrícola,
justifica a implementação imediata deste programa em todo
o Estado.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. MAGALHÃES TEIXEIRA (PSDB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, está em tramitação nesta Casa um projeto de lei de
autoria do Deputado Marcelino Romano Machado que regula
menta a profissão do instrumentador cirúrgico, o qual tive
a honra de relatar na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação no último ano legislativo.

Este projeto, Sr. Presidente, reflete o desejo de uma
classe que vem lutando há vários anos pela regulamentação
de sua profissão e que, como todos sabemos, tem importância
fundamental no sucesso das mais diversas cirurgias que se
realizam em nosso País.

Chega a ser motivo de verdadeira perplexidade o fato
de que, já decorridos 20 anos de sua existência, essa profissão
se restrinja apenas à prática, o que inviabiliza o seu melhor
aperfeiçoamento técnico e o maior aprimoramento da forma
ção profissional. e cultural do instrumentador cirúrgico.

Assim, Sr. Presidente, venho manifestar aqui o meu apelo
para que esse projeto seja aprovadq dentro do menor prazo
possível, uma vez que é urgente ,a necessidade de regula
mentação dessa profissão, inclusive para fornecer a esses pro
fissionais um melhor amparo trabalhista e à população em
geral maior segurança nos serviços por eles prestados, evitando
que profissionais não qualificados e despreparados atuem em
área de tamanha importância.

Muito obrigado.

A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. presidente, Sr" e Srs. Deputados, no próximo
dia 20, será inaugurado o Centro' de Hipercomputação da
Universidade de São Paulo. Ele comporá as instalações do
Laboratório de Sistemas Integrados (LSI) da Escola Politéc
nica, o centro dé pesquisa mais avançado do Brasil em matéria
de supercomput;idores.

Segunda-feira, dia 9, fiz uma longa visita a este labora
tório, e neste momento quero parabenizar o Professor Ruffo
e sua equipe pela sua instalação.

Trata-se de, uma conquista tecnológica importantíssima
para o nosso País. Graças a essa fantástica inovação tecnoló
gica, o Brasil dá passo significativo no campo da computação,
abrindo espaço para elaboração de técnicas sofisticadas, como
simulação em terceira dimensão de grandes estruturas, com
prédios e pavilhões, criação de modelos de peças diversas,
de automóveis ou ônibus espaciais e até mesmo invenção de
"seres vivos", aproximando a arte da genética.

A hipercomputação, além da visualização, permite mani
pular dados complexos numa velocidade fantástica. Redes
interligadas por circuitos terão capacidade de dar vazão a
fluxos que variam de dez milhões a um bilhão de informações
por segundo.

Um dos protótipos de supercomputador do LSI agrupa
64 unidades centrais de processamento, cada uma delas dez
vezes mais rápida que o processador de um computador pes
soal de último tipo.

São conquistas tecnológicas desse porte, incorporadas às
nossas universidades, Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
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que permitirão ao nosso País dar saltos qualitativos no campo
da ciência e da tecnologia, de forma a permitir uma real moder
nização do nosso ensino, com reflexo positivo no avanço da
nossa capacitação tecnológica.

O Brasil tem condições plenas de se auto-afirmar no con
ceito das nações em relação ao desenvolvimento científico
e tecnológico, desde que o governo apóie de forma decisiva
o fortalecimento das nossas universidades e empresas empe
nhadas em desenvolver sua capacitação tecnológica.

Exemplo expressivo, nesse sentido, foi dado, recente
mente, pela Petrobrás, que deverá receber, agora, em maio,
importante prêmio internacional para o desenvolvimento da
tecnologia offshore.

Trata-se do reconhecimento indústria internacional do
petróleo pelas realizações da Petrobrás no desenvolvimento
de tecnologia para produção em águas profundas.

No momento em que se arma uma campanha dentro
do Governo para privatizar a Petrobrás, é preciso refletir
sobre quem realmente está galgando passos definitivos para
levar nosso País à condição de Primeiro Mundo.

Certamente, a Petrobrás está contribuindo nesse sentido.
Por isso, deve ser fortalecida e ter seus investimentos incre
mentados para que o País, nos próximos três anos, no máximo,
alcance a auto-suficiência na produção de petróleo. Privatizar
a empresa ou eliminar o monopólio, como desejam poderosos
grupos aliados ao Governo, significa atender a interesses com
prometidos com objetivos diametralmente opostos, entre os
quais, por exemplo, o de manter a produção mundial do petró
leo em queda para valorizar os seus preços, que se encontram
deprimidos no mercado internacional.

Sr. Presidente, gostaria que contasse como parte inte
grante deste pronunciamento dois artigos que se referem à
Petrobrás, um publicado em janeiro no Jornal da Petrobrás,
com o título "Petrobrás ganha o Nobel do petróleo", e o
outro no Jornal do Brasil, em 24-2-92, intitulado "Brasil, Pri
meiro Mundo".

ARTIGOS A QUE SE REFERE A ORADORA:

PETROBRÁS GANHA O NOBEL DO PETRÓLEO

O fim do ano trouxe uma bela surpresa para a Petrobrás
e seus empregados. Às vésperas do Natal, o presidente Ernes
to Weber foi comunicado da escolha da Petrobrás para receber
o prêmio da Offshore Technology Confenrece (OTe) como
empresa que mais contribuiu, em todo o mundo, para o desen
volvimento da tecnologia offshore.

O prêmio, que será entregue nos Estados Unidos em
maio deste ano, representa o reconhecimento da indústria
internacional do petóleo pelas realizações da Petrobrás no
desenvolvimento de tecnologia para produção em águas pro
fundas. É uma espécie de Nobel do petróleo, com um nome
pomposo: OTC Distinguished Achievement Award. Para0 pre
sidente Weber, a notícia foi "motivo de alegria e entusiasmo,
mostrando que a Petrobrás está no caminho certo". Weber
acrescentou que a premiação mostra que a Companhia será
convocada a aumentar a venda de tecnologia no exterior no
decorrer deste ano. "Daremos muitas outras boas notícias
ao País em 1992", disse ele.

Na carta em que comunica a escolha da Petrobrás, o
presidente do Conselho Diretor da OTC, Dennis E. Gregg,
informa que a seleção foi motivada por inovações tecnológicas
como a instalação de árvore de natal sem cabos-guia em pro
fundidade superior a 700 metros e a operação de sistema

flutuante de produção a mais de 600 metros de lâmina d'água.
Aos sucessivos recordes em operações em águas profun

das conseguidos pela Petrobrás veio se juntar mais um, obtido
no final de dezembro e também anunciado por Weber: o
de lançamento de dutos rígidos no campo de Marlim, sob
águas de 620 metros de profundidade.

BRASIL PRIMEIRO MUNDO
Existem lugares onde o Brasil está dando certo.
Pouca gente sabe, por exemplo, que a Petrobrás recebeu,

em 1990, o prêmio da empresa que mais contribuiu paIa o
desenvolvimento tecnológico no mar, concedido pela Offshore
Technology Conference. Na verdade, o Brasil está exportando
tecnologia de perfuração em águas profundas. O poço de
petróleo mais profundo do mundo, o Marlim 6, com 752 me
tros de profundidade, fica na Bacia de Campos. E a gasolina
proveniente da Bacia de Campos foi considerada nos Estados
Unidos a melhor do mundo.

Na Bacia de Campos, o Brasil é moderno, operoso, com
petitivo. As treze plataformas fixas e as onze semi-submer
síveis que exploram o fundo do oceano são responsáveis por
60% de todo o petróleo produzido no Brasil. Cada dólar
investido na Bacia tem um retorno de seis dólares.

A saga do avanço sobre o mar é recente, mas fulminante.
Quando os membros da Opep (Organização dos Países Expor
tadores de Petróleo) resolveram quadruplicar seus preços,
no início dos anos setenta, o Brasil passou por um aperto:
importávamos 80% do nosso combustível líquido. Mas os pre
ços astronômicos do petróleo da época justificaram os pesados
investimentos exigidos pela exploração da plataforma conti
nental.

O primeiro campo, Garoupa, foi descoberto em 1974
e no prazo recorde de três anos começou a produzir. Hoje,
importamos apenas 40% do que consumimos. Foi o resultado
de uma atividade frenética com equipamentos sofisticados nu
ma área situada entre 60 quilômetros e 130 quilômetros da
costa.

A reserva estimada do País é de sete bilhões de barris.
A produção diária brasileira é de cerca de 700 mil barris
diários, 500 mil vindos do mar. Em princípio, o Brasil deverá
explorar, até 1995, mais de 90 poços em terra e outros 50
no mar. A exploração em águas profundas, nos gigantescos
campos de Marlim e Albacora, promete a sonhada auto-su
ficiência até o final da década. Para isso, é fundamental conti
nuar investindo até que a nossa produção diária se eleve a
um milhão de barris até 1995.

A tecnologia está sendo criada aqui mesmo, nos labora
tórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na Coppe,
os pesquisadores testam as estruturas e equipamentos neces
sários ao trabalho em grande profundidade. O oceano é recria
do ali num pequeno tanque do Departamento de
Engenharia Civil. A partir de uma determinada profundidade,
as plataformas convencionais, montadas sobre pernas apoia
das no fundo do mar, não funcionam. Elas são substituídas
por plataformas montadas em flutuadores e ancoradas no fun
do.

Mais de 4.500 pessoas trabalham "embarcadas" neste
mundo rigoroso, feito de ferro, fogo e água, onde há todo
tipo de fluxo, de óleo, de gás, de água quente, de água fria
e de diesel, circulando por encanamentos. Os funcionários
passam quatorze dias embarcados, vinte e um dias em casa.
Mais do que merecidos. Numa plataforma todo dia é segunda
feira, há turnos de doze horas, todos estão ativos permanen
temente.
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Trabalhar em alto-mar é condição bastante peculiar. Há
o isolamento em relação aos homens e aos peixes do mar.
A pesca é proibida. As pessoas vivem noite e dia nas encostas
de um vulcão hipotético, montadas num emaranhado de dutos
e válvulas. Fala-se muito dos burocratas da empresa, pouco
dessa gente heróica e produtiva que leva a energia às indústrias
do Rio e de São Paulo. Nas águas da Bacia de Campos,
não há espaço para especulação: lá o trabalho é uma riqueza
palpável.

o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputádos,
trago aqui a esta tribuna minha dupla preocupação de Parla
mentar e médico com a extensão da cólera no Nordeste e
no País, que, de endemia localizada no Norte, se transformou
em epidemia em quase todos os Estados.

A rapidez com que se propagou a doença mostra que
existe no Brasil um "caldo de cultura" - literalmente esta
é a expressão - para a propagação do mal, à falta de sanea
mento básico. Sabe-se que as cidades do litoral e do interior,
principalmente distritos e vilas, não dispõem de infra-estrutura
adequada de tratamento de água e esgotos, o que concorre
largamente para que a cólera se instale e se expanda.

É com tristeza que faço 'esta constatação, ao mesmo tem
po em que destaco os esforços desse notável médico que é
o Ministro da Saúde, Doutor Adib Jatene, e dos governos
estaduais no combate aos efeitos da doença e na aplicação
de medidas preventivas, a exemplo do aumento de cloro na
água destinada ao consumo público.

Mas quantos dos 4.500 municípios brasileiros dispõem
de água tratada e sistema de esgotos sanitários? Os rios que
cortam as cidades do interior e muitas das capitais litorâneas
estão.poluídos.

Em Pernambuco, a poluição do rio Ipojuca é uma ameaça
às praias do sul do Recife, hoje metrópole cercada por 500
famílias, com uma população de mais de 1 milhão de habi
tantes vivendo em condições subumanas.

O,combate à cólera não é um problema do Governo,
mas de toda a sociedade. Terá de ser uma tarefa permanente
de sistema educacional e sanitário-preventivo, nas escolas,
nos colégios, nas faculdades, em casa, através da TV e do
rádio, nas praças, nas estradas, nos portos e aeroportos.

Em todo o Nordeste, diariamente, aumentam os casos
clínicos de cólera e há registro de dezenas de óbitos, decor
rentes em sua maioria do avançado estado de desidratação
das pessoas que procuraram, tardiamente, a assistência hospi
talar.

Há uma mobilização geral do povo, mas é preciso que
aumente a ação do Governo na área preventiva de saúde,
e, principalmente, através dos órgãos de comunicação de mas
sa, com uma didática clara, precisa e persistente.

Não bastam os cuidados mínimos de higiene e asseio
pessoal; é preciso que se vá mais longe no esclarecimento
sobre os cuidados necessários na manipulação dos alimentos.
Também toma-se imprescindível a contratação de agentes de
saúde pelo FNS - Fundação Nacional de Saúde - para am
pliar a informação preventiva e o controle dos focos da doença.

Mas o que se deve fazer para permitir, a médio e longo
prazos, a erradicação da doença - que pode transformar
a imagem do Brasil, já tão maltratada no exterior por fatos
insólitos no plano administrativo e econômico-financeiro 
é o investimento público maciço na criação da infra-estrutura
sanitária: tratamento de água e esgotos, despoluição dos rios,

ação assistencial nas favelas e mucambos da periferia das gran
des cidades e nas cidades de pequeno e médio porte.

Elevar os níveis de higidez da população de mais baixa
renda - eis a tarefa que se impõe no momento e para a
qual o Congresso se deve mobilizar, pois se trata no cotidiano
das pessoas, da gerência dos problemas do dia-a-dia que inte
ressam à vida e ao bem-estar da população brasileira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB-DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr: Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
os sete países mais ricos do mundo, que constituem o Cha
mado Grupo dos Sete, destinaram, dentro de um esforço glo
bal pela preservação das florestas tropicais brasileiras, uma
vultosa soma de recursos, algo em tOrno de 1,5 bilhão de
dólares, para I1ma iniciativa deno"minada"Programa Piloto de
Proteção às Florestas Tropicais no Brasil". O desenvolvimento
deste programa incluía a participação das Organizações Não
Governamentais (ONG) em todo o processo, de maneira a
facultar que a sociedade civil acompanhasse de perto o pro
grama.

Até o momento, dois anos depois, as Organizações Não
Go,:,ernamentais têm participado do 'processo, o qual terá co
mo ponto alto a realização no Rio de Janeiro, em meados
deste ano, da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, a Eco-n. As florestas tropicais teriam,
assim, um importante programa de preservação, o qual seria
apoiado por uma contribuição financeira significativa dos paí
ses ricos.

A participação da sociedade civi( através das entidades
não governamentais é, evidentemente, condição necessária
para o êxito do processo, inclusive quanto à maneira como
serão aplicados estes recursos, tão significativos. Entretanto,
esta não parece ser a opinião da maioria dos representantes
do Governo Federal no programa. Em reunião realizada re
centemente, os representantes do Itamaraty, do Ministério
da Economia, das Secretarias de Ciência e Tecnologia, Desen
volvimento Regional e de Assuntos Estratégicos decidiram
pela exclusão das Organizações Não-Governamentais do Co
mitê Brasileiro que coordena o Programa Piloto de Proteção
às Florestas Tropicais. Apenas a Secretaria do Meio Am
biente, segundo informa a imprensa, manteve-se favorável
à participação da sociedade civil, através das ONGs. Informa
também a imprensa que o Secretário José Lutzemberger teria
apelado ao Presidente da República para que a decisão seja
revista.

Desta tribuna, SI. Presidente, quero manifestar o meu
protesto ante a exclusão da sociedade civil e tão importante
programa e, ao mesmo tempo, apelar ao Sr. Presidente da
República, em apoio à reivindicação do Secretário Lutzem
berger, para que esta decisão, tão infeliz, seja revista o mais
rapidamente possível. É bom registrar que tal decisão certa
mente terá repercussão internacional extremamente negativa,
podendo prejudic,ar o próprio financiamento do programa.
As Organizações Não-Governamentaos, reuinidas no Fórum
Global das ONG~ brasileiras, já afirmaram, inclusive, que
poderão não participar da Conferência do Rio de Janeiro,
em protesto contra a postura excludente que toma o Governo
Federal.

Ainda há tempo de voltar atrás e reverter esta decisão,
a qual, insistimos, é antidemocrática e poderá trazer sérios
prejuízos à luta pela preservação do meio ambiente no Brasil.
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o SR. LUIZ GUSHIKEN (PT-SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presiêlente, Sr" e Srs. Deputados, grandes
órgãos de cOIPunicação esetores empresariais realizam neste
momento uma campanha feroz contra o IPTU progressivo
aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo e posto em
prática pela administração daquela cidade.

Pata bem analiSár o assunto é preciso reconhecer que
o princípio da proporcionalidade é rigorosamente constitu
cional, o que foi reconhecido pelo Ministério Público e pelo
Ministro Célio Borja em seu parecer sobre a questão, parecer
que servirá de ba:se para o pronunciamento do Supremo Tribu
nal Federal. '

Vale ainda registrar que o princípio' da progressividade
já está, sendo aplicadona maioria das capitais do Brasil sem
levantar a celeuma que está levantando em São Paulo. 'Isso
revela que a campanha desenvolvida contra a administração
popular dé São Pàulo 'tem um sentido' político. Ela busca
inviabilizar uma administração eficaz, honesta e transparente
e demonstra mais uma vez a vocação das elites brasileiras
para' pescar em águas turvas. .
, 13.sta campanha procura-também impedir que se faça justi
ça fiscal através de um imposto direto que age como corretor
da má distribuição dá J;enda. Seu objetivo final é,. através
da desinformação, manter a tradição segundo a qual, no Bra-
sil, fico não paga imposto., .

Ela tem, no entanto, um ponto positivo, Serviu para abrir
a discu~são que, se, con,duzia com racionalidade, permitirá
desmascarar uma elite escravista, parasita do Estado e cínica,
pois não ,se embaraça de fazer um discurso liberal enquanto
vive ,às custas das deformações do Estado, çleformações que
dizç:ombater. '

, Aq\l~ querp tecer considerações sobre a questão do IPTU,
para que esta Casa e apopulação tenham acesso a infor-mações
corretas e possam.fazer.um juízo com conbecimento de causa.

No Brasil, quem ganha um salário mínimo paga 30%
em· tributos e quem. ganha cem salários mínimos não chega
a, pagar 5%. esta abelTação acontece porque no Brasil. pr,edo
minam qs chamados iIJ;lpostos indiretos (ICMS, IPI, PIS, FIN:
~OÇJAL), que inicidç1p., sobre um magna\a com os mesmos
índices que incil:lem Ilobr,e,um trabalhador que recebe salário
mínimo. Ou seja, taxa7se de forma iguali,t:,ü:ia cidadãos desi
guais. Quarenta por cento da arrecadação dp,Brasil vêm destes
impostos iníquos que, a,inda por cima, são recolhidos por em
presários que freqüentemente não o repassam ao Estado, o
que é mais grave que sonegação, é apropriação indébita.

A arrecadação dOIl impostos que taxam a propriedade
(IPTU, ITR, ITBI, etc.) não representa 1% do total arreca
dado. Além disso, o ITR, que poderia ser um instrumento
de,taxação progressiva,dos grandes latifúndios, praticamente
não é çobrado.

Mas, o que a campanha contra a administração demo
crática e popular de São Paulo procura obscurecer é que a
política adotada isenta de IPTU 550.000 imóveis, que corres
ponde a 33% dos im,óveis cadastrados na cidade; que 50.000
grandes contribuintes (bancos, mansões,. empresas) pagarão
60% do total a ser arrecadado; que 9oo.0(l0 imóveis pagarão
IPTU em parcelas de Cr$ 18.000,00 mens<lis, e que 187.000
imóveis comerciais pagarão Cr$ 60.000,00 por mês.

Esses dados mostram a absoluta justiça da política execu
tada pela administração de São Paulo, o que já é percebido
pela população da cidade. Tanto é assim que 79% dos mora
dores daquela cidade consideram justa a cobrança do IPTU
nos termos propostos pela administração. Esta opinião é com-

partilhada pur eleitores de todos os partidos, inclusive daque
les que se opõem à administração. Além disso, cerca de 50%
da população está consciente de que existe uma campanha
orquestrada contra a administração.

Diante deste quadro, em que se batem os defensores
da justiça fiscal e os defensores de privilégios escravistas, cabe
ao STF se pronunciar.

O SR. ORLANDO PACHECO (Bloco-SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o ensino brasileiro massificou-se. O domínio de uma política
quantitativa permitiu o ingresso de enormes contingentes nas
escolas, em todos os níveis.

.As comparações por séries históricas evidenciarão o au
mento crescente e global do alunado. Entretanto, são de grab
de valor estatístico os índices de evasão escolar e de baixo
rendimento.

De outra parte, o crescimento populacional comparado
com eumento das populações estudantis diminuirá bastante
a importância dos grandes números absolutos.

A má qualidade do ensino evidencia-se em níveis alar
mantes, acentuando-se no I? grau na zona rural e nas regiões
mais carentes e pobres do País.

A notável expansão de rede física, para conter este aluna
do crescente em progressão geométrica, esbarra em dificul
dades de preparação de professorado, com formação adequa
da e em quantidade correspondente àquele ritmo alucinatório.

Daí decorrem a má qualificação do professorado, o seu
grande número e seu baixíssimo salário, fechando um ciclo
vicioso, característico dos países em via de desenvolvimento
e que se consubstancia no famoso binômio "miséria mais igno
rância.".

Do que resultará tudo isto? Só o futuro dirá. O povo
bra~ileiro tem se caracterizado, o longo de sua história, por
sia notável calpacidadede aceitação de dificuldades e de assi
milaç~o ágil e rápida de crises, aparentemente intransponíveis.

, . E a nossa esperança de atingirmos o grande futuro que
desejamos obter.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Dep1.!tados.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, no calen
dário de boa parte da indústria no Brasil, os primeiros dias
de janeiro significam férias coletivas de funcionários, forçadas
pela baixa temporada de vendas e paralisação da produção.
Mas neste ano a paradeira nos negócios trouxe efeitos sociais
mais sérios. De saída, uma balbúrdia sem tamanho instalou-se
em vários setores logo após o reinício das atividades. Uma
queda-de-braço tríplice foi armada: o comércio não aceita
as novas tabelas de preços da indústria que, em alguns casos,
chegam a ter reajustes de até 60%; a indústria não consegue
desovar seus estoques, suspende a produção e demite milhares
de empregados (na melhor das hipóteses, prolonga as férias
coletivas ou concede licença remunerada aos funcionários);
e os trabalhadores, por sua vez, descem em passeatas de pro
testo pela estabilidade no emprego, reajuste salarial e amea
çam com quebra-quebras em vários casos.

Sr. Presidente, sem dúvida foi o mais forte sinal de que
a política recessiva do Governo para combater a inflação 
cujo índice ameaça bater em 30% neste mês - deixará mesmo
de saldo uma terra arrasada e ninguém para assistir a eventuais
estragos.

Srs. Parlamentares, por tudo isso o retorno de milhões
de trabalhadores a seus postos de trabalho, após um prolon-
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gado e preocupante período de férias coletivas, assumiu pro
porções dramáticas na última semana. Em todo o País, cente
nas de empresas fizeram demissões em massa ou mandaram
seus funcionários mais uma vez de volta para casa. Outras
simplesmente fecharam suas portas sem dar nenhuma satisfa
ção aos empregados. Apenas na região do Vale dos Sinos,
pólo calçadista gaúcho e principal centro de exportação de
sapatos do País, cinco indústrias encerraram suas atividades
surpreendendo os trabalhadores que retornavam de um des
canso forçado. O saldo do fechamento dessas cinco empresas
foi a demissão de mais de 800 pessoas - na região existem
hoje 40 mil desempregados. No Rio de Janeiro, a Confede
ração Franco Brasileira chegou a fazer cortes até em sua dire
toria. Dona de uma dívida de US$ 1,7 milhão, a empresa
demitiu 60 dos seus mil funcionários, entre eles cinco diretores.
Só no ano passado, o Estado do Rio de Janeiro perdeu 47
mil postos de trabalho. Em Belo Horizonte, houve demissões
em pelo menos seis indústrias do setor metalúrgico que retor
naram das férias coletivas. Apenas na primeira quinzena deste
mês, cerca de 4.151 metalúrgicos receberam o bilhete azul
em Minas Gerais. A São Paulo Alpargatas, uma das maiores
indústrias do País, engrossou o cordão dos demitidos no Esta
do, na terça-feira, 14 de janeiro, quando dispensou 350 funcio
nários da·fábrica de Pouso Alegre.

Demissões em tempos de crise éa primeira medida a
ser sacada do bolso pelos empresários. Mas o que se vê no
início deste ano, nos quatro cantos do País, não encontra
paralelo nem no período mais negro de recessões anteriores.
"Nunca se viu tamanho número de empresas fechar as portas
c não dar satisfação a ninguém. E uma reação típica de deses
pero e eu não sei onde vai parar" espanta-se o Presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos' de São Bernardo, em São Pau
lo, Vicente Paula da Silva, o Vicentino. Em São Paulo, maior
centro industrial brasileiro, a volta das férias coletivas não
foi menos desastrosa. Grandes, pequenas e médias empresas
não viram a economia dar um mínimo sinal de vida. A Bras
temp, por exemplo, que concedeu férias coletivas para os
2.850 funcionários da sua unidade de São Bernardo do Campo
entre os dias 20 de dezembro e 13 deste mês, deu mais 20
dias de liçença remunerada, para 800 empregados. "Pagar
a esses funcionários para não trabalhar é menos oneroso que
continuar produzindo", disse Luiz Mastr0cinque, diretor supe
rintendente da empresa.

Sr. Presidente, já a Black and Decker colocou na rua
na primeira quinzena de janeiro 300 dos seus 1.260 funcio
nários da unidade de Santo André, no ABC paulista, que
retornavam ao trabalho após quase dois meses de férias cole
tivas e licenças remuneradas. Também em Santo André, a
Perdigão pegou de surpresa os. empregados. Em férias cole
tivas desde o dia 20 de dezembro, eles desembarcaram na
porta da empresa no dia 2 deste mês com a notícia de que
a fábrica havia sido desativada. Já a unidade de fogões Dako,
localizada na cidade paulista de Campinas propôs aos seus
funcionários que retornavam do recesso forçado um velho
expediente como alternativa às demissões: uma redução de
jornada e salários de 13,3%. Mais dramática é a situação
dos 128 funcionários da Calfat Confecções, em São Paulo.
De volta à empresa, no dia 7 de janeiro, depois de uma semana
de férias coletivas, deram com a cara na porta, literalmente.
Sem, avisar ninguém, o empresário Jorge Gabriel Calfat pediu
concordata, desativou a fábrica, deu um sumiço no maquinário
e desapareceu do mapa. Só em salários referentes a dezembro
e multas por rescisões de contrato, Calfat deve quase Cr$

100 milhões a seus ex-funcionários. No dia 17 de janeiro,
a Justiça de São Paulo concedeu uma liminar ao Sindicato
das Costureiras para apreensão dos bens que restavam na
fábrica.

Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Deputados, a lista de episódios
social e economicamente trágicos não pára por aí. Há um
número desconhecido de pequenas empresas que também
quebraram e demitiram trabalhadores de volta das férias cole
tivas. Enquanto a sociedade civil se engafinha numa guerra
de sobrevivência, o Governo continua insistindo na idéia de
que é preciso união e de que o momento impõe sacrifícios.
Só que ninguém quer mais pagar a conta. Até mesmo o minis
tro da Economia, Marcílio Marques Moreira, que na última
sexta-feira foi discutir a situação com empresários, em Belo
Horizonte, deu mostra de não estar preocupado com sacri
fícios e de não se sentir culpado pela situação. "O problema
não é de hoje, é da década de 80, e, em poucos meses, o
Brasil vai retomar o crescimento de empregos e dos salários".

o SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, reunida
ontem aqui em Brasília, a Executiva Nacional do PMDB deci
diu orientar as Jancadas do partido na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal para, valendo-se do legítimo instrumento
da obstrução parlamentar, pressionarem o Governo a uma
solução definitiva, sem maiores protelações, em torno do pa
gamento dos 147% devidos pela Previdência Social aos apo
sentados e pensionistas.

Essa decisão foi tomada porque é entendimento geral
no PMDB, perfeitamente afinado com o desejo da maioria
da Nação brasileira que o Governo deve resgatar na prática,
e não apenas em seus discursos e na propaganda oficial difun
dida nos meios de comunicação, a dignidade daqueles que,
depois de uma vida inteira dedicada ao trabalho, dependem
hoje de aposentadorias e proventos para viver.

Não existe na iniciativa peemedebista, como algumas lide
ranças de outros partidos procuraram difundir pela imprensa,
nenhuma manobra presidencialista com o objetivo de torpe
dear a votação da proposta de antecipação do plebiscito sobre
a instalação, em nosso País, do sistema parlamentarista de
governo. Essa é uma interpretação equivocada, pois a maioria
dos que integram aComissão Executiva Nacional do PMDB
é parlamentarista.· Defensor intransigente que sou do parla
mentarismo, refuto veementemente tais insinuações.

Sr. Presidente; Srs. Deputados, V. Ex!s sabem muito bem
das dificuldades por que passam os milhões de aposentados
e pensionistas da Previdência Social. Desde setembro do ano
passado lhes é devido um reajuste de 147%, que o Governo
insiste, aí sim, em torpedear, valendo-se para isso dos mais
diferentes instrumentos, de constitucionalidade duvidosa.

A inflação acumulada de setembro para cá está muitos
pontos percentuais acima do reajuste devido. As aposenta
dorias e pensões dão cada vez menos para que os beneficiários
da Previdência Social enfrentem suas despesas com aluguel,
com a feira, com a padaria, com a compra de,medicamentos.
E aí temos uma questão maior, esta sim, que não deve ser
condicionada à antecipação de plebiscito ou à criação de qual
quer secretaria de governo.

Se insistirmos na inversão dessa escala de valores, os
aposentados e pensionistas terão tempo para maldizer a cria
ção da nova secretaria. Mas certamente não sobreviverão até
o plebiscito.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
com estranheza registramos a decisão do Juiz Américo Lacom
be, do TRF - Tribunal Regional Federal, que suspendeu
a determinação do pagamento da correção monetária e incor
poração dos 147% aos proventos de aposentados e pensio
nistas da Previdência.

Em sua manifestação anterior, MM. Juiz determinou o
bloqueio e o pagamento, há mais de quinze dias, e que o
cumprimento seria dado pelo Juiz da 5' Vara, o qual já havia
decidido no mérito pelo direito aos 147% (aliás, a única deci
são nessa fase).

A presente decisão do MM. Juiz, em manifestação com
plementar, determina aguardar a posição do STF. Ora, pode
o TRF modificar a sentença de primeira instância da 5' Vara,
mas suspender a decisão sem mudar a sentença de mérito
é estranho.

Ademais, o que faz a titular da ação civil pública, que
foi tão ágil em criticar acordo anterior que firmei, mas pelo
qual os aposentados receberam as diferenças de setembro
a dezembro, em janeiro?

É preciso pagar rapidamente os direitos de aposentados
e pensionistas.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PDT - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, consideramos importante registrar desta tribuna o arti
go escrito pelo Governador Leonel Brizola, e publicado no
Jornal do Brasil do último domingo, dia 19 de janeiro, tendo
por título "O ovo da serpente".

Nesse artigo, mandado publicar pelo PDT, Brizola faz
referência a um levantamento que se acha em poder do Secre
tário de Justiça do Rio, Dr. Nilo Batista, mostrando que na
semana de 5 a 11 de janeiro último a TV Globo exibiu 244
homicídios, 397 agressões, 190 ameaças, 11 seqüestros, 5 cri
mes sexuais, 26 crimes de sedução, 60 casos de condução
de veículo com risco de vida para terceiros ou estando seus
condutores sob efeito de drogas.

Essa pesquisa, Sr. Presidente, que acompanhou toda a
programação da Rede Globo, examinando 77 programas,
constatou que houve ainda 12 casos de tráfico ou uso de dro
gas, 50 de formação de quadrilha, 14 roubos, 11 furtos, 5
estelionatos e mais 137 crimes diversos, entre os quais 12
casos de tortura, 4 crimes de corrupção, 3 crimes contra o
meio ambiente, duas apologias do crime e 3 suicídios.

O mais grave, Sr. Presidente, é que esses programas,
com toda carga de violência, são veiculados no horário da
programação infantil, que, pelo levantamento, detém 35%
da violência diária transmitida pela TV Globo.

É importante lembrar que países europeus não admitem,
de forma nenhuma, esse tipo de violência contra as crianças,
e que também no Brasil esse comportamento por parte dos
meios de comunicação se acha proibido pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, que capitula como crime qualquer
ação que possa prejudicar o normal desenvolvimento das
crianças.

Só que em nosso País o Sr. Roberto Marinho se julga
com tanto poder, considerando-se não apenas acima da lei,
mas acima, mesmo, do bem e do mal, que paga para ver,
zombando do Poder Judiciário e fazendo pouco caso do Minis
tério da Justiça.

Resta-nos perguntar, usando da célebre frase latina:
Quosque tadem? Ou seja, até quando?

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

Muito obrigado.

O SR. NOBEL MOURA (PTB - RO. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, é hon
roso assomar a esta tribuna da Câmara sempre com a elevada
intenção de propugnar pelos altos interesses do povo brasi
leiro. Honra-me, sobremaneira, representar o povo de Ron
dônia.

Srs. Deputados, o véu do sofrimento uniu de tal forma
o povo rondoniense, que hoje, mais do que nunca, nosso
povo está unido. Muitas são as forças caluniadoras que se
abateram sobre nós: as campanhas de difamação que suporta
mos, as doenças que levaram nossos parentes, a frustração
que os garimpeiros experimentaram, a decepção dos agricul
tores de café e cacau. Tudo isso nos fez um Estado indivisível.
Não podemos, neste momento, após tantas vitórias e dores,
aceitar a divisão territorial do Estado, com a criação do Estado
de Aripuanã, às custas das nossas terras e da nossa gente.
Temos pelo contrário, Srs. Deputados, de reconquistar as
cidades de Extrema e Nova Califórnia, que estão em litígio
com o Estado do Acre, e jamais, em tempo algum, pensar
em dividir a família rondoniense.

Lembrem-se, Srs. Deputados, que o norte do Estado
soube, através de Porto Velho e Guajará-Mirim, segurar os
nossos limites, durante anos, à espera que a atual população
chegasse.

Hoje, muitos municípios vicejaram, estão fortes. Os pri
meiros municípios funcionaram como uma mãe bondosa que
reservou heranças. Agora, os filhos, ao adquirirem maiori
dade, não devem usar a arma da ingratidão contra a bondade
das mães Porto Velho, Guajará-Mirim e, mesmo Ji-Paraná,
Ouro Preto, Jaru e Ariquemes.

Srs. Deputados, além desta visão romântica de gratidão,
e de o Estado de Rondônia já ser pequeno territorialmente,
o País não suporta os gastos com a criação de Estados novos.
Os novos Estados só beneficiam algumas dezenas de pessoas
que se apadrinham de alguns cargos, mas que não beneficiam
a população nem o País.

Por isso, Srs. Deputados, pelo moralização do País, pelo
bem-estar do povo de Rondônia, peço ardentemente que V.
Ex" não aprovem a criação de mais elefantes brancos, como
seria a do Estado de Aripuanã, que visa a interesses outros
que não o benefício da Pátria.

Obrigado.

O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados,
quero alertar os dirigentes da Previdência Social, especial
mente a presidência do INSS, contra a arbitrariedade e agres
são social que estão praticando contra 60 famílias no Município
de Canoas.

O INSS colocou à venda alguns de seus imóveis, parece
não ter escolhido os mais valiosos, mas os que criam algum
embaraço e que agridam a sociedade. Os imóveis em Copaca
bana continuam como sempre, mas os imóveis das vilas popu
lares, esses são colocados à venda.

No Município de Canoas, o INSS colocou à venda, por
303 milhões de cruzeiros, uma área de terra, localizada perto
do dique, no bairro Rio Branco, zona de população pobre
e média baixa. Nessa área, moram aproximadamente 60 famí-
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lias, algumas há 40 anos residindo no mesmo prédio. A medida
do INSS visa retirá-las, sem nenhuma possibilidade de nego
ciação. Os representantes do INSS sequer querem conversar
com os moradores.

Estou ajudando esta comunidade a resistir contra este
arbítrio. Formaram uma associação dos moradores, denomi
nada Nossa Senhora dos Aflitos, para agir judicial e politica
mente na defesa dos seus interesses. Ainda esta semana ingres
sarão em juízo com medidas para sustar a venda e vão mobi
lizar a comunidade para pressionar politicamente o INSS,
para que suste a venda e abra negociação.

O País precisa resolver o problema de moradia e o INSS
quer criar mais 250 favelados em Canoas! Isto é um arbítrio.
E uma injustiça. Só gente desavisada ou irresponsável pode
fazer isso.

Estou alertando para que não sejam desavisados.

o SR. PAES LANDIM (Bloco - PI.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, não poderia deixar de registrar, nesta
Casa, a posse do Desembargador Milton Nunes Chaves na
Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do meu Estado,
no dia 2 de janeiro do corrente ano, oportunidade em que
me fiz presente.

E não poderia deixar de fazê-lo, porque conheço, desde
o início da sua carreira na magistratura, a seriedade e o senso
de justiça que sempre prevaleceram na ação judicial de Milton
Nunes Chaves.

Em Canto do Buriti, sua terra natal, ele foi o magistrado
e o pedagogo da sociedade cantoense.

O Juiz exemplar se associou ao educador, ao esportista,
ao organizador da sociedade local, imprimindo respeito e com
postura a todas as atividades da comunidade. Foi, portanto,
o pedagogo de um meio rústico.

A sua paixão por CantocÍo Buriti retardou inclusive a
sua ascensão na magistratura, pois várias promoções foram
recusadas a fim de não prejudicar os seus múltiplos afazeres
na comunidade. Lembro-me, inclusive, da sua luta para a
criação do ginásio local, que ele incorporou à rede da Campa
nha Nacional de Educandários' Gratuitos.

Sr. Presidente, Milton Nunes Chaves foi sobretudo ojuiz
por excelênciá. Lembro-me de uma expressão, salvo engano,
de Calamandrei:

"O Juiz é o Direito em ação"! Poucos juízes, no· meu
sofrido sertão piauense, na distância do tempo histórico, repre
sentaram a crença na Justiça como Milton Nunes Chaves.

Na época da mais exacerbada paixão política, na década
de 50, quando o alistamento eleitoral era um instrumento
da fraude política, Dr. Milton já exigia que qualquer petição
de alistamento fosse feita em sua presença, razão por que
Canto do Buriti tinha o menor índice de votos nulos e brancos
em todo o Estado do Piauí.

É confortante saber que um homem dedicado à justiça,
um servidor da sua comunidade, consagra a sua carreira ao
atingir o mais alto cargo da judicatura do meu Estado.

Neste sentido é que fiz questão de presenciar a investidura
de Milton Nunes Chaves na Presidência do Tribunal de Justiça
do meu Estado. Poucas vezes na vida tive o ensejo de cumprir
um ato de justiça a um homem que consagrou toda a existência
ao ideal de justiça e do bem-estar da sua comunidade.

o SR. JOSÉ MOURA (Bloco - PE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~5 e Srs. Deputados, o Nordeste _
mais uma vez paga a conta da improvisação, da falta de plane-

jamehto e da absoluta insensibilidade de algumas áreas de
nossa economia.

Por mais incrível que possa parecer, os nordestinos estão
pagando mais caro pelo pão que comem, graças à existência
de uma tarifa de importação para o trigo, absolutamente in
justa.

O fato, Sr" e Srs. Deputados, é o seguinte: para proteger
a produção nacional de trigo, o Governo estabeleceu tarifas
na importação do cereal. Isto é, encarece o trigo estrangeiro
e estimula a compra do trigo nacional. Nada mais justo.

Não atentaram, no entanto, que este País é um continente
e que, por razões geográficas, o Nordeste e o Norte brasileiros
sempre se abasteceram de trigo estrangeiro, não só pelo fato
do frete ser menor, mas ainda por ser o Brasil importador
tradicional de trigo, pois, lamentavelmente, não tem auto-su
ficiência na sua produção agrícola.

Embora entendendo a Justiça do estabelecimento da tari
fa de importação - que só deve perdurar, mesmo no Sul,
enquanto houver trigo brasileiro para ser comprado - não
pode o Nordeste, hoje responsável por 30% do consumo de
trigo, continuar transferindo seus escassos recursos para o
Sul' do País.

Como o trigo nacional da atual safra já está acabado,
o Governo poderia dizer, imediatamente, a tarifa para a im
portação de trigo para o Nordeste, estabelecendo também
que, a partir de abril, esta isenção seja para todo o País,
fórmula inteligente de baixar o preço do pão em todo o Brasil.

Espero, Sr. Presidente, que o Governo do Presidente
Collor resolva, com urgência, esta lamentável situação, como
forma de reparar injustiça tão grande.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
as declarações do Governador Leonel Brizola a respeito dos
empresários de turismo ontem publicadas no jornal O Estado
de S. Paulo, têm um caráter tão irrefletido e injusto que mere
cem ser revistas por seu autor e conduzi-lo a uma retratação.

O Governador atribui o que ele chamou de exagero no
noticiário sobre a violência no Rio de Janeiro a uma "Máfia
do Turismo" que "esconde interesses internacionais para debi
litar centros políticos fortes, devido às suas condições naturais,
como é o caso do Rio". Teria ainda chamado os empresários
de "preguiçosos" e aconselhou-os a terem mais programações
e propaganda do Rio, a trabalharem mais para atrair turistas
do exterior.

Primeiro, é importante convir que a violência no Rio
de Janeiro, talvez mesmo a exemplo de outras grandes metró
poles internacionais, existe e dispensa qualquer esforço sensa
cionalista para ocupar o espaço que tem obtido nos noticiários
nacionais e internacionais. Sejamos francos, a violência urbana
no Rio de Janeiro atingiu níveis alarmantes.

Depois, é um contra-senso imaginar-se que os maiores
interessados na captação de turistas, os empresários, iriam
cometer o ato suicida de orquestrar uma campanha contra
o seu maior patrimônio: a imagem internacional da cidade
do Rio de Janeiro, principalmente cartão-postal do Brasil e
maior foco de atração da indústria do turismo nacional.

É possível e até mesmo crível que outros centros turísticos
internacionais, especialmente os europeus, japoneses e ameri
canos viessem a lucrar com a difamação do Rio, já que os
pacotes turísticos no Brasil chegam a custar menos da metade
daqueles oferecidos nesses países; mas que interesse teria o
empresariado nacional nesse processo?
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Ao contrário, as empresas de turismo no Brasil nunca
mediram esforços para a promoção da cidade do Rio de Janei
ro, do carnaval e da noite carioca e do inigualável litoral
fluminense. Grande parte do prestígio que o Brasil ainda goza
no exterior deve ao trabalho de divulgação promovido lá fora
por todo ocomplexo turístiCo nacional, que inclui nossas com
panhias aéreas, redes de hotel, agências de viagem e a própria
Embratur. Não é razoável acusar os maiores beneficiados pelo
turismo de denegrir o seu próprio produto de venda.

Recebi hoje em meu gabinete um indignado telex do
Sr. Adolpho Cheskys; agente de viagem, contendo cópia de
correspondência enviada por ele ao Governador Leonel Brizo
la, que peço seja registrado nos Anais desta Casa, conforme
cópia que passo às mãos do Sr. Presidente.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

Exlentíssimo Senhor
Eng. Leonel Brizala
Governador do Estado do
Rio de Janeiro

Senhor Governador
Tomei conhecimento através· do jornal o Estado

de S. Paulo, desta data, de declarações de V. Ex',
atribuindo aos empresários de turismo, a responsabi
lidade pelo fracasso do turismo na ex-cidade mara-

. ,vilhosa.
Alega V. Ex" que faltam aos empresários do setor

garra e tenacidade para que o Rio de Janeiro volte
a ter o turismo em larga escala, que tanto o elevou
em passado reçen.te.

Acho que uma alegação infeliz como essa, ~ a,
melhor forma de transferir a responsabilidade pelo pés
simo Governo que V. Ex' vem realizando.

O Governo de V. Ex", não estão assumindo o
papel que lhe séria lícito esperar, no sentido Ae' t.rans
mitir uma imagem de tranqüilidade e bem-estar àquelas
pessoas, turistas potenciais que no exterior e no Brasil
a todo o momento obedecem informações negativas
da realidade dó Rio de hoje.

Alegando complô que só existe na sua imàginação
para prejudicar o Rio de Janeiro, é uma forma leviana
de se inocentar dos bárbaros crimes que ocorrem no
,Rio de Janeiro, depois que infelizmente os cariocas
tiveram idéia de o reconduzir ao Governo db Rio de
Janeiro, pois antes, ainda era uma cidade maravilhosa.

Saiba V. Ex' que nós, agentes de viagens estamos,
, diuturnamente empenhados em projetar imagens posi
tivas das belezas que o Rio possu.i.

Como bons brasileiros, jamais iríamos montar uma
orquestração, visando diminuir o fluxo turístico, pois
o Rio sendo freqüentado, acabará sobrando uma fatia
para todos os Estados do nosso querido Brasil.

Com o Rio voltando ao que era, ganhamos todos.
Portanto, caro Governador Brizola, deixo aqui o

meu protesto pelas duas declarações, e clamo a V.
Ex', clamo ao Governo do Estado do Rio de Janeiro,
que exerça o seu papel no sentido' de combate à margi
nalidade, principal foco negativo que tem afastado o
turista do Rio de Janeiro.

Outro detalhe ... V. Ex' sempre que se defronta
com a imprensa no exterior, tem o hábito, péssimo
por sinal, de criticar o Brasil e os brasileiros.

Esse comportamento, por ventura beneficia o Tu
rismo? Ou agrava mais ainda a situação.

Cumpra sua parte que terá o nosso aplauso.
Atenciosamente.
Adolpho Cheskys
Agente de Viagem

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (Bloco
- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, no dia 13 de fevereiro passado, a Com
panhia Vale do Rio Doce inaugurou um trecho de 48 quilôme
tros de ferrovia que veio, finalmente, estabelecer a ligação
definitiva entre a Estráda de Ferro Vitória a Minas e a Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Concretizou-se, assim, uma antiga aspiração acalentada
durante três décadas pela classe política e pelas entidades
empresariais do Estado.

Realiza-se, também, a obra imaginada, na metade do
século, pelo Presidente Juscelino Kubitschek, "símbolo maior
do idealismo e da capacidade empreendedora do povo mi
neiro".

A obra inaugurada reveste-se de uma importância ex
traordinária para a economia nacional, fazendo de Belo Hori
zonte o principal entroncamento de transporte do País, ao
viabilizar o "tão sonhado Corredor de Transportes Centro
Leste". De um lado, situam-se os centros produtores de vastas
regiões do Sudeste e do Centro-Oeste, "fontes ilimitadas de
riquezas e de divisas para o País"; de outro, encontramos
oconjunto portuário do Espírito Santo, um dos mais modernos
e eficientes do Brasil. E agora, ligando os dois pólos, "estão
os trilhos da Rede Ferroviária Federal S/A, até Belo Hori
zonte, e, a partir daí, a Estrada de Ferro Vitória/Minas, que
avança para o litoral capixaba".

Reportagem publicada conjuntamente nos jornais Estado
de Minas, Correio Braziliense e Jornal do Commercio aponta
ainda o exemplo precioso do que pode resultar da união de
esforços entre empresas nacionais:

"A própria união entre a Companhia Vale do Rio
Doce e a Rede Ferroviária Federal é outra conseqüên
cia positiva da empreitada que hoje se conclui. As duas
estatais integram suas forças, seus esforços e a sua efi
ciência como gestoras de sistemas de transportes para
oferecer ao País um grande corredor, que, em última
análise, amplia o potencial de competitividade do País
no mercado internacional, seja para exportar produtos
nacionais, seja para o recebimento de matérias-primas
essenciais ao funcionamento das economias de Minas
e do Brasil. E é um exemplo de como o Estado e
suas empresas, ao funcionarem de forma harmônica,
podem prestar bons serviços à comunidade."

Ao comemorar a inauguração do novo trecho viário, o
presidente da Cia. Vale do Rio Doce, Dr. Wilson Brumer,
lançou um desafio ao empresariado nacional, especialmente
aos mineiros: transformar a Vale do Rio Doce, agora total
mente servido pela nova ferrovia, num pólo de desenvolvi
mento. Afirmou o presidente estar já negociando com diversas
empresas privadas interessadas em instalar projetos industriais
ao longo da Estrada de Ferro Vitória/Minas. A própria Cia.
Vale do Rio Doce propõe-se, em casos especiais e como forma
de estímulo, a uma participação nesses empreendimentos.

Sr. Presidente, desejo registrar aqui, para que se inscre
vam nos Anais desta Casa, o meu mais profundo entusiasmo
e minha admiração pela seriedade e competência desta empre-
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sa, que é, induhitavelmente, um exemplo de eficiência e mo
dernidade para todas as empresas do País, públicas ou priva
das. Aproveito a op?rtunidadepara" na pessoa de seu presi
dente, Dr. Wilson Brumer, parabenizar tamhém os diretores
e funcionários da Cia. Vale do Rio Doce.

A história da Vale é rica em realizações da mais alta
importância para o crescimento e a vida de nosso país, não
apenas no campo econômico, mas também na área social,
pela geração de milhares de empregos e pela preocupação
com o bem-estar e a qualidade de vida dos brasileiros.

No mesmo' dia em que inaugurava a nova ferrovia, a
Vale do Rio Doce.assinava com o Governo.de Minas três·
importantes conVênios.

O primeiro, para a construção, da Usina de Igarapava,
no Rio Grande, Triângulo Minei'fO, usina esta com capacidade
de geração de 210 mega-watts de energia, construída dentro
da mais avançada tecnologia, utilizando turbinas do tipo "bul
bo", que reduzem o volume de obras civis e a área de inunda
ção da represa.

Pelo segundo CONvênio, a CVRD implanta o Projeto Rio
das Velhas, destinado à pesquisa racional de novas reservas
de ouro e metais básicos na região de Nova Lima. . '

E, finalmente, comprometeu-se a investir quase.dois mi
lhões de dólares,narecuperação do Parque Municipal da capi
tal mineira. Serão realizadas,obras de paisagismo, urbanismo
e restauração de monumentos, além da reforma de play
grounds, lanchonetes e sanitários.

Sr" e Srs. Deputados, o povo de Minas orgulha-se de
poder oferecer ao. Brasil, como exemplo de Primeiro Mundo,
a atuação brilhante desta extraordinária empresa, a Compa
nhia Vale do Rio .Doce.

Muito obrigado:' '

, . .
O SR. LIBERATO CABOCLO' (PDT ......:... Sr'. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 'Sr~' e'Srs. 'Dep~tadQs,
em artigo publicado no Jornal do Brasil, de hoje, o Secr~tário

Adjunto de Política Econômica, Sérgio Cuttolo sustenta que
o salário mínimo de;ycria ter, na presente data, o valor de
centb 'e noventa e se18 'rriil étuzéirós, ou seja, um pouco mais
que o dobro do mínhno vigente. .

Esta declaração ,reforça uma· das maiores decepções que
tive neste Congresso I Com efeÚ:o', mal tomam'os poSse fomos
surpreendidos por uTl1a medida provisória'que fixava bsalário
mínimo para o mês 'de feveteiro de 1991.' Depois de muita
disc'ussão, o Congresso votou um projeto de conversão, pelo
qual o salário mínimo teria um valor correspondente a quase
à metade do estabelecido pela Constituição Federal. Lamenta
velmente, comecei o meu trabalho assistindo ao desrespeito
à Constituição, de modo acintbso:Em'outtas palavras, o Con
gresso concordava em lesar o direito mais elementar do cida
dão, qual seja o de garantir com o seu trabalho um salário
suficiente para atender às suas necessidades básicas.

Para justificar o não-cumprimento da Constituição"sem
pre s~ íll,egam três obstáculos: a Previdência Social, as peque
nas prefeituras e as pequenas empresas.

Ora, é lamentável que ainda se.perpetue, e até se permita,
a prática de criar novos municípios, que não têm a condição
mínima de se manterem, Os municípios são criados para satis
fazer intyresses eleitoreiros. A instalação de uma Prefeitura
impõe uma série de despesas, inclusive o indefectível carro
de luxo para o senhor prefeito, sem nenhum benefício para
a população. O certo seria se estabelecer que municípios que
não podem cumprir a legislação trabalhista deveriam imediata-

mente serem convertidos em distritos e incorporados a municí
pios viáveis.

Em relação às pequenas empresas, a alternativa seria
a distribuição de participações societárias para compensar a
impossibilidade de um pagamento mais justo.

Quanto a Previdência, a verba necessária deveria ser re
manejada do Tesouro, graças ao corte das superaposenta
dorias. Não se pode imaginar que não possa haver retroati
vidade de privilégios, quando se nega o cumprimento de direi
tos vigentes.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

v _ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTA
DOS:

Roraima

A1ceste Almeida - PTB.

Amapâ

, Aroldo Góes - PDT; Eraldo Trindade - Bloco; Fáti
ma Pelaes - Bloco.

Pará

A1acid Nunes - Bloco; Carlos Kayath - PTB; Domin
gos Juvenil- PMDB.

Amazonas

Beth Azize - PDT; Eduardo Braga - PDC; Euler Ri
beiro - PMDB.

RondOnia

Antônio Morimoto - PTB; Carlos Camurça - PSC;
Edison Fldélis - PTB. .

Acre

Àdelaide Neri - PMDB; Célia Mendes - PDS; Francis
co [)i6genes - PDS.

Tocantins

Edmundo Galdino - PSDB; Eduardo Siqueira Campos
- PDC;, Hagahús Araújo - PMDB.

Maranhão

César Bandeira - Bloco; Costa Ferreira - Bloco; Da
niel Silva - Bloco; Francisco Coelho - PDC.

Cearâ

Aécio de Borba - PDS; Antônio dos Santos - Bloco;
Ariosto Holanda - PSB; Carlos Benevides - PMDB; Edson
Silva - PDT; Etevaldo Nogueira - Bloco.

Piauí '

B. Sá - ; Caldas Rodrigues - Bloco; Ciro Nogueira
- Bloco.

Rio Grande do Norte

Aluizio Alves - PMDB; Fernando Freire - Bloco; Flá
vio Rocha - PL.
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raíalba

Adauto Pereira - Bloco; Efraim Morais - Bloco; Rob
son Paulino - PMDB.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Fernando Bezerra Coelho 
PMDB; Inocêncio Oliveira - Bloco; José Moura - Bloco;
Ricardo Heráclio - Bloco.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Bloco; Cleonâncio Fonseca
- Bloco; Djenal Gonçalves - PDS; Everaldo de Oliveira- Bloco.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Ângelo Magalhães - Bloco;
Aroldo Cedraz - Blocà; Benito Gama - Bloco; Beraldo Bo
aventura - PDT; Eállcio Tinoco - :Bloco; Félix Mendànça 
PTB; Jabes Ribeiro - PSDB; Jairo Azi - PDC; Jairq Carnei
ro - Bloco; Jaques Wagner - PT; João Alves - Bloco; Jor
ge Khoury - Bloco;José Carlos Aleluia - Bloco; José Falcão
- Bloco; José Lourenço - PDS; Jutahy Júnior - PSDB; Leur
Lomanto - Bloco; Luís Eduardo - Bloco; Luiz Moreira 
PTB; Luiz Viana Neto - PMDB; Manoel Castro - Bloco;
Marcos Medrado - PDC; Pedro Irujo - Bloco; Prisco Viana
- PDS; Sérgio Brito - PoC; Sérgio Gaudenzi - PDT; Touri
nho Dantas - PMDB; Uldurico Pinto - PSB; Waldir Pires 
PDT.

Minas Gerais

Agostinho Valente - PT; Aloisio Vasconcelos - PMDB;
Annibal Teixeira - Pl'B; Aracely de PaQla - Bloco; Arman
do Costa - PMDB; Avelino Costa - PL; Célio de Castro 
PSB; Edmar Moreirá - Bloco; Elias Murad - PSDB; Felipe
Neri - PMDB; Fen;tarido Diniz - PMDB; Genésio Bernardi
no - PMDB; GetúljQ Neiva - PL; Humberto Souto - Bloco;
Irani Barbosa - PL; Israel Pinheiro - PRS; João Paulo 
PT; João Rosa _ PMDB; José Aldo -PRS; José Belato 
PMDB; José Geraldo - PMDB; José Santana de Vasconcel
los - Bloco; José Ulfsses de Oliveira - PRS; Lael Varella 
Bloco; Leopoldo B~Ssone - PMDB; ~uiz Tadeu Leite 
PMDB; Marcos Lima - PMDB; Mário, de Oliveira - PTR;
Maurício campos - PL; Neif Jabur - PMDB; Nilmário Mi
randa - PT; Odelmo Leão - Bloco; Osmânio Pereira - PSDB;
Paulino Cícero de Vasconcellos - pSnB; Paulo Monso Ro
mano - Bloco; Paulo Delgado.- PT; Paulo Heslander - PTB;
Pedro Tassis - PMDB; Raul Belém - Bloco; Romel Anísio
- Bloco; Ronaldo Perim - PMDB; Samir Tannús - PDC; San
dra Starling - PT; Saulo Coelho - PSDB; Sérgio Naya 
PMDB; Tilden Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB;
Wagner do Nascimento - Bloco; Wilson Cunha - PTB; zai
re Rezende - PMDB. '

Rio de Janeiro

Artur da Távola - PSDB; Benedita da Silva - PT; Car
los Alberto Campista - PDT; Carlos Santana - PT; César
Maia - PMDB; Cidinha Campos - PDT; Edésio Frias 
PDT; Eduardo Mascarenhas - PDT; Jair Bolsonaro - PDC;
Jamil Haddad - PSB; Jandira Feghali - PC do B; José Car
los Coutinho - PDT; José Vicente Brizola - PDT; Junot
Abi-Ramia - PDT; Lysâneas Maciel - PDT; Márcia Cibilis
Viana - PDT; Marino Clinger - PDT; Miro Teixeira - PDT;
Paulo Portugal - PDT; Paulo Ramos - PDT; Regina Gordi
lho - PDT; Roberto Campos - PDS; Roberto Jefferson 
PTB; Sandra Cavalcanti - Bloco; Sérgio Arouca - PCB; Sér
gio Cury - PDT; Sidney de Miguel - PV; Vivaldo Barbosa 
PDT; Vladimir Palmeira - PT.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PC do B;
Aloizio Mercadante - PT; André Benassi - PSDB; Antônio
Carlos Mendes Thame - PSDB; Arnaldo Faria de Sá - Blo
co; Ary Kara - PMDB; Beto Mansur - PDT; Cardoso Alves
- PTB; Cunha Bueno - PDS; Delfim Netto - PDS; Diogo
Nomura - PL; Edevaldo Alves da Silva - PDS; Eduardo Jor
ge - PT; Ernesto Gradella - PT; Euclydes Mello - Bloco;
Fábio Feldmann - PSDB; Fábio Meirelles - PDS; Florestan
Fernandes - PT; Gastone Righi - PTB; Geraldo Alckmin
Filho - PSDB; Heitor Franco - Bloco; Hélio Bicudo - PT;
Hélio Rosas - PMDB; Irma Passoni - PT; João Mellão Ne
to - PL; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José Cicote - PT;
José Dirceu - PT; José Genoíno - PT; José Maria Eymael
- PDC; José Serra - PSDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Ko
yu Iha - PSDB; Liberato Caboclo - PDT; Luiz Carlos San
tos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Magalhães Teixeira 
PSDB; Maluly Netto - Bloco; Manoel Moreira - PMDB;
Marcelino Romano Machado - PDS; Marcelo Barbieri 
PMDB; Maurici Mariano - Bloco; Mendes Botelho - PTB;
Nelson Marquezelli - PTB; Osvaldo Stecca - PSDB; Pedro
Pavão - PDS; Ricardo Izar - PL; Roberto Rollemberg 
PMDB; Robson Tuma - PL; Sólon Borges dos Reis - PTB;
Tadashi Kuriki - Bloco; Tidei de Lima - PMDB; Tuga Ange
rami - PSDB; Ulysses Guimarães - PMDB; Vadão Gomes
- Bloco; Valdemar Costa - PL; Walter Nory - PMDB.

Mato Grosso

Augustinho Freitas - PTB; Joaquim Sucena - PTB; Jo
nas Pinheiro - Bloco; José Augusto Curvo - PL; Rodrigues
Palma - PTB; Wilmar Peres - PL

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Benedito Domingos - PTR;
Chico Vigilante - PT; Eurides Brito - PTR; Maria Laura 
PT; Osório Adriano - Bloco; Paulo Octávio - Bloco; Sigma
ringa Seixas - PSDB.

Goiás

Espírito Santo Antônio de Jesus - PMDB; Antônio Faleiros - PSDB;
Délio Braz - PMDB; João Natal - PMDB; Lázaro Barbosa

Aloizio Santos - PMDB; Etevalda Grassi de Menezes - PMDB; Lúcia Vânia - PMDB; Luiz Soyer - PMDB; Maria
- PMDB; João Baptista Motta - PSDB; Jório de Barros - Valadão - PDS; Mauro Borges - PDC; Mauro Miranda 
PMDB; Nilton Baiano - PMDB; Paulo Hartung - PSDB; PMDB; Paulo Mandarino - PDC; Pedro Abrão - PMDB;
Rita Camata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB; Rose de Roberto Balestra - PDC; Ronaldo Caiado - ; Virmondes
Freitas - PSDB. _Cruvinel - PMDB; Zé Gomes da Rocha - Bloco.
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Rio Grande do Sul

Adão Pret~o 7" PT; Ac:;Iro~ldo Streck - PSDB; Adylson
Motta - pbs; 'Amaury Müller - PDT; Antônio Britto 
PMDB' Carlos Azambuja - PDS; Carlos Cardinal - PDT;
Carrio~ Júnior - PDT; Celso Bernardi ....: PDS; Eden Pedro
so - PDT; Fernando Carrion - PDS; Petter Júnior~ ~DS;

Ibsen Pinheiro - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; João de
Deus Antunes - PDS; Jorge Uequed - PSDB; José'Fortuna
ti - PT; Luís Roberto Ponte' - PMDB; Mendes Ribeiro 
PMDB' Nelson Jobim -' PMDB; Nelson Proença - PMDB;
Odacir'Klein - PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Paulo Paim'
_ PT; Raul Pont - PT; Tel!TI0Kirst'- PDS; Victor Faccioni
- PDS; Wilson Müller - PDT. . . .'

Mato Grosso do Sul

EUsio Curvo - Bloco; Flávio Derzi - Bloco; George
Takimoto - BlclCO; Nelson Trad - PTB; Valter Pereira --
PMDB; Waldir Guerra - Bloco. .

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco; Antônio Barbara - Bloco;
Antônio Ueno - Bloco; Basfiio ViIlani - Bloco; Carlos Ro
berto Massa - Bloco; Carlos Scaq~ehni - PST; Delcino Tava
res - PST; Edésio Passos - PT; Imo Dalla-Vecchia - PDT;
Flávio Arns - PSDB; Ivânio Guerra - Bloco; Joni Varisco
PMDB; José Felinto - PST; Luciano Pizzatto - Bloco; Luiz
Carlos Hauly - PST; Max Rosenmann - Bloco; Munhoz da
Rocha - PSDB; Onaireves Moura - PTB; Otto Cunha - Blo
co; Paulo Bernardo - PT; Pedro Tonelli - PT; Pinga Fogo
de Oliveira - Bloco; Renato Johnsson - Bloco; Romero Fi
lho - PST; Rubens Bueno - PSDB; Said Ferreira - PMDB;
Werner Wanderer - Bloco; Wilson Moreira - PSDB.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A lista de
presença registra o comparecimento de 327 Senhores Deputa
dos.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) -

Apresentação' de Proposições

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

APRESENTAM PROPOSIÇOES OS SENHORES:
HAROLDO LIMA E OUTROS - Requerimento ao

Presidente da Câmara dos Deputados de designação de sessão
solene no dia 25 de março próximo para homenagear o trans
curso dos 70 anos do Partido Comunista do Brasil.

. ALOIZIO MERCADANTE E OUTROS - Projeto de
lei que dispõe sobre o Imposto Territorial Rural - ITR 
e dá outras providências.

GIOVANNI QUEIROZ - Requerimento de informa
çÕ,es ao Secretário de Desenvolvimento Regional sobre inqué
rito aberto para apurar responsabilidades da gestão da Code-

bar - Companhia de Desenvolvimento de Barcareno - no
ano de 1987.

JOSÉ VICENTE BRIZOLA - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre medidas adotadas para coibir a cobrança de juros abusi
vos por parte das administradoras de cartões de crédito.

SOCORRO GOMES - Requerimento de informações
ao Ministério da Saúde sobre o PAISM.

JOSÉ CICOTE - Projeto de lei que altera a redação
do art. 495 da Consolidação das Leis do Trabalho.

LUIZ CARLOS SANTOS - Projeto de lei que altera
a redação do art. 137, caput, da Consolidação das Leis do
Trabalho, que dispõe sobre a remuneração das férias gozadas
após o período legal de concessão.

- Projeto de lei que acrescenta § 5° ao art. 13 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, dispondo sobre o valor probatório
das anotações apostas pelo empregador na Carteira de Traba
lho e Previdência Social.

- Projeto de lei que altera a redação dos §§ 30 e 40 do
Santa Catarina art. 2° da Lei no 5.584, de 1970, e acrescenta-lhe o § 59, visando

A... ." . • . estabelecer novo valor para a determinação da alçada, no
Angela Amm - PDS; César Souza - Bloco; Dejandl.r· 'âmbito da Justiça do Trabalho.

Dalpasquale'- PMD~; Dércio Knop-: PD-:r:; ~dua~do Morel-, JOSÉ FELINTO - Projeto de lei que concede isenção
ra - PMDB; Hugo Blehl ....; PDS; JarVls Galdzmskl - PL; Lu- do Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes sobre
ci Choinacki - 'PT; Luiz Henrique - PMDB; Nelson NIorro caminhões adquiridos por transportadores autônomos.
- Bloco; Neuto de Conto - PMDB; Orl~ndo Pacheco - Blo- 'FERNANDO BEZERRA COELHO - Requerimento
co; Paulo Duarte - Bloco; Ruberval Pilotto - PDS; Vasco de informações ao Ministério da Justiça sobre providências
Furlan - PDS. adotadas para apurar denúncias de irregularidade envolvendo

a participação do Prefeito do Município de Petrolina, Estado
de Pernambuco em programa eleitoral gratuito do PSC.
. EDÉSIO FRIAS - Requerimento de informações ao
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre bens
imóveis do domínio da União cadastrados e localizados no
Estado do Rio de Janeiro.

BENEDITA DA SILVA - Projeto de lei que institui
e disciplina a aplicação de penalidades a estabelecimentos
empregadores que discriminam mulheres.

SANDRA STARLING - Requerimento de informações
à Secretaria-Geral da Presidência dá República sobre gastos
com publicidade no processo de privatização da Usiminas.

ROMEL ANÍSIO - Projeto 4e lei que altera o § 50
do art. 6 9 da Lei n9 8.025, de 12 de abril de 1990.

- Projeto de lei que isenta dos Impostos de Importação
e sobre Produtos Industrializados os bens destinados à moder
nização de hospitais e dá outras providências.

VASCO FURLAN - Projeto de lei que dispõe sobre
o funcionamento dos Conselhos Federais de Fiscalização Pro
fissional e a correção monetária das importâncias devidas aos
integrantes das r~spectivas classes e dos órgãos regionais.

PAULO PA~M - Requerimento de informações ao Mi
nistério da Educação sobre o Programa Nacional do Livro
Didático, executado pela Fundação de Assistência ao Estu
dante -FAE. .

PAULO DUARTE - Projeto de lei que regulamenta
a proporcionalidade na distribuição dos recursos do Orça
mento da União. passíveis de remanejamento pela via das
emendas parlamentares.

JOSE MARIA EYMAEL - Projeto de lei que revoga
artigos do Título V da CLT que tratam da organização sindical.

JACKSON PEREIRA - Projeto de lei que proíbe a
concessão de pensões especiais a viúvas de ex-Presidentes
da República.
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- Requerimento de informações ao Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre a prestação do serviço
de vigilância e de conservação e limpeza.

- Requerimento de informações ao Ministério da Educa
ção sobre a prestação do serviço de vigilância e de conservação
e limpeza.

- Requerimento de informações ao Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre operações das Prefeituras
Municipais com a Caixa Econômica Federal.

- Requerimento de informações ao Ministério do Traba
lho e Previdência Social sobre repasse a entidades sindicais
nos anos de 1990 e 1991.

- Requerimento de informações ao Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento sobre o processo de intervenção
no Banco do Estado do Ceará S.A. e em empresas coligadas.

ALDO REBELO - Requerimento de informações ao
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre con
trato firmado entre a Caixa Econômica Federal e o piloto
Alex Dias Ribeiro, para disputa dos campeonatos brasileiro
e sul-americano de Fórmula 3.

- Requerimento de informações ao Ministério da Econo- 
mia, Fazenda e Planejamento sobre parcelas da dívida externa
pagas aos vinte maiores bancos credores do Brasil.

ORLANDO PACHECO - Projeto de lei que dispõe
sobre o arrendamento de táxis e dá outras providências.

RICARDO MORAES - Requerimento de informações
ao Ministério da Justiça sobre a demarcação da área indígena
Deni e a atuação de madeireiras.

ANT6NIO CARLOS MENDES THAME - Projeto
de lei que dispõe sobre a indisponibilidade de bens nos casos
que menciona e dá outras providências.

PAULO PORTUGAL - Requerimento ao Presidente
da Câmara dos Deputados de inserção nos Anais da Casa
de voto de congratulações pela passagem do aniversário do
Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro,
com comunicação ao Prefeito Municipal e ao Presidente da
Câmara de Vereadores.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pela passagem do aniversário do Município de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, com comunicação ao Prefeito Muni
cipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Requerimento ao Presi
dente da Câmara dos Deputados de inserção nos Anais da
Casa de voto de congratulações pela passagem do aniversário
do Município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro,
com comunicação ao Prefeito Municipal e ao Presidente da
Câmara de Vereadores.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voito de congratulações
pela passagem do aniversário do Município de Parati, Estado
do Rio de Janeiro, com comunicação ao Prefeito Municipal
e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pela passagem do aniversário do Município de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, com comunicação ao Prefeito Muni
cipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pela passagem do aniversário do Município de Paraíba do
Sul, Estado do Rio de Janeiro, com comunicação ao Prefeito
Municipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
pela passagem do aniversário do Município de Angra dos
Reis, Estado do Rio de Janeiro, com comunicação ao Prefeito
Municipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

ALOIZIO MERCADANTE E PAULO ROCHA 
Projeto de lei que dispõe sobre enquadramento sindical e
dá outras providências.

PAES LANDIM - Requerimento ao Presidente da Câ
mara dos Deputados de designação de sessão solene do Con
gresso Nacional para homenagear o transcurso do centenário
do nascimento do jornalista Assis Chateaubriand.

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

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, causa-me estranheza a profunda
discriminação__que o ilustre Deputado Haroldo Lima faz em
relação a outras Lideranças, inclusive a uma Liderança que
nunca fez discriminação desse tipO e que quando solicitava
alguma coisa o fazia individualmente, mas quando desejava
o apoiamento de outras Líderes pedia a assinatura de todos.
Tal discriminação da parte de quem também se pretende her
deiro de uma tradição política dentro da luta comunista brasi
leira parece-me profundamente aética.

O Sr. Haroldo Lima - Sr. Presidente peço a palavra
só para dar um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. HAROLDO LIMA )PC do B- BA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, longe do PC do B e da Liderança
do meu partido atualmente representada aqui pelo Deputado
Aldo Rebelo, discriminar a Liderança do PPS. Recolhemos
ontem, na reunião do Colégio de Líderes presidida por V.
Ex' as assinaturas de todos os Líderes que estavam presentes,
e lamentavelmente não estava presente nenhuma represen
tação do PPS. Contudo, gostaríamos muito que a Liderança
do PPS subscrevesse o requerimento que ora apresentamos
à Mesa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Obsen Pinheiro) - O incidente
está superado, e a Mesa considera ter contribuído para a
preservação da fraternidade nas relações políticas entre o PC
do B e o PPS.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra, como Líder, ao nobre Deputado Genebaldo Correia,
para uma comunicação de liderança pelo PMDB.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB-BA. Sem re-
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
venho à tribuna para comunicar à Casa decisão que a Lide
rança do PMDB, com o respaldo da sua Executiva Nacional,
tomou em reunião realizada ontem, no tocante à tramitação
nesta Casa do projeto de decreto legislativo que visa a anular
o Decreto nº 430 do Presidente da República, que institui
o precatório judicial para os débitos da União em relação
aos aposentados e pensionistas.

Com isso, transferindo para o ano de 1993 o pagamento
que está sendo determinado pela Jusatiça aos aposentados
e pensionistas.
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O PMDB, por decisão de sua bancada, posicionou-se
inteiramente favorável ao pagamento dos 147%. No momento
da convocação extraordinária para apreciar a proposta do
Governo de aumento das contribuições de trabalhadores, em
presários e aposentados, o PMDB se manifestou contrário
àquele projeto. Entendia o partido que na recessão em que
estamos vivendo é impossível tirar dos salários achatados,
dos empresários que estão com dificuldades e dos aposen
tados, a receita para a Previdência Social, até porque a socie
dade brasileira não acredita, não está convencida da necessi
dade dos recursos complementares para atendimento à decisão
judicial do pagamento dos 147%. Não acreditar, Sr. Presi
dente, em decorrência da série de denúncias que foram apre
sentadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito instituída
por esta Casa, denúncias essas que se estenderam à pessoa
do próprio ex-Ministro do Trabalho. Todos esses' fatos levam
a sociedade brasileira a não acreditar na necessidade de novos
recursos para o pagamento do reajuste aos aposentados e
pensionistas. E como a sociedade não está convencida da
necessidade de novos recursos, rejeitou o projeto do Governo.
Mas, Sr. Presidente, ao rejeitar o projeto, esta Casa deu uma
demonstração de elevado espírito público, no momento em
que não ignorou a gravidade do problema e resolveu criar
um comissão composta por dezessete Deputados para estúdar
o problema e propor soluções estruturais para a Previdência
Social. Essa comissão está cumprindo o que lhe foi determi
nado, e certamente dentro de poucos dias vai propor soluções
a esta Casa.

Ora, Sr. Presidente, mas o que é que estamos assistindo
neste momento? Há uma solução de intranqüilidade social.
A todo o momento estamos assistindo à prisão de funcionários
de alto escalão da Previdência Social, inclusive o próprio Presi
dente do INSS, por terem se recusado a cumprir a determi
nação Judicial. Estamos assistindo, pelo Brasil afora, a reu
niões e passeatas de aposentados, algumas delas inclusive re
primidas por autoridades policiais.

Há uma verdadeira intranqüilidade, que ameaça até a
harmonia entre os Poderes da República. Por todas essas
circunstâncias, o PMDB entende que não existe nesta Casa,
em tramitação, matéria mais importante do que a relativa
à questão dos 147% para os aposentados.

O Governo pretende que seja aprovado o requerimento
de tramitação em regime de urgência urgentíssima da proposta
de criação de mais uma secretaria. No mérito, nada temos
contra a criação da secretaria. Não temos sequer o que opinar
contra a nomeação do seu titular, que, aliás, já está exercendo
o cargo de fato. Entendemos é que não há relevância e urgên
cia que justifiquem a aprovação do requerimento, porque,
na realidade, as atribuições previstas para a secretaria a ser
criada estão sendo normalmente exercidas pelos órgãos já
existentes. A Chefia da Casa Civil da Previdência da república
está funcionando com atribuições que estão previstas para
a nova secrtetaria. O Ministério da Justiça está exercendo
a tarefa para a nova secretaria. O Ministério da Justiça está
exercendo a tarefa de coordenação política do Governo, atri
buição prevista para a nova secretaria.

Esses órgãos estão funcionando normalmente. Portanto,
não se justifica a pressa, o regime de urgência urgentíssima
para o exame da proposta de criação dessa secretaria.

Com relação aos aposentados é diferente. Aí a pressa
se justifica, porque existe uma situação de fato, que gera
a intranqüilidade social e ameaça a harmonia e o funciona
mento normal dos poderes da República. E por ser uma ques-

tão urgente, o PMDB atribui a essa matéria absoluta priori
dade e não se dispõe a examinar qualquer outra matéria antes
que esta Casa se manifeste sobre o Decreto n° 430. Nós,
do PMDB, juntamente com outros partidos de Oposição, pro
pusemos ao Governo um entendimento no sentido de que
se fosse assegurada a urgência urgentíssima para a deliberação
sobre o decreto a Oposição também seria a favor da urgência
para a apreciação do projeto de criação da secretaria. Mas
o Governo se manteve intransigente, porque não deseja que
esta Casa se manifeste sobre o Decreto no 430, cuja anulação
é o que desejam os aprtidos de Oposição, que, sem qualquer
intenção de radicalizar, exercerão democraticamente seu pa
pel, utilizando-se dos recursos regimentais permitidos a fim
de impedir a apreciação de qualquer outra matéria antes que
a Casa se manifeste sobre o assunto.

Portanto, Sr. Presidente, é esta a posição do meu partido,
é esta a posição do PMDB. Não temos nada, no mérito,
contra a criação da secretaria. Achamos até que ela é desneces
sária, porque as suas atribuições já estão distribuídas entre
órgãos que estão plenamente funcionando; mas é da compe
tência do Poder Executivo propor alterações na sua estrutura
administrativa. O que o PMDB deseja é apenas que; antes
da apreciação de qualquer outra matéria, seja analisado o
projeto de decreto legislativo, devido à sua importância para
os trabalhadores brasileiros, para os aposentados e para a
tranqüilidade social.

Esta é a posição do PMDB. (Palmas.)
O Sr. Adylson Motta - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apenas queria fazer o registro
de que nos visita neste momento, nesta Casa, um grupo de
diplomatas brasileiros que, vindos de diversos países, se encon
tram em Brasília para fazer uma reciclagem ou um curso de
atualização e, como parte do programa, foi-lhes recomendado
que fizesse uma visiíta a esta Casa para conhecê-la na sua
intimidade, o seu' funcionamento, o trabalho de Plenário, de
Comissão e também fazer alguns contatos com nossos Depu
tados.

Por isso, Sr. Presidente, acho que é uma grande honra
para nós, e penso' também que deve ser aplaudida esta inicia
tiva do Itamarati em procurar, cada vez mais, um estreita
mento nas relações entre os seus funcionários e os Srs. Parla
mentares, uma vez que nossos trabalhos, em muitas áreas,
têm sido comuns. Temos trabalhado juntos, principalmente
nesse caso recente, que tem marcado aqui a nossa atuação,
que é o relacionamento com Portugal a partir do não-cum
primento por aquele país de acordo internacional assinado
com o Brasil.

Era apenas esse registro que queria fazer, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRE$IDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~
a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, para que este Plenário se situe
e para que as intervenções ocorram no momento adequado,
peço a V. Ex~ que nos informe a ordem dos pedidos de urgência
que está sobre a mesa.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A ordem dos
pedidos de urgência sobre a mesa é a seguinte: primeiro,
requerimento de realização de
sessão especial, cujo primeiro signatário é o nobre Deputado
Gerson Peres; segundo, requerimento de praticamente todas
as lideranças da Casa de urgência, conforme o art. 155, para
tramitação do projeto que cria Juntas de Conciliação e Julga
mento: terceito, requerimento também de quase todas as Lide
ranças da Casa, de Urgência para tramitação de projeto de
lei que autoriza o Banco do Brasil a construir subsidiárias
na Comunidade Comum Européia; filanlmente, requerimento
de urgência para a tramitação do projeto de lei que dispõe
sobre o salários mínimo.,

o Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, solicito uma confirmação da Mesa
sobre a questão de ordem da minha Liderança. O Governo
retirou da mesa o requerimento de urgência para tramitação
do projeto de lei que cria a Secretaria Especial de Governo?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O primeiro
signatário retirou o requerimento.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Retirou o requerimento, por
tanto, não tem maioria para aprová-lo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O requerimento
tinha o apoiamento regimental. A pedido do primeiro signatá
rio, a Mesa acolheu a solicitação e retirou a matéria da aprecia
ção neste momento.

O Sr. Genebaldo Correia- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra pela ordem.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo em vista a retirada
do requerimento de urgência por parte do Governo para a
criação da Secretaria Especial de Governo, o PMDB retira
o seu requerimento de urgência, numa demonstração de que
não estamos em busca do confronto. Estamos em busca da
anulação do Decreto n9 430. Esperamos que o Governo enten
da que a matéria urgente nesta Casa não é a criação da secre
taria, mas a revogação do Decreto n9 430. Já que o Governo
retira o seu requerimento, retiramos o nosso também para
colocá-lo em votação na próxima oportunidade.

O Sr. Luiz Eduardo - Sr. presidente, peço a palavra
pela ordem, como Líder de Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. LUIZ EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, tanto a Liderança do Bloco quanto
a Liderança do Governo procuraram V. Ex\ antes mesmo
da sessão, para pedir que sobrestasse nosso requerimento,
numa demonstração de que essas lideranças não são intran
sigentes.

Temos tentado, juntamente com as demais lideranças,
o entendimento, o diálogo, para que não se venha a obstruir
a pauta de votação, prejudicando inúmeras matérias que tra-

mitam nesta Casa, as quais a sociedade tem urgência em ver
deliberadas. Continuamos buscando o entendimento, é o me
lhor caminho para o Parlamento. Entretanto, mantemos nossa
convicção de que estamos tratando de matérias completa
mente diferentes: uma coisa é a estrutura do Governo e outra
é o Decreto n° 430 do Presidente da República.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem, como Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG.) - Sr. Presi
dente, no Colégio de Líderes, a Liderança do Governo se
posicionou contra o requerimento de urgência para o projeto
de decreto legislativo apresentado pelo Líder do PMDB, com
um argumento que agora precisa ser avivado na nossa me
mória.

Sr. Presidente, esse projeto de decreto legislativo foi apre
sentado durante o recesso parlamentar. Os partidos prepara
ram-se para votá-lo. Entretanto, na última sessão ordinária
da Comissão de Representação do Congresso Nacional, desti
nada à votação do requerimento, o PMDB, por intermédio
do Deputado Alberto Goldman, apresentou uma emenda pro
crastinatória, para evitar a votação do projeto de decreto
legislativo, mostrando à Nação brasileira que não desejava
a urgência e sustando a matéria que estava em pauta.

Ora, Sr. Presidente, reeditado o requerimento no Con
gresso Nacional na presente sessão legislativa, o Governo no
vamente se posicionou contra, com o argumento de que não
há que se trazer para o Colégio de Líderes e para o Congresso
Nacional matérias como essa, condicionando-se, como se fosse
uma greve contra o voto e contra o funcionamento do Con
gresso Nacional, a aprovação da criação da Secretaria de Go
verno à rejeição do Decreto n9 430.

Mas hoje, Sr. Presidente, trago à Casa em uma explicação
técnica, jurídica, fundamentada, as razões por que não precisa
mos e não dévemos votar a urgência para o projeto de decreto
legislativo.

Sr. Presidente, diz o Decreto n9 430, no seu art. 19 :

"Os pagamento devidos pela Fazenda Pública Fe
deral, autarquias federais, fundações públicas, criadas
ou mantidas pela União, serão realizados exclusiva
mente na ordem cronológica da apresentação dos pre
catórios judiciais e de uma conta do respectivo crédito."

SI. Presidente, o decreto legislativo apresentado pelo
PMDB tem o único objetivo de sustar esse artigo, para evitar
que os débitos ou os créditos, em decorrência dos 147%,
sejam pagos por meio de precatório, como determina o art.
100 da Constituição Federal.

Pois bem, Sr. Presidente, veja o que diz o art. 49 da
Lei n° 8.197, que é anterior ao decreto.

"Art. 49 - Os pagamentos devidos pela Fazen-
da Pública Federal, Estadual ou Municipal e pelas au
tarquias e fundações públicas far-se-o exclusivamente
na ordem cronológica da apresentação dos precatórios
e à conta do respectivo crédito."

Conseqüentemente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se
o decreto legislativo vier a ser aprovado, não haverá nenhuma
alteração no que se refere ao pagamento dos precatórios para
os aposentados. Portanto, é absolutamente sem efeito essa
luta qe se trava no Congresso Nacional e na Câmara dos
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Deputados. Para que anular um decreto quando já existe
um dispositivo legal anterior absolutamente idêntico, com base
no qual o Governo vem ingressando em juízo para defender
a Previdência dos pagamentos decididos em liminares nas co
marcas de primeira instância? Antes de ser um dever da Previ
dência Social entrar em juízo para evitar o pagamento, é
este um dever do Poder Executivo, para proteger a Previ
dência e para que se cumpra a Constituição.

Assim; Sr. Presidente, essa seria uma vitória de Pirro.
Estamos aqui fazendo uma confrontação com o próprio Poder
Judiciário, que já apreciou uma ação de inconstitucionalidade
referente ao Decreto n9 430. Apreciou e considerou o seu
art. 39 inconstitucional, retirando-o do texto do Decreto n9

430. Conseqüentemente, já há uma decisão do Judiciário,
e está aqui o Poder Legislativo perdendo tempo, querendo
mostrar aos aposentados que está defendendo seus interesses
e seus direitos e que, se conseguir anular o Decreto n9 430,
do Presidente da República, amanhã, como num passe de
mágica, os aposentados receberão os 147%.

Sr. Presidente, é preciso desmistificar, é preciso mostrar
que não é verdadeira essa afirmativa. A verdade está clara,
límpida e cristalina no texto do art. 49 da lei n9 8.197, que
diz que o Presidente da República tem o direito de pagar
os débitos advindos de decisão judicial por meio de precató
rios, como determina o art. 100 da Constituição.

Conseqüentemente, não há por que se pedir urgência
para uma matéria como·essa, que não produz resultado prático
algum para os aposentados. Ao contrário, há nisso efetiva
mente uma grande bandeira político-eleitoral que engana os
aposentados, como se a anulação do Decreto n9 430 fosse
realmente lhes propiciar o recebimento dos 147%, num ato
de completa irresponsabilidade.

Aliás, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se, pelo País afor~,

decisões de primeira instância, decisões de liminares determI
nassem ao Executivo Federal o pagamento desta ou daquela
despesa que não consta do Orçal1!ento, seria o .c~?~, seria
um Poder agindo sobre outro. Sena o Poder JudICIanO, por
meio de uma decisão liminar de primeira instância, determi
nando ao Poder Executivo o que fazer do dinheiro público.
De nada valeria o Congresso Nacional formular o Orçamento,
nem o Poder Executivo ser responsável pela gestão da coisa
pública.

Sr. Presidente, conseqüentemente, é dever do Executivo,
para ingressar em juízo em defesa da Previdência Social, espe
rar que o Supremo Tribunal Federal decida em ação própria
se são ou não devidos os 147% e, em o sendo, a forma de
se fazer o pagamento aos aposentados. Isto, sim, é agir de
acordo com a lei, com os interesses nacionais e com seriedade.

Forçar o entendimento de que a derrubada do Decreto
n9 430 viria trazer qualquer rendimento prático ou positivo
para os aposentados é continuar n·a velha senha de os enganar
eternamente. Este não é o desejo·do Presidente da República.
S. Ex~ deseja e espera que o Congresso Nacional, por meio
da Comissão constituída por determinação de V. li'-x~, traga
sugestões das quais se possa efetivamente originar um projeto
de lei que resolva em definitivo os problemas estruturais da
Previdência, a fim de que os trabalhadores possam ter a tran
qüilidade de no futuro gozar de uma aposentadoria condigna,
após um longo período de trabalho oferecido à Nação brasi
leira.

Sendo assim, Sr. Presidente, não há por que votar urgên
cia para um decreto legislativo que não tem qualquer sentido

prático para os aposentados, que não passa de uma grande
enganação do Congresso Nacional.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem a a palavra
o Deputado Eduardo Jorge, pelo PT.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria apenas de comunicar a
este Plenário que o requerimento entregue à Mesa por um
conjunto de Deputados de vários partidos, para que seja revo
gado o Decreto n9 430, do Presidente da República, já conta
com mais de trezentas assinaturas, o que mostra que o campo
de apoio a essa iniciativa não se restringe aos partidos ditos
de oposição. Quero, com esta explicação, contestar os Líderes
do Bloco, Deputado Luís Eduardo, e do Governo, Deputado
Humberto Souto. Tem o requerimento um apoio pluripar
tidário de todos os partidos, do PDS ao PCdoB.

Sr. Presidente, não aceitamos a afirmação dos Líderes
do Governo e do Bloco de que essa iniciativa de Parlamentares
de todos os partidos é uma preocupação de última hora. Os
arts. 128 e 130 da Lei de Benefícios aprovada pelo Congresso
Nacional tratam desses créditos previdenciários dos aposen
tados e pensionistas e prevêem, com muita justeza, o seu
pagamento imediato, mesmo sem recursos, porque - sabe-se
muito bem - desses créditos de caráter basicamente alimen
tício dependem, para sobreviver, milhares e milhares de famí
lias. A preocupação do Congresso é a de que esses pagamentos
sejam feitos imediatamente. E não foram vetados pelo Presi
dente da República os arts. 128 e 130 da Lei de Benefícios;
foram, isto sim, aprovados e confirmados por S. Ex~ Além
disso, uma série de partidos, entre eles o PT e o PSB, bem
como a própria OAB, entraram com uma ação direta de in
constitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal, contra o
Decreto n° 430, apresentado pelo Presidente Fernando Collor.
Até já obtivemos uma liminar, que derrubou um dos seus
artigos, o 39 , e estamos esperando o julgamento do mérito.

Discordo do argumento de que devemos esperar que o
Supremo julgue a ação porque não é atribuição do Congresso
decidir sobre a matéria. Discordo, também, dos trezentos
Deputados que assinaram o requerimento ao Presidente da
República, porque a Constituição dá ao Legislativo o poder
de revogar esse decreto. Não podemos permanecer passivos
enquanto não se dá o julgamento, pois milhares de famílias
estão passando necessidades e sofrerão perdas irreparáveis
se o reajuste ficar para 1993. Essa não é uma postura respon
sável dos Parlamentares, daqueles que, nas ruas, nas associa
ções e sindicatos, são cobrados pelo povo. Por isso, a revoga
ção do Decreto n9 430 conta com o apoio do meu partido,
com absoluta prioridade.

A negociação em relação a qualquer outro projeto em
pauta é legítima: Isso é feito em qualquer Parlamento, e foi
feito aqui dezenas de vezes. O PT, neste processo, se compro
mete, perante o movimento dos aposentados, a pedir, com
absoluta prioridade, a revogação do Decreto n9 430. As trezen
tas assinaturas nos dão autoridade para isso e mostram que
há união para derrubar o decreto do Presidente'da República.
É o que esperamos fazer o mais breve possível.

A sugestão dos partidos é a de que essa votação se dê,
no máximo, na próxima semana, até quarta-feira, porque,
realmente, essa é uma questão urgente e não se pode esperar
mais do que isso.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se passar
à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da constante
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

"Sr. Presidente, na forma prevista no parágrafo
único, do art. 68, do Regimento Interno, com redação
dada pela Resolução n° 3/91, requeremos a V. Ex\
ouvido o Plenário, que seja de~ignada sessão especial,
a ser realizada após o dia 15 de maio de 1992, destinada
a comemorar a passagem dos cinqüenta anos da Funda
ção do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
SENAI.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 1992.
Gerson Peres e Ubiratan Aguiar."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com a permissão de
V. Ex~ gostaria de fazer uma comunicação à Casa, em nome
dos partidos de oposição.

Conseguimos o número necessário de assinaturas para
apresentar à Mesa o requerimento de urgência urgentíssima
para apreciação do projeto de decreto legislativo que anula
o Decreto n° 430.

É portanto, a primeira vitória dos partidos de oposição.
O Governo retirou o requerimento de urgência para a

criação da Secretaria de Governo. Os partidos de oposição
decidiram marcar a votação desse requerimento, que já obteve
o número mínimo de assinaturas, para a próxima quarta-feira.
Já entramos em entedimento com a Confederação Nacional
dos Aposentados para que a categoria se mobilize e esteja
presente nesta Casa na próxima quarta-feira, a fim de assistir
à votação do requerimento.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que y. Ex~ informasse
corretamente à Casa, que a Liderança do Governo e os parti
dos que lhe dão sustentação não retiraram o requerimento
de urgência para o projeto que cria a Secretaria de Governo.
O que houve foi um pedido de sustentação da votação do
requerimento e não a sua retirada, como V. Ex~ pode bem
testemunhar. .

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa confir
ma a manifestação do Líder do Governo. O requerimento
está sobrestado a pedido do seu primeiro signatário e não

será submetido à apreciação na sessão de hoje. Poderá sê-lo
no futuro.

O Sr. Genebaldo Correia-Sr. Presidente, em igual situa
ção encontra-se o requerimento da Oposição. Louvei-me ape
nas na informação da Mesa, que agora está referendada pela
manifestação do Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa se com
praz em confirmar a manifestação de V. Ex·

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regimento Inter

no da Câmara, urgência para a tramitação do Projeto de Lei
ng 1.445/91 (criação de Juntas de Conciliação e Julgamento),
do Tribunal Superior do Trabalho.

Sala das Sessões, 10 de março de 1992. - Luís Eduardo
- José Serra, Líder do PSDB - Eurides Brito, Líder do
PTR - Luiz Carlos Hauly, - Líder do PST - Israel Pinheiro,
- Eden Pedroso - Líder do PDT - Célio de Castro, Líder
do PSB - Aldo Rebelo Líder do PC do B -José Luiz Maia,
Líder do PDS - Eduardo Siqueira Campos, Líder do PDC
- Nelson Marquezelli, Líder do PTB - Avelino Costa 
PL

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Senhores
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a

mesa e vou submeter a votos o seguinte
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regimento Inter

no, que o Projeto de Lei n° 2.550192 que"Autoriza o Banco
do Brasil S.A a constituir subsidiária na Comunidade Econô
mica Européia" tramite em regime de urgência especial.

Sala das Sessões, 10 de março de 1992. - Luís Eduardo,
Líder do Bloco - Eden Pedroso, Líder do PDT - José Luiz
Maia, Líder do PDS - Nelson Marquezelli, Líder do PTB
- Avelino Costa, PL - Eurides Brito, Líder do PTR 
José Serra, Líder do PSDB - Eduardo Siqueira Campos,
Líder do PDC - Luiz Carlos Hauley, Líder do PST.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Senhores
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pede

a atenção do Plenário para o requerimento que será lido a
seguir, pelo seu significado.

Diversos Líderes estão requerendo preferência para o
item 11 da pauta. A Mesa adverte o Plenário de que se trata
de uma emenda constitucional, cuja apreciação requer altís
simo quorum, e a aprovação, 302 votos favoráveis. Especial
mente pela circunstâncias de não estar em votação nenhuma
matéria polêmica, como eram os requerimentos do Governo
e da Oposição, a Mesa alerta o Plenário, dada a importância
da proposição, que, uma vez aprovado este requerimento,
ela será apreciada imediatamente.

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. Secre
tário.

É lido o seguinte requerimento:
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"Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentais,
a inversão da pauta, passando o item 11 a figurar como
item 1, renumerando-se os demais.

Sala das Sessões, 11 de março de 1992. - Gene
baldo Correia, Líder do PMDB - Luís Eduardo, Líder
do Bloco Parlamentar - Humberto Souto, José Serra,
Líder do PSDB - Ricardo Izar, Líder do PL."

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O Sr. Miro Teixeira - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, existe consenso das Lideranças
nesse projeto de emenda constitucional, mas estamos amar
rados à questão do quorum para aprovação da matéria dessa
natureza. Havendo consenso, peço a V. Ex~ que nos permita
conversar por alguns segundos, a fim de avaliarmos a necessi
dade de se pedir ou não votação nominal para esse requeri
mento. Assim, não corremos o risco de não se alcançar o
quorum necessário à sua aprovação.

Invoco precedente ocorrido neste plenário, com relação
à emenda constitucional de interesse de todos os partidos
políticos e, conseqüentemente, da Nação. Por uma questão
de forma, não estaríamos submetendo a risco matéria de
extrema relevância.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apóio a sugestão do
Deputado Miro Teixeira.

Entretanto, Sr. Presidente - e gostaria de ouvir o seu
aconselhamento - gostaria de saber se não poderíamos fazer
uma opção. Tendo em vista que V. Ex' já declarou o resultado
e não houve, no momento oportuno, o pedido de verificação
da votação, não seria mais aconselhável uma verificação de
quorum, em se tratando de matéria que exige quorum constitu
cional determinado?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa bem
compreende o objetivo dos Deputados Miro Teixeira e Gene
baldo Correia e entende ser prudente a preocupação de haver
estimativa de presença, antes da votação de matéria de tal
relevância.

Considerando o resultado da votação já proclamado sem
que tenha havido o pedido de verificação, a Mesa entende
que o requerimento já está aprovado, mas acolhe a sugestão
de que se faça verificação de quorum antes de se votar a
matéria.

A Mesa convoca os Srs. Deputados a comparecerem ao
plenário e consignarem suas presenças, pelo processo eletrô
nico. Desta forma, teremos uma estimativa do quorum, para
posterior e imediata votação da emenda constitucional, que
constitui, agora o primeiro item da pauta.

O Sr. Antônio Carlos Mendes Thame - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Antônio Carlos Mendes Thame.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. presidente, em nome
da Liderança do PSDB, quero, em primeiro lugar, congratu
lar-me com a Mesa pela maneira como vem conduzindo os
nossos trabalhos, recolocando-os, neste momento, em anda
mento com votação de tamanha importância.

Durante esta semana, o PSDB estará se mobilizando,
juntamente com os aposentados, depois de ter assinado na
íntegra a solicitação individual de regime de urgência para
o decreto legislativo, para a derrubada, na quarta-feira, do
decreto do Sr. Presidente da República, que institui o sistema
de precatório para o pagamento do reajuste das aposenta
dorias.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Solicito aos Srs.
Deputados que ocupem seus lugares nas bancadas, a fim de
darmos início à verificação de quorum, pelo processo eletrô
nico, e termos uma estimativa da possibilidade de apreciação
de emenda constitucional.

Dirijo apelo aos Srs. Parlamentares que se encontram
nos gabinetes do Anexo IV e das Lideranças e nas demais
dependências desta Casa no sentido de acorrerem imediata
mente ao plenário para verificação de presença com vistas
à apreciação de emenda constitucional. (Pausa.)

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas quei
ram registrar os códigos de votação.

Não é necessário selecionar voto. Qualquer um valerá
como presença, é absolutamente indiferente.

(Processo de verificação de quorum.)

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se encerrar
o processo de verificação de presença.

A Mesa reitera, pela última vez, aos Srs. Deputados que
se encontram nas dependências da Casa o apelo para que
acorram ao plenário e aqui permaneçam, pois do item 19 da
Ordem do dia consta emenda constitucional, cuja aprovação
exige o voto favorável de 302 Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerrada a
verificação de quorum.

A Mesa consigna a presença de 359 Srs. Deputados. Va
mos iniciar, portanto, a discussão do item 1 da pauta.

Alertamos, mais uma vez, todos os Srs. Deputados para
a imperiosa necessidade de se conservarem no plenário para
a votação nominal, que se fará mais adiante, de matéria que
exige, para sua aprovação, não apenas a presença, mas o
voto favorável de 302 Srs. Deputados.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Presentes
os seguintes Srs. Deputados:

Roraima

Alceste Almeida - João Fagundes - Júlio Cabral
Marcelo Luz - Rubem Bento.

Amapâ

Fátima Pelaes - Lourival Freitas - Murilo Pinhei
ro - Sêrgio Barcellos - Valdenor Guedes.
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Pará

A1acid Nunes - Carlos Kayath - Domingos Juvenil
Gerson Peres - Giovanni Queiroz - Hermfnio Calvinho 
Hilário Coimbra - José Diogo - Mário Chermont - Mario
Martins - Nicias Ribeiro - Osvaldo Melo - Paulo Rocha 
Paulo Titan.

Amazonas

Beth Azize - Euler Ribeiro - Pauderney Avelino
Ricardo Moraes.

RondOnia

Antonio Morimoto - Carlos Camurça - Edison Fide
lis - Nobel Moura - Reditário CassaI.

Acre

Adelaide Neri - Célia Mendes - João Maia - João
Tota - Ronivon Santiago - Zíla Bezerra.

Tocantins

Edmundo Galdino - Eduardo Siqueira Campos 
Freire Júnior - Leomar Quintanilha.

Maranhão

Cesar Bandeira - Costa Ferreira - Daniel Silva 
Haroldo Sabóia - Jayme Santana - João Rodolfo - José Car
los Sabóia - José Reinaldo - Paulo Marinho - Pedro Novais.

ceará

Aécio de Borba - Antônio dos Santos - Ariosto
Holanda - Edson Silva - Gonzaga Mata - Jackson Pereira
- José Linhares - Luiz Girão - Marco Penaforte - Maria
Luiza Fontenele - Mauro Sampaio - Moroni Torgan - Pinhe
ro Landim - Sérgio Machado - Ubiratan Aguiar.

Piauf

B. Sá - Caldas Rodrigues - Ciro Nogueira - Jesus
Tajra - João Henrique - José Luiz Maia - Murilo Rezende
- Mussa Demes - Paes Landim - Paulo Silva.

Rio Grande do Norte

Aluizio Alves - Fernando Freire - Flávio Rocha 
Henrique Eduardo Alves - Iberê Ferreira - João Faustino
- Lafre Rosado - Ney Lopes.

Paraíba

Adauto Pereira - Efraim Morais -: Francisco Evan
gelista - José Luiz Clerot - José Maranhão - Lúcia Braga 
Rivaldo Medeiros - Robson Paulino - Vital do Rego.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Fernando Bezerra Coelho - Ino
cêncio Oliveira - José Carlos Vasconcellos - José Moura 
José Múcio Monteiro - Luiz Piauhylino - Maurflio Ferreira
Lima - Maviael Cavalcanti - Nilson Gibson - Osvaldo Coe
lho - Renildo Calheiros - Ricardo Heráclio - Roberto Fran
ca - Roberto Freire - Roberto Magalhães - Salatiel Carva
lho - Sérgio Guerra - Tony Gel - Wilson Campos.

/.·j'ig,);l';

José Thomaz Nono - Luiz Dantas - Mendonça Ne
to - Olavo Calheiros - Roberto Torres - Vit6rio Malta.

Sergipe
Benedito de Figueiredo - Cleonâncio Fonseca 

Djenal Gonçalves - Everaldo de Oliveira - Jerônimo Reis 
José Teles - Messias Góis - Pedro Valadares.

Bahia

Alcides Modesto - Aroldo Cedraz - Benito Gama
- Beraldo Boaventura - Eraldo Tinoco - Félix Mendonça
- Geddel Vieira Lima - Genebaldo Correia - Haroldo Li-
ma - Jabes Ribeiro - Jairo Azi - Jairo Carneiro - Jaques
Wagner - João Alves - Jorge Khoury - José Carlos Aleluia
- José Falcão - José Lourenço - Jutahy Júnior - Leur Lo
manto - Luís Eduardo - Luiz Moreira - Manoel Castro 
Marcos Medrado - Pedro lrujo - Prisco Viana - Sérgio Bri
to - Tourinho Dantas - Uldurico Pinto - Waldir Pires.

Minas Gerais

Agostinho Valente - Aloisio Vasconcelos - Anni
bal Teixeira - Armando Costa - Avelino Costa - Célio de
Castro - Edmar Moreira - Elias Murad - Felipe Neri - Fer
nando Diniz - Genésio Bernardino - Getúlio Neiva - Hum
berto Souto - Israel Pinheiro - João Paulo - João Rosa 
José Belato - José Geraldo - José Santana de Vasconcelos
- José Ulisses de Oliveira - Lael Varella - Leopoldo Besso
ne - Luiz Tadeu Leite - Marcos Lima - Mário de Oliveira
- Maurfcio Campos - Neif Jabur - Nilmário Miranda - Odel
mo Leão - Osmânio Pereira - Paulino Cfcero de Vasconce
los - Paulo Afonso Romano - Paulo Delgado - Pedro Tassis
- Romel Anfsio - Ronaldo Perim - Samir Tannús - Sandra
Starling - Saulo Coelho - Sérgio Naya - Tílden Santiago 
Vittorio Medioli - Wagner do Nascimento - Wilson Cunha
- zaire Rezende.

Espírito Santo

Aloizio Santos - Etevalda Grassi de Menezes 
João Baptista Motta - J6rio de Barros - Nilton Baiano 
Paulo Hartung - Rita Camata - Roberto Valadão - Rose
de Freitas.

Rio de Janeiro

Artur da Távola - Carlos Alberto Campista - César
Maia - Cidinha Campos - Edésio Frias - Eduardo Mascare
nhas - Jair Bolsonaro - Jamil Haddad - José Vicente Brizo
la - Junot Abi-Ramia - Lysâneas Maciel - Marino Clinger
- Miro Teixeira - Paulo Portugal - Paulo Ramos - Regina
Gordilho - Roberto Campos - Sandra Cavalcanti - Sérgio
Arouca - Sérgio Cury - Sidney de Miguel.

São Paulo

Alberto Goldman - Aldo Rebelo - Aloizio Merca
dante - André Benassi - Antônio Carlos Mendes Thame 
Arnaldo Faria de Sá - Beta Mansur - Cardoso Alves - Del
fim Netto - Diogo Nomura - Edevaldo Alves da Silva 
Eduardo Jorge - Ernesto Gradella - Fabio Meirelles - Flo
restan Fernandes - Gastone Righi - Geraldo Alckmin Filho
- Heitor Franco - Hélio Bicudo - Hélio Rosas - Irma Passo
ni - João Mellão Neto - José Cicote - José Dirceu - José
Genofno - José Maria Eymael - José Serra - Jurandyr Pai-
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xão - Koyu Iha - Uberato Caboclo - Luiz Gushiken - Maga
lhães Teixeira - Marcelino Romano Machado - Mendes Bo
telho - Nelson Marquezelli - Osvaldo Stecca - Pedro Pavão
- Ricardo Izar - Roberto Rollemberg - Solon Borges dos
Reis - Tadashi Kuriki - Tidei de Lima - Tuga Angerami 
Ulysses Guimarães.

Mato Grosso

Joaquim Sucena -Jonas Pinheiro - Rodrigues Palma.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Benedito Domingos - Chi~o

Vigilante - Eurides Brito - Osório Adriano - Paulo OctáViO
- Sigmaringa Seixas.

Goiás
Delio Braz - Lazaro Barbosa - Mauro Borges 

Mauro Miranda - Paulo Mandarino - Pedro Abrão - Ronal
do Caiado - Virmondes Cruvinel - 'Zé Gomes da Rocha.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - Nelson Trad - Valter Pereira.

Paraná

Abelardo Lupion - AntOnio Barbara - Antonio Ue
no - Carlos Roberto Massa - Carlos Scarpelini - Delcino
Tavares - Edesio Passos - Élio Dalla-Vecchia - Flávio Arns
- Ivanio Guerra - Joni Varisco - Luiz Carlos Hauly - Max
Rosenmann - Munhoz da Rocha - Onaireves Moura - Pau
lo Bernardo - Pinga Fogo de Oliveira - Renato Johnsson 
Romero Filho - Rubens Bueno - Said Ferreira - Werner
Wanderer - Wilson Moreira.

Santa catarina

Ângela ArDin - César Souza - Dejandir Dalpasqua
le - Dércio Knop - Eduardo Moreira - Hugo Biehl - Jarvis
Gaidzinski - Luiz Henrique - Nelson Morro - Neuto de Con
to - Paulo Duarte.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - Adylson Motta - Amaury Müller
- Carlos Cardinal - Carrion Júnior - Celso Bernardi - Fer
nando Carrion - Fetter Júnior - Ibsen Pinheiro - Ivo Mai
nardi - João de Deus Antunes - Jorge Uequed - José Fortu
nati - Luís Roberto Ponte - Mendes Ribeiro - Nelson Jobim
- Nelson Proença - Odacir Klein - Osvaldo Bender - Paulo
Paim - Raul Pont - Telmo Kirst - Victor Faccioni - Wilson
Müller.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 

-11-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N9 61-B, DE 1990

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n961, de 1990, que dispõe sobre
a remuneração dos Deputados Estaduais e dos Verea
dores; tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela admissibilidade desta e
das de n9S 26/89,31189,25/91 e 32/91, apensadas (Rela
tor: Sr. José Thomaz Nonô); e da Comissão Especial,
pela aprovação desta e prejudicialidade das de n9S 26/89,

31/89, 25/91 e 32/91, apensadas (Relator: Sr. César
Bandeira).

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para discutir
a matéria, tem a palavra o nobre Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, na verdade, inscrevi-me para usar
da palavra em função da necessidade de avaliarmos o mo
mento da votação. Não tem sentido gastar o tempo do Plenário
para discutir a matéria. Este era o objetivo da nossa assinatura.

Na Constituinte, nós, do PT, votamos o teor da emenda
que agora vamos aprovar por unanimidade nesta Casa.

Em segundo lugar, acho que todos os Parlamentares estão
conscientes de que o desgaste que sofremos por causa do
aumento de salários de Deputados se deve muito mais ao
que acontece nas Assembléias legislativas do que ao que acon
tece no Congresso Nacional.

Portanto, no que diz respeito à opinião pública-e chamo
a tenção de todos os colegas para isso, para que aprovem
esta emenda - a avaliação que é feita dos salários dos Depu
tados Federais dá-se a partir do que ela conhece da maioria
das Assembléias Legislativas, que não têm critérios para defi
nir os salários dos Deputados Estaduais.

Portanto, acho da maior importância a aprovação dessa
emenda, que tem a unanimidade na Casa, porque preserva
a ética do Parlamento e resguarda o Congresso Nacional,
já que o critério passará a ser único para os salários dos Depu
tados Federais e Estaduais e dos Vereadores.

É uma emenda politicamente justa e moralmente correta,
que corresponde aos reclamos da sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Há sobre a
mesa o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE:

Excelentíssimo Senhor Presidente
da Câmara dos Deputados

Requeiro de acordo com o art. 61, item 2, alínea b,. do
Regimento Interno, votação da Proposta de Emenda ConstItu
cional n925/91, que dispõe sobre a remuneração dos Depu
tados Estaduais, Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores a qual
se encontra apensada à PEC n961 de 90, ora em apreciação
por este Plenário.

Sala das Sessões, 11 de março de 1992. - Deputado
Magalhães Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa informa
ao Plenário que trouxe esta matéria a votos não só pela sua
importância, pelo Seu conteúdo altamente moralizador, mas
também por ter tido o apoio de todos os partidos com assento
nesta Casa, sem exceção, de todos os Líderes. O conteúdo
da matéria não é de ordem partidária; é apenas de ordem
institucional. .' .

Por esta razão., a Mesa se permite informar ao Plenário
que esta matéria trazida para a apreciação dos Srs. Deputados
tem indicação favorável de todos os partidos aqui represen-
tados. .

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou submeter
a votos a
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N9 61-B, DE 1990

Art. 19 O § 29 do art. 27 da Constituição passa a vigorar
com a seguinte redação:

"§ 29 A remuneração dos deputados estaduais
será fixada em cada legislatura, para a subseqüente,
pela Assembléia Legislativa, observado o que dispõe
os arts. 150, lI, 153, III e 153, § 29, I, na razão de,
no máximo, setenta e cinco por cento daquela estabe
lecida em espécie para os deputados federais."

Art. 29 São acrescentados ao art. 29 da Constituição
os seguintes incisos VI e VII, renumerando-se os demais:

"VI - remuneração dos vereadores corresponde
rá a no máximo setenta e cinco por cento daquela esta
belecida, em espécie, para os deputados estaduais, res
salvado o que dispõe o art. 37, XI;

VII - o total da despesa com a remuneração dos
vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco
por cento da receita do município."

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Como votam
os Srs. Líderes?

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

O SR. Luís EDUARDO (Bloco - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Bloco vota."sim".

O SR. EDSON SILVA (PDT - CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, o PDS vota "sim".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. NELSON TRAD (PTB - MS. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, o PTB vota "sim".

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PDC - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDC vota "sim".

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PTR vota "sim".

O SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Antes da vota
ção nominal, a Mesa submeterá a votação simbólica o requeri
mento de destaque para emenda relativa a esta matéria.

O Sr. Genebaldo Correia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo ao autor
do destaque no sentido de que o retire, porque, se aprovado,
a matéria, que veio do Senado, terá que retonar ao Senado.

E se aquela Casa fizer qualquer outra alteração, terá que
voltar à Câmara. Para evitar essa situação, apelo para o autor
do destaque no sentido e que o retire. Se S. Ex' não o retirar.
teremos que votar contra.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação
simbólica o requerimento do Deputado Magalhães Teixeira.

O Sr. Eduardo Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, nós, do Partido dos Trabalhadores.
queremos também apelar para o nobre Deputado Magalhães
Texeira no sentido que retire o destaque. No mérito - quere
mos comunicar a S. Ex' - votaremos contra. Para que possa
mos encerrar esta votação com êxito - repito -, o Deputado
Magalhães Teixeira poderia colaborar, retirando o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com a palavra
o nobre Deputado Magalhães Teixeira.

O SR. MAGALHÃES TEIXEIRA (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. atendendo à solicitação
dos Líderes do PMDB e do PT e levando em consideração
uma conversa infonnal com o Líder do meu partido. o PSDB.
vou retirar o destaque, para melhor andamento dos trabalhos
e para a moralização dos proventos dos Deputados Estaduais.

Porém, quero alertar a Casa para um sério problema.
Na verdade, nós nos preocupamos muito com os salários dos
Deputados Estaduais e, às vezes, não temos conhecimento
do que acontece com os Prefeitos e Vereadores em todo o
País. Sabemos que algumas Prefeituras pagam os seus prefei
tos quantias exorbitantes, valores superiores ao que são pagos
a um Deputado Federal, mas também existem muitos prefeitos
eleitos por partidos de oposição cujos salários são irrisórios,
pois são fixados pela Câmara no exercício em que foi realizada
a eleição. A Câmara pode fixar um salário irrisório para o
prefeito, como represália, ou um salário exorbitante. depen
dendo dos interesses partidários.

A nossa emenda, Sr. Presidente, Srs. Deputados. estabe
lece um critério, o critério do número de eleitores: numa
cidade com mais de um milhão de habitantes. o salário do
Prefeito seria igual ao de um Deputado Federal; numa cidade
com 3.000 eleitores, seria bem inferior ao de Deputado Fe
deral.

Sr. Presidente, retiro o destaque, visando ao melhor anda
mento da votação, por se tratar de medida moralizadora,
mas continuarei insistindo nessa proposta, para que possamos
fazer justiça também aos Prefeitos e Vereadores.

Muito obrigado. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - O Deputado
Magalhães Teixeira retira o requerimento de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vai-se votar
a matéria.

Os Srs. Deputados que aprovam a emenda.constitucional
deverão votar "sim".

A Mesa reitera a informação de que a orientação de
todos os partidos é no sentido de que se vote "sim".

Solicito aos Srs. Deputados que tomem seus lugares, a
fim de ter início a votação pelo processo eletrônico.

A Mesa aguardará trinta segundos para que todos ocupem
um lugar nas bancadas.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa apela
para todos os Srs. Deputados no sentido de que ocupem seus
lugares nas bancadas, a fim de que se reduza a votação nos
postos avulsos, que, com freqüência, é responsável pelo gran
de atraso no processo de deliberação.

Esperamos que seja o mais alto possível o número de
votantes na primeira oportunidade, nos postos das bancadas.

Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas quei
ram registrar os seus códigos de votação.

A Mesa ainda aguardará 15 segundos para que todos
possam fazê-lo.

O tempo que aparentemente se perde agora, se ganha
posteriormente, com a celeridade da votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar os seus votos.

A Mesa, num serviço que presta ao Plenário, reitera que
a orientação unânime dos partidos é pelo voto "sim".

Uma vez selecionado o voto, queiram acionar simultanea
mente o botão no painel e a chave sobre a bancada, até que
as luzes dos postos se apaguem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Os Srs. Depu
tados que não registraram seus votos queiram fazê-lo nos
postos avulsos.

Lembro mais uma vez que a orientação aos partidos é
pelo voto "sim".

A Sr' Maria Luíza Fontenele - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

A SRA. MARIA LUÍZA FONTENELE (PSB - CE. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de comunicar
a V. Ex' que, em função das comemorações do Dia Interna
cional da Mulher, algumas Deputadas estão numa audiência
no Ministério da Agricultura, acompanhando mulheres de
dezesseis Estados, que levam suas reivindicações.

Encontram-se ausentes do plenário as Deputadas Luci
Choinacki, Jandira Feghali, Socorro Gomes, Benedita da Sil
va, Maria Laura e - se não me engano - Maria Valadão.

Aproveito a oportunidade para fazer um convite muito
carinhoso a todos os Deputados, para que compareçam, ama
nhã, às 10h, à sessão solene de homenagem a todas as mulhe
res, neste mesmo plenário.

Muito obrigada a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa se asso
cia ao convite feito pela nobre Deputada Maria Luíza Fonte
nele ao seus colegas para participarem da sessãO de homena
gem ao Dia Internacíonalda Mulher.

O Sr. Euclydes Mello - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. EUCLYDES MELLO (Bloco - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nesta Casa sempre se fala em
decoro parlamentar. Discordo plenamente quando só se reco
nhece como falta de decoro parlamentar uma pessoa ou um
Parlamentar agredir outro fisicaDJeSlTe. Constantemente esta
tribuna tem sido ocupada por Paflamentares que agridem ou
tras pessoas, faltando com o decoro parlamentar, como no
episódio ocorrido ontem, quando um Deputado do PDT asso
mou à tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa inter
rompe V. Ex' para determinar que continue o seu pronuncia
mento mantendo a linguagem parlamentar. E já determina
que sejam escoimadas das anotações taquigráficas as manifes
tações de V. Ex' contrárias ao Regimento Interno. Peço a
V. Ex' que conclua e que conserve a linguagem dentros dos
padrões parlamentares.

O SR. EUCLYDES MELLO - E dentro dos mesmos
padrões que S. Ex' usou ontem da tribuna deste plenário.

Sr. Presidente, S. Ex' falou no pinga-fogo, sem direito
a resposta, e este é o momento da resposta.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, vou cassar a palavra de V. Ex" A Mesa não pode permitir
o uso dessas expressões, especialmente depois de haver alerta
do V. Ex' Faço um apelo a V. Ex" pois a Mesa não quer
desligar o seu microfone, mas não pode admitir que persevere
no uso da linguagem inadequada. V. Ex' foi advertido duas
vezes e, se perseverar, a Mesa terá que desligar o microfone
de V. Ex' Conclua, nobre Deputado.

O SR. EUCLYDES MELLO - Sr. Presidente, vou con
cluir, e o faço pedindo a V. Ex' e aos demais membros da
Mesa que dêem aos outros Deputados que também usam,
nesta tribuna, este mesmo tom, o mesmo tratamento que
está sendo dispensado a mim.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' tem
o direito de apresentar requerimento neste sentido, e a Mesa
o apreciará.

O SR. EUCLYDES MELLO - Então, Sr. Presidente,
pode ser usada a palavra "ladrão",?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Se V. Ex' se
dirigir a um colega com palavras contrárias ao Regimento,
a Mesa cassará a palavra de V. Ex·

O SR. EUCLYDES MELLO - Por que cassa a minha
palavra e não casso'u a de S. Ex",?

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex' está
com a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Dou prossegui
mento ao processo de votação.

(Texto escoimado de expressões anti-regimentais,
nos termos do art. 17, V, b, do Regimento Interno.)

Os Srs. Deputados que não tenham votado podem valer
se dos postos avulsos.

A Mesa reitera ao Plenário a lembrança de que o voto
é "sim".

O Sr. José Carlos Sabóia - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria,
em meu nome pessoal, de associar-me à homenagem feita
ontem pelo Senado da República ao ex-Senador Plínio Pom
peu, que, por dois momentos na história do Congresso Nacio
nal, exerceu o mandato de Senador e, no início do mês, com
pletou cem anos, lúcido, crítico e trabalhando. É uma homena
gem a um dos maiores homens públicos do Ceará, a um dos
maiores membros deste Congresso, ainda vivo.
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Quero dizer isto em meu nome, como sobrinho do ex-Se
nador Plínio Pompeu, e de todos aqueles que queiram home
nagear esse grande ex-Parlamentar, ex-Congressista brasilei
ro.

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Uma vez supe
rado o episódio, a Mesa se dispensa de esclarecer aos Srs.
Deputados que há meios regimentais para proteger a honra
dos homens públicos, inclusive quanto ao uso da palavra na
tribuna.

Evidentemente, o meio regimental não é o da retorsão
em igual grau e intensidade. Qualquer Deputado que requeira
da Mesa ou do Plenário providências coibitivas com relação
a linguaguem inadequada estará no seu direito. Mas a Mesa
não pode admitir a idéia de que ofensa se compensa com
ofensa de igual grau, neste plenário.

A Mesa considera encerrado o incidente.

O Sr. José Carlos Vasconcellos - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V. Ex'
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS (Bloco - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, permita-me V.
Ex' fazer algumas considerações sobre o pronunciamento do
Deputado Euclydes Mello.

S. Ex' foi acusado ontem da forma mais antiparlamentar
em sessão da Câmara dos Deputados. Todas as palavras que
o Deputado EucJydes Mello usou aqui foram em resposta
às proferidas por um Deputado que, levianamente, o acusou
neste plenário.

V. Ex' tem razão quando, como Presidente, impede que
haja nesta Casa esse pronunciamento. Mas V. Ex' tem também
que tomar medidas para evitar que outros Deputados no exer
cício da Presidência tenham um comportamento diferente do
de V. Ex', porque senão vamos estabelecer critérios e trata
mentos diferentes para dois Parlamentares, num processo
odioso de discriminação. Se V. Ex' tem razão, razão não
teve o Presidente que ocupava o seu lugar. Veja bem como
se dá esse processo. Quem ocupa a Presidência tem que ter
um comportamento idêntico àquele que V. Ex' assumiu.

Portanto, considero que V. Ex' tem de reunir a Mesa
da Câmara dos Deputados para impedir o comportamento
que assumiu quem estava na Presidência no lugar de V. Ex'
na sessão anterior. (Muito bem. Palmas.) A ação de V. Ex',
ao advertir o Deputado Euclydes Mello, é procedente, é corre
ta, mas a ação de V. Ex' tem que ser de repressão efetiva
ao Presidente que foi irresponsável ao permitir a ação irrespon·
sável do Deputado, que, leviana e covardemente, acusou o
Deputado Euclydes Mello. Ou tomamos medidas severas para
impedir esse comportamento, ou, talvez, não possamos con
cluir a atual Sessão Legislativa.

Sr. Presidente, é natural a reação do Deputado Euclydes
Mello ao se revoltar contra aquele comportamento indigno
e indecente que foi assumido ontem nesta Casa do Congresso
Nacional. (Palmas.)

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O Sr. Mendonça Neto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou conceder
a palavra ao Deputado Humberto Souto, e, em seguida, ao

Deputado Mendonça Neto. Mas, antes, reiterando, para asse
gurar o bom andamento desta sessão, a Mesa não se considera
autorizada a policiar a veemência dos Srs. Deputados. Enten
de que o Deputado José Carlos Vasconcellos colocou com
clareza a veemência dentro dos termos regimentais. Isto é
o debate parlamentar.

A Mesa faz um apelo aos Srs. Parlamentares, inclusive
aos Deputados Humberto Souto e Mendonça Neto, a quem
darei a palavra a seguir, no sentido de que as manifestações
se contenham dentro dos limites regimentais.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco - MG) - Sr. Presi
dente, o que aconteceu hoje com o Deputado Euclydes Mello
já era esperado. Em reunião anterior, fizemos a mesma adver
tência nesta tribuna. Pedimos ao Presidente que aqui se encon
trava na oportunidade - não me recordo se era V. Ex' 
que impedisse as agressões pessoais que se estavam repetindo
diariamente nesta Casa.

Mais difícil do que impedir um excesso verbal no micro
fone seria impedir um excesso pessoal dos Srs. Parlamentares.
Não se concebe - e isso é comum nesta Casa - que o Parla
mentar que está presidindo os trabalhos deixe de prestar aten
ção aos oradores, pois, ao fazê-lo, permite que os discursos
sejam feitos da maneira mais agressiva possível, com palavras
de baixo nível, chinfrins, inclusive chulas, dirigidas ao Sr.
Presidente da República.

Cito um caso específico de hoje, que, tendo ocorrido
no período do "pinga-fogo", impediu a Liderança do Governo
de responder à altura, o que seria difícil, porque as agressões
são pessoais, profundas, cruéis e veementes. Hoje me encon
trava numa reunião fora das dependências da Casa. Quando
aqui cheguei, disse-me um Parlamentar que o Deputado Hélio
Bicudi, do PT, havia feito uma agressão ao Sr. Presidente
da República nos seguintes termos: "O Sr. Fernando Collor
de Mello" - acho que nem utilizou a expressão "senhor"
- "e a sua camarilha... ". O Presidente da
Mesa não o advertiu. Veja, portanto, a injustiça que se come
te, se é verdade o que me disseram. E penso que é, porque
o Deputado refutou o colega em discurso posterior. Qual
a reação de um Parlamentar que está próximo ao President<;:
e apóia o Governo, diante de um discurso como esse? E
imprevisível.

Ratifico aqui a proposta do Deputado José Carlos Vas
concellos de que V. Ex' reúna os membros da Mesa, inclusive
os suplentes, que constantemente presidem os trabalhos, e
diga-lhes que também serão advertidos se, no exercício da
Presidência dos trabalhos, permitirem que se agrida autori
dade constituída com palavras torpes, como tem acontecido
nesta Casa.

Acho que o Deputado EucJydes Mello se excedeu. Entre
tanto, S. Ex' está coberto de razão, porque foi ofendido pes
soalmente e viu o Sr. Presidente da República, de quem é
amigo, correligionário e primo, ser agredido pessoalmente
por um Parlamentar. E é impossível que V. Ex' po.ssa coibir
uma reação pessoal de um Parlamentar como esse. E inadmis
sível que qualquer ser humano, ao ser agredido pessoalmente
no microfone, deixe de reagir no mesmo tom.

Então, Sr. Presidente, o erro não é do Deputado Euclydes
Mello, mas de quem está na Presidência da Casa e não procede
da maneira enérgica como deveria, para evitar que os excessos
contamine o plenário. De mais a mais, poder-se-a fazer contra
a Mesa a acusação - com a qual não concordo, porque tenho
pela Mesa uma profunda admiração, até porque já presidi
os trabalhos desta Casa - de usar comportamento diferen-
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ciado com Parlamentares: quando presidente os trabalhos um
Parlamentar adversário do o Presidente da República, permi
te-se que se traga aos microfones os adjetivos mais agressivos
contra S. Ex' e contra o Governo, sem nenhuma advertência
nesta Casa.

Reafirmo, portanto, a proposta do Deputado José Carlos
Vasconcellos, no
sentido de que V. Ex~, que tem tradição nesta Casa e é exemplo
de isenção, de correção e de honradez reúna os membros
da Mesa e mostre os erros que estão sendo cometidos. Caso
isto não ocorra, o Plenário desta Casa poderá sofrer graves
conseqüências.

A Sr~ Irma Passoni - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. HUMBERTO SOUTO - Sr. Presidente, ouvi o
Deputado Waldir Pires dizer a V. Ex' que não era verdade
que estava presidindo os trabalhos. O discurso está aqui e
diz num de seus trechos: "O que interessa a Collor e a sua
camarilha..."

Sr. Presidente, data venia, este termo não é próprio para
alguém se dirigir ao Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
conceder a palavra ao Deputado Mendonça Neto.

A S~ Irma Passoni - Sr. Presidente, já havia solicitado
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Vou conceder,
a seguir, a palavra a V. Ex', Deputada Irma Passoni. Primeiro
concederei ao Deputado Mendonça Neto, reiterando direta
mente a S. Ex' o apelo da Mesa no sentido de que todos
se mantenham dentro dos estritos limites da linguagem parla
mentar, sem prejuízo da veemência e do calor.

A Mesa não admitirá deslizes regimentais e pede licença
para lembrar a todos que se considerem interessados que o
Regimento Interno, nos dos arts. 248 e 73, XII, resguarda
o direito ao Parlamentar que tenha sido vítima de agressão
verbal de solicitar as providências cabíveis.

A Mesa agirá com rigor para coibir condutas contrárias
à linguagem parlamentar.

O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, em pri
meiro lugar, gostaria de dizer que, na verdade, as palavras
dos oradores que defendem o Governo têm como objetivo
desviar a atenção da opinião pública da degradação cada vez
mais profunda em que se encontra o País nas áreas econô
micas, social e política.

Estamos assistindo, no Brasil, a um festival de denúncias
que atingem direta e comprovadamente figuras do primeiro
escalão do Governo Federal, respaldadas pelo Exmg Sr. Presi
dente da República, que, ao tomar posse na Presidência, de
clarou ser de sua total responsabilidade qualquer ato praticado
por quaisquer Ministros do seu Governo.

Agora a Procuradoria-Geral da República intervém e até
ex-auxiliares de Ministros acusam-se mutuamente do cometi
mento de graves crimes contra o erário.

Ontem, nesta tribuna, disse não ser possível haver um
ministério corrupto, acusado de corrupção constantemente
e, ao mesmo tempo, um Presidente sacrossanto, uma espécie
de Irmã Paula, que não sabia o que está acontecendo em
seu derredor. Seria irresponsabilidade ou ausência de saúde
mental de um homem que assumiu o compromisso de dirigir
um País na situação em que este País foi assumido pelo SI.

Collor, que inquinou, em campanha eleitoral, o Sr. José Sar
ney de comandante de uma quadrilha de ladrões no Planalto
e disse que iria fazer uma "Operação Pega-Ladrão" para colo
cá-los na cadeia.

Pois bem. Eleito Presidente, dois anos depois as denún
cias estão chovendo em todo o País. No exterior, a impressão
que se tem é a de que a corrupção tomou conta do Brasil.
E aqui, no Congresso, qual é a missão que nos cabe? É a
da indignação. Nem o direito à indignação nós temos. Não
podemos usar sequer a expressão "camarilha", que, conforme
me dizia aqui o Deputado Hélio Bicudo, uma das maiores
reservas morais deste País, homem que chegou à idade que
tem hoje lutando pelos direitos da cidadania, pelo direito
à dignidade pessoal, particular e pública dos cidadãos brasi
leiros, significa um grupo de pessoas que segue outra.

Portanto, SI. Presidente, falta o dicionário Aurélio Buar
que de Holanda na bancada do Governo.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, quero agradecer a ação
espontânea, enérgica de V. Ex\ mostrando claramente que
perde totalmente a razão quem quer acusar alguém de alguma
coisa, para se defender nos termos de utilizador pelos Depu
tados do Governo, sobretudo pelo primeiro orador. Quem
se defende deve ter a tranqüilidade, o equihbrio emocional
para fazê-lo dentro de um juízo de valor que pelo menos
não o iguale a quem ele está acusando.

Não citei aqui nenhum Deputado Federal. Citei o Presi
dente da República, que tem sido irresponsável na condução
dos negócios deste País e, portanto, deve merecer o repúdio
da Nação, como está merecendo. S. Ex~ não deve comparecer
mais a nenhum evento público no Brasil, porque será vaiado
por todos aqueles que sentem na pele o problema dos aposen
tados, dos trabalhadores e a miséria que se instalou no Brasil
depois que assumiu a Presidência da República.

Agradeço a V. Ex', Sr. Presidente da Câmara dos Depu
tados, o uso da palavra. Minha voz não se calará, apesar
da veemência de V. Ex' Devemos ter o cuidado de zelar
pela instituição parlamentar, sendo os fiscais dos atos do Go
verno, função da qual não abrimos mão, nem eu nem V.
Ex', nem os outros 500 Deputados que fazem parte desta
Casa.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - (Ibsen Pinheiro) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Humberto Souto,
na qualidade de Líder do Governo.

O SR. HUMBERTO SOUTO (Bloco-MG) -Sr. Presi
dente, o Deputado Mendonça Neto, sob pena de se desculpar
pelo seu comportamento parlamentar, aproveitou seu discurso
para fazer uma agressão generalizada ao Governo no que
diz respeito à corrupção. É bom que se diga, de uma vez
por todas, que este Governo é o único que tem funcionários
presos por corrupção, inclusive Juiz de Direito e Procuradores.

O Procurador da República que está movendo os pro
cessos foi nomeado pelo Senhor Presidente da República.
S. Ex', quando o nomeou, já sabia que o Procurador tinha
esse comportamento. Conseqüentemente, quem nomeia um
Procurador da República como o SI. Aristides Junqueira está
consciente de que deseja para o seu Governo a transparência
completa. Não há um caso sequer de corrupção que não esteja
sendo apurado.

A iniciativa do processo contra o ex-Ministro Antônio
Rogério Magri é da Polícia Federal, é do Governo. O Sr.
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Volney Ávila, que fez a denúncia, foi nomeado pelo Governo.
Ele se apresentou como o grande xerife, como um homem
que era capaz de prender todos os corruptos da Previdência.
Por essa razão, o Presidente da República o nomeou. Pro
vou-se posteriormente que esse h()mem era louco. A Comissão
Parlamentar de Inquérito da Câmara quase o colocou para
fora da sala, em decorrência das suas mentiras. Entretanto,
mesmo assim o Governo tem dado completa autoridade à
Polícia Federal, e o Ministro da Justiça tem acompanhado
de perto o caso, para que todos os fatos sejam esclarecidos,
doa a quem doer.

Este é um Governo que não tem nada escondido. Não
há por que esconder. Este Governo ainda não completou
dois anos e não é culpado pelas mazelas de um século deste

•País. Muito pelo contrário, uma autoridade que nomeou esse
Procurador da República sabia perfeitamente o que queria
e desejava. O resultado que está aí é um resultado de investi
gação, honestidade, probidade e seriedade. Ninguém é capaz
de apontar uma s6 gestão, um s6 trabalho, uma s6 ação do
Senhor Presidente da República no sentido de tolher a impren
sa na sua liberdade total e absoluta de denunciar todos os
atos corruptos que apareçam na República, que não foram
cometidos por este Governo.

Entretanto, o Senhor Presidente da República apóia inte
gralmente a sua apuração, como apoiou integralmente a Co
missão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional insta
lada para apurar as fraudes da Previdência, apresentando to
dos os dados. O Ministro João Santana esteve à disposição
do Deputado Maurílio Ferreira Lima durante o tempo em
que funcionou a CPI, para que efetivamente pudéssemos ir
a fundo na busca da verdade.

O País até hoje não teve o esclarecimento da máquina
burocrática, do seu trabalho e dos seus Ministérios, como
está tendo atualmente. Que aponte a Oposição brasileira um
só ato, uma s6 gestão do Sr. Presidente que não seja no
sentido de apuração de qualquer irregularidade, doa a quem
doer.

Dessa maneira, o Presidente da República não tem qual
quer receio. S. Ex' está fazendo um Governo sério, voltado
para os interesses nacionais, enfrentando a impopularidade
momentânea, consciente de que não é com emissões de títulos,
de moedas,para fazer demagogia, e pagando aos aposentados
aquilo que um juiz de primeira instância decide numa prelimi
nar, que irá resolver o problema do País. Usa o dever de
defender a Previdência, esperando que o Supremo Tribunal
Federal decida se são ou não devidos os 147%. Demonstrou
vontade de pagar os 147%. Tanto o fez que mandou para
o Congresso Nacional um projeto de lei, convocou o Con
gresso extraordinariamente para que estabelecesse as receitas
necessárias e as fontes para que a Previdência pudesse fazer
face às despesas extra-orçamentárias criadas por decisão judi
cial. O Congresso Nacional entendeu que não devia fazê-lo,
mas sim constituir uma comissão de alto nível para apresentar
sugestões que pudessem modificar a estrutura da Previdência
e solucionassem definitivamente os problemas dos aposen
tados. Ainda não venceu o prazo para essas sugestões chega
rem à Presidência da República, e não há por que dizer que
o Presidente não esteja preocupado com os aposentados.

A demagogia, o ano eleitoral, o pronunciamento eleito
reiro não irão tomar conta das ações do Governo. Ele tem
consciência de que é preciso modificar e modernizar o País,
para que este possa voltar a crescer, e, aí, sim, resolva-se
definitivamente o problema da pobreza nacional, dos pés-des-

calços e dos descamisados. Não será apenas com a distribuição
de benesses, mas com a criação real de riquezas, incorporando
ao processo produtivo o homem brasileiro, marginalizado
eternamente, que poderemos vir a produzir o trabalho de
construção de um Brasil melhor.

Esta é a verdade, Sr. Presidente. Vivemos um momento
de impopularidade, e o Presidente tem consciência disto. Mas
haveremos de vencer, e este País haverá de ser grande e
transparente para os brasileiros, mostrando a face de toda
a sua administração, o que, na verdade, nunca aconteceu
até hoje.

O Governo não critica o Procurador da República, mas
o apóia nos seus gestos e nas suas ações, para que, doendo
a quem doer, a verdade contra a corrupção e os corruptos
possa aparecer para a Nação. Esta é a verdade. O Presidente,
conhecendo o Procurador da República, o nomeou sabendo
que era um homem corajoso, enérgico, e que iria cortar fundo
aqueles que malbaratam os recursos públicos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Com vistas ao
encerramento do episódio, vou conceder a palavra ao Depu
tado Hélio Bicudo, citado nominalmente, e a seguir vamos
encerrar o processo de votação.

O Deputado Hélio Bicudo tem a palavra por cinco minu-
tos.

O SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar V. Ex' pela
sua atitude em todo esse episódio lamentável, porque o que
aconteceu aqui foi uma tempestade num copo d'água.

Sr. Presidente, jamais usei de gestos ou de palavras menos
nobres nos meus pronunciamentos, quer parlamentares, quer
fora do Parlamento, como Promotor Público que fui em São
Paulo. Quando quis ou quero acusar alguém, eu o fiz e o
faço nos termos da lei, dos códigos e da moral pública. Foi
assim que já apresentei contra o Senhor Presidente da Repú
blica e alguns de seus Ministros três denúncias por crimes
de responsabilidade praticados por S. Ex", denúncias essas
que estão em tramitação nesta Casa, pois que foram entregues
à Mesa da Câmara e das quais V. Ex' tem conhecimento.

Não preciso usar palavras soezes para atingir objetivos,
e não as usei. Usei o bom vernáculo. E não atingi o Senhor
Presidente da República, mesmo porque o que quero é atingir
S. Ex' com os rigores da lei, quando falei na "camarilha que
o cerca" , porque isto não ofende ao Presidente da República,
mas. sim, à camarilha que o cerca.

E o que é camarilha, Sr. Presidente? Se a Liderança
do Governo tivesse lido um dicionário simples como o de
Aurélio Buarque, teria visto que camarilha significa um con
junto de "pessoas que cercam o chefe de Estado ou chefe
de serviço, procurando influir indiretamente nas suas deci
sões". Não é uma expressão pejorativa. (Palmas.) Aqueles
que acham que esta expressão é pejorativa, é porque puseram
a carapuça na cabeça e acharam que ela é pejorativa para
eles.

Era isto, Sr. Presidente, que tinha a dizer e a explicar.
Quero ainda agradecer aqui ao nobre colega Deputado Men
donça Neto suas palavras em minha defesa, mas eu não podia
deixar de defender-me pessoalmente. (Palmas.)

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, fui citado nomi
nalmente e peço a palavra pela ordem, apenas para um esclare
cimento.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa pre
tende declarar encerrado este episódio. Antes, porém, quero
reafirmar ao Deputado Euclydes Mello o apreço pessoal que
tenho por S. Ex' e dizer que considerei uma imposição regi
mental, inclusive no interesse do andamento dos trabalhos,
cassar sua palavra. Quero dizer, ainda, que compreendo, em
S. Ex' e em qualquer um de nós, a manifestação que, eventual
mente, exceda o limite da linguagem parlamentar. Não implica
a atitude do Presidente qualquer desapreço ao eminente Parla
mentar Euclydes Mello, pois que a Mesa buscou assegurar,
ao Governo e à Oposição, a oportunidade de debaterem a
questão em profundidade, com veemência. Creio que é possí
vel fazermos essa espécie de debate elevado, veemente e con
tido nos limites regimentais.

O episódio está encerrado.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Estamos em
processo de votação. A Mesa vai encerrar a votação, se não
houver mais nenhum Sr. Deputado que pretenda votar.

Esclareço ao Plenário que a orientação dos partidos, pela
unanimidade dos Srs. Líderes, foi no sentido do voto "sim"
à emenda constitucional.

Vou deixar que vote o eminente Deputado Lysâneas Ma
ciel, para, a seguir, encerrar o episódio. Para falar sobre o
assunto, não concederei a palavra a nenhum Deputado.

O Sr. Aldo Rebelo - Sr. Presidente, de acordo com o
Regimento, peço a p~lavra, em nome da Liderança do PC
do B.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Estamos em
processo de votação. Concederei a palavra a V. Ex' depois
de realizá-lo.

O Sr. Humberto Souto - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Estamos em
processo de votação. Concederei a palavra a V. Ex' poste
riormente.

O Sr. Humberto Souto - Sr. Presidente, sem abusar
da tolerância de V. Ex', apenas porque fiquei mal visto...

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Líder,
se eu conceder a palavra a V. Ex' terei de reabrir a discussão.

O Sr. Humberto Souto - Mas eu não vou contestar nin
guém, Sr. Presidente. Vou apenas dizer que, no meu entendi
mento, quando se fala "Fulano e sua cama>:ilha", o que impor
ta é o sentido que se dá. Eu não poderia dizer "o Presidente
da Mesa e sua camarilha", da mesma forma como não posso
dizer "o Presidente da República e sua camarilha". Não posso
dizer que o Deputado Hélio Bicudo pertence à camarilha
da Prefeita Luíza Erundina, porque o sentido da palavra "ca
marilha", aí, é pejorativo. Não é o sentido do vernáculo,
e tenho certeza de que o Deputado Hélio Bicudo não pertence
à camarilha da Prefeita de São páulo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Não havendo
mais nenhum Deputado que pretenda votar, declaro encer
rada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado:

VOTARAM:
SIM-352
NÃO-S
ABSTENÇÃO - 2

TOTAL -362
O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) 
Aprovada em primeiro turno.
Ficam prejudicadas as Propostas de Emendas à Consti

tuição n'" 26,31 de 1989, e, 25, 32 e 76, de 1991.
Volta à Comissão Especial para redação em segundo tur-

no.

VOTARAM OS SRS. DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Sim
João Fagundes - Sim
Júlio Cabral - Sim
Marcelo Luz - Sim
Ruben Bento - Sim.

Amapã

Eraldo Trindade - Sim
Fâtima Pelaes - Sim
Lourival Freitas - Sim
Murilo Pinheiro - Sim
Sérgio Barcellos - Sim
Valdenor Guedes - Sim.

Parâ

Alacid Nunes - Sim
Carlos Kayath - Sim
Domingos Juvenil - Sim
Gerson Peres - Sim
Giovanni Queiroz - Sim
Hermínio Calvinho - Não
Hilârio Coimbra - Sim
José Diogo - Sim
Mârio Chermont - Sim
Mário Martins - Sim
Nicias Ribeiro - Não
Osvaldo Melo - Sim
Paulo Rocha - Sim
Paulo Titan - Sim.

Amazonll:s

Beth Azize - Sim
Eduardo Braga - Sim
Euler Ribeiro - Sim
Pauderney Avelino - Sim
Ricardo Moraes - Sim.

RondOnia

Antônio Morimoto - Sim
Carlos Camurça - Sim
Maurício Calixto - Sim
Nobel Moura - Sim
Pascoal Novaes - Sim.

Acre

Adelaide Neri - Sim
Célia Mendes - Sim
João Maia - Sim
João Tota - Sim
Ronivon Santiago - Sim
Zila Bezerra - Sim.
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Tocantins

Edmundo Galdino - Sim
Eduardo Siqueira Campos - Sim
Freire Júnior - Sim
Hagahús Araújo - Sim
Leomar Quintanilha - Sim.

Maranhao

César Bandeira - Sim
<Josta Jierreira - Sim
Daniel Silva - Sim
Haroldo Sabóia - Sim
Jayme Santana - Sim
João Rodolfo - Sim
José Carlos Sabóia - Sim
José Reinaldo - Sim
Paulo Marinho - Sim
Pedro Novais - Sim.

Ceará

Aécio de Borba - Sim
Antônio dos Santos - Sim
Ariosto Holanda - Sim
Carlos Benevides - Sim
Edson Silva - Sim
Gonzaga Mata - Sim
Jackson Pereira - Sim
Luiz Girão - Sim
Marco Penaforte - Sim
Maria Lufza Fontenele - Sim
Mauro Sampaio - Sim
Moroni Torgan - Sim
Pinheiro Landim - Sim
Sérgio Machado - Sim
Ubiratan Aguiar - Sim.

Piauí

B. Sá -Sim
Caldas Rodrigues - Sim
Ciro Nogueira - Sim
Jesus Tajra - Sim
José Luiz Maia - Sim
Murilo Rezende - Sim
Mussa Demes - Sim
Paes Landim - Sim
Paulo Silva - Sim.

Rio Grande do Norte

Alufzio Alves - Sim
Henrique Eduardo Alves - Sim
João Flmstino - Sim
Lafre Rosado - Sim.

Paraíba

Adauto Pereira - Sim
Efraim Morais - Sim
Francisco Evangelista - Sim
Ivan Burity - Sim
José Luiz Clerot - Sim
José Maranhão - Sim
Lúcia Braga - Sim

Rivaldo Medeiros - Sim
Robson Paulino - Sim
Vital do Rego - Sim.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - Sim
Fernando Bezerra <Joelho - Sim
Inocêncio Oliveira - Sim
José Carlos Vasconcellos - Sim
José Moura - Sim
José Múcio Monteiro - Sim
Luiz Piauhylino - Sim
Maurfiio Ferreira Lima - Sim
Maviael Cavalcanti - Sim
Nilson Gibson - Sim
Osvaldo <Joelho - Sim
Renildo Calheiros - Sim
Ricardo Heráclio - Sim
Roberto Franca - Sim
Roberto Freire - Sim
Roberto Magalhães - Sim
Salatiel Carvalho - Sim
Sérgio Guerra - Sim
Tony Gel - Sim
Wilson Campos - Sim.

Alagoas

José Thomaz Nonô - Sim
Luiz Dantas - Sim
Mendonça Neto - Sim
Olavo Calheiros - Sim
Roberto Torres - Sim
Vitória Malta - Sim.

Sergipe

Benedito de Figueiredo - Sim
Cleonâncio Fonseca - Não
Djenal Gonçalves - Sim
Everaldo de Oliveira - Sim
Jerônimo Reis - Sim
José Teles - Não
Messias Góis - Sim
Pedro Valadares - Não.

Bahia

Alcides Modesto - Sim
Aroldo Cedraz - Sim
Benito Gama - Sim
Beraldo Boaventura - Sim
Eraldo Tinoco - Sim
Félix Mendonça - Sim
Geddel Vieira Lima - Sim
Genebaldo <Jorreia - Sim
Haroldo Lima - Sim
Jabes Ribeiro - Sim
Jairo Azi - Sim
Jairo Carneiro - Sim
Jaques Wagner - Sim
João Alves - Sim
José Carlos Aleluia - Sim
José Falcão - Sim
José Lourenço - Sim
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Jutahy Junior - Sim
Leur Lomanto - Sim
Lufs Eduardo - Sim
Luiz Moreira - Sim
Manoel castro - Sim
Marcos Medrado - Sim
Pedro Irujo - Sim
Prisco Viana - Sim
Sérgio Brito - Sim
Sérgio Gaudenzi - Sim
Tourinho Dantas - Sim
Uldurico Pinto - Sim
Waldir Pires - Sim.

Minas Gerais

Agostinho Valente - Sim
Aloisio Vasconcelos - Sim
Aracely de Paula - Sim
Armando COsta - Sim
Avelino COsta - Sim
Célio de Castro - Sim
Elias Murad - Sim
Felipe Neri - Sim
Fernando Diniz - Sim
Getúlio Neiva - Sim
Humberto Souto - Sim
Israel Pinheiro - Sim
João Paulo - Sim
João Rosa - Sim
José Aldo - Sim
José Belato - Sim
José Geraldo - Sim
José Santana de Vasconcelos - Sim
José Ulisses de Oliveira - Sim
Lael Varella - Sim
Leopoldo Bessone - Não
Luiz Tadeu Leite - Sim
Marcos Lima - Sim
Mário de Oliveira - Sim
Maurício campos - Sim
Neif Jabur - Sim
Nilmário Miranda - Sim
Odelmo Leão - Sim
Osmânio Pereira - Sim
Paulino Cícero de Vasconcelos - Sim
Paulo Afonso Romano - Sim
Paulo Delgado - Sim
Raul Belém - Sim
Romel :Aririiio - Sim
Ronaldo Perim - Sim
Samir Tannús - Sim
Sandra Starling - Sim
Saulo COelho - Sim
Tilden Santiago - Sim
Vittorio Medioli - Sim
Wagner do Nascimento - Sim
Zaire Rezende - Sim.

Espírito Santo

Alofzio Santos - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - Sim
JDão Baptista Motta - Sim

JÓTio íle Barros - Sim
Nilton Baiano - Sim
Paulo Hartung - Sim
Rita camata - Sim
Roberto Valadão - Abstenção
Rose de Freitas - Sim.

Rio de Janeiro

Artur da Távola - Sim
Benedita da Silva - Sim
Carlos Alberto Campista - Sim
carlos Santana - Sim
César Maia - Sim
Cidinha Campos - Sim
Edésio Frias - Sim
Eduardo Mascarenhas - Sim
Jair Bolsonaro - Sim
Jamil Haddad - Sim
José Vicente Brizola - Sim
Junot Abi-Ramia - Sim
Lysâneas Maciel - Sim
Márcia Cibilis Viana - Sim
Marino Clinger - Sim
Miro Teixeira - Sim
Paulo Portugal - Sim
Paulo Ramos - Sim
Regina Gordilho - Sim
Roberto campos - Sim
Roberto Jefferson - Sim
Sandra cavalcanti - Sim
Sérgio Arouca - Sim
Sérgio Cury - Sim
Sidney de Miguel - Sim
Vivaldo Barbosa - Sim.

Slio Paulo

Alberto Goldman - Sim
Aldo Rebelo - Sim
Alofzio Mercadante - Sim
André Benassi - Sim
Antônio carlos Mendes Thame - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Sim
cardoso Alves - Sim
Cunha Bueno - Sim
Delfim Netto - Sim
Diogo Nomura - Sim
Edevaldo Alves da Silva - Sim
Eduardo Jorge - Sim
Ernesto Gradella - Sim
Euclydes Mello - Sim
Fábio Meirelles - Sim
Florestan Fernandes - Sim
Gastone Righi - Sim
Geraldo Alckmin Filho - Sim
Heitor Franco - Sim
Hélio Bicudo - Sim
Irma Passoni - Sim
João Mellão Neto - Sim
José Cicote - Sim
José Dirceu - Sim
José Genofno - Sim
José Maria Eymael - Sim
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Jurandyr Paixao - SIm
Koyu lha - Sim
Liberato caboclo - Sim
Luiz Gushiken - Sim
Magalhães Teixeira - Sim
Manoel Moreira - Sim
Marcelino Romano Machado - Sim
Mendes Botelho - Sim
Nelson Marquezelli - Sim
Pedro Pavão - Sim
Ricardo Izar - Sim
Roberto Rollemberg - Sim
Robson Tuma - Sim
Sólon Borges dos Reis - Sim
Tadashi Kuriki - Sim
Tidei de Lima - Sim
Tuga Angerami - Sim
Ulysses Guimarães - Sim
Valdemar Costa - Sim.

Mato Grosso

Joaquim Sucena - Sim
Jonas Pinheiro - Não
Rodrigues Palma - Não
Wilmar Peres - Sim.

Distrito Federal, .

Augusto carvalho - Sim
Benedito Domingos - Sim
Chico Vigilante - Sim
Eurides Brito - Sim
Osório Adriano - Sim
Paulo Octávio - Sim
Sigmaringa Seixas - Sim.

Goiás

Antônio Faleiros - Sim
Délio Braz - Sim
Lázaro Barbosa - Sim
Luiz Soyer - Sim
Mauro Borges - Sim
Mauro Miranda - Sim
Paulo Mandarino - Sim
Pedro Abrão - Sim
Roberto Balestra - Sim
Ronaldo caiado - Sim
Virmondes Cruvinel - Sim
~ Gomes da Rocha - Sim.

Mato Grosso do Sul

Flávio Derzi - Sim
George Takimoto - Sim
Nelson Trad - Sim
Valter Pereira - Sim
Waldir Guerra - Sim.

Paraná

Abelardo Lupion - Sim
Basfiio Villani - Sim
carlos Roberto Massa - Sim
carlos Scarpelini - Sim
Delcino Tavares - Sim

Edêsio Passos - Sim
Élio Dalla-Vecchia - Sim
Flávio Arns - Sim
Ivânio Guerra - Sim
Joni Varisco - Sim
Luiz Carlos Hauly - Sim
Max Rosenmann - Sim
Munhoz da Rocha - Sim
OUo Cunha - Sim
Paulo Bernardo - Sim
Pinga Fogo de Oliveira - Sim
Romero Filho - Sim
Rubens Bueno - Sim
Said Ferreira - Sim
Wilson Moreira - Sim.

Santa Catarina

Ângela Amin - Sim
César Souza - Sim
Dêrcio Knop - Sim
Eduardo Moreira - Sim
Hugo Biehl - Sim

.Jarvis Gaidzinski - Sim
Luiz Henrique - Sim
Nelson Morro - Sim
Neuto de Conto - Sim
Orlando Pachedo - Sim
Paulo Duarte - Sim
Ruberval Pilotto - Sim.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - Sim
Adylson Motta - Sim .
Amaury Müller - Sim
Carlos Cardinal - Sim
Carrion Júnior - Sim
Eden Pedroso - Sim
Fetter Júnior - Sim
Ibsen Pinheiro - Abstenção
Ivo Mainardi - Sim
Jorge Uequed - Sim
José Fortunati - Sim
Lufs Roberto Ponte - Sim
Mendes Ribeiro - Sim
Nelson Jobim - Sim
Nelson Proença - Sim
Odacir Klein - Sim
Osvaldo Bender - Sim
Paulo Paim - Sim
Raul Pont - Sim
Telmo Kirst - Sim
Victor Faccioni - Sim
Wilson Müller - Sim

o Sr. Hélio Rosas - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Tem V.Ex'
a palavra.

O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar minha presen
ça, pois o voto não apareceu no painel.
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - V. Ex~ será
atendido.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)' - Como Líder
do PC do B, tem a palavra o nobre Deputado Aldo Rebelo,
para uma comunicação de Liderança.

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero aproveitar o breve tempo
da Liderança do Partido Comunista do Brasil para dizer que
não é o Governador da Bahia, Dr. Antônio Carlos Magalhães,
que tem o monopólio neste País para declarar que há corruptos
no Governo; o monopólio de apontar corrupção no Governo
Federal não é do ilustre Governador do Estado da ·Bahia,
que tem usado e abusado desse requisito no noticiário da
imprensa nacional. Pelo contrário, Sr. Presidente, acabamos
de coletar mais de 170 assinaturas de Deputados desta Casa
para um projeto de resolução, de minha autoria, que institui
CPI destinada a apurar denúncia de corrupção envolvendo
o ex-Ministro Rogério Magri, quando no exercício da Pasta
do Trabalho e da Previdência Social.

Aqueles que acham que se trata de calúnia, de difamação,
que solicitem providências à Justiça ou promovam, aqui den
tro, abaixo-assinado que inocente o Ministro Rogério Magri,
ou impetrem habbeas corpus para liberar da cadeia.os dois
Diretores da Fundação Nacional de Saúde e se cubram, Sr.
Presidente, de todos os mecanismos de defesa contra as denún
cias de corrupção que assolam e que assolarão este Governo,
que mergulha num verdadeiro mar de improbidade e de irregu
laridades que a imprensa nacional tem denunciado.

Por este motivo, Sr. Presidente, parodiando o saudoso
Stanislaw Ponte Preta, poderia' até'dizer que no Governo
há homens honestos, mas não são todos, como disse o saudoso
crítico em relação aos homens públicos deste País,

Desta forma, o Partido Comunista do Brasil, além da
iniciativa dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, vem se
associando à Casa e a toda a sociedade não apenas nas denún
cias de corrupção, mas também no exame de suas raízes,
suas origens políticas e ideológicas e na demonstração da res
ponsabilidade direta do Presidente da República, que, pelos
seus atos, pelo seu exemplo, não tem contribuído para que
seus assessores e seus subordinados não caiam na situação
em que têm caído ultimamente.

O Sr. Euclydes Mello - Sr. Presidente, peço il pJllavra
pela ordem, porque fui citado anteriormente, mas deixei que
antes se procedesse à votação.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nobre Depu
tado, a citação não imputou a V. Ex' nenhum'comportamento
que exija reparação. Não há essa figura no Regimento.

O Sr. Euclides Mello - Mas peço a palavra, Sr. Presi
dente, só para agradecer as palavras que Y. Ex' dirigiu à
minha pessoa e pedir que o comportamento da Mesa seja
uniforme.

Ao cidadão que chamou de ladrão o Presidente e todos
os que votam em S. Ex' e o acompanham, digo-lhe que venha
na terça-feira para o plenário desta Casa, que vou mostrar-lhe
quem é·ladrão e quem já roubou, e com provas.

O Sr. Oswaldo Stecca - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo â pala
vra, pela ordem, ao Sr. Deputado Oswaldo Stecca.

O SR. OSWALDO STECCA (PSDB - SP. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, peço que fique consignado
o meu voto "sim" na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Esgotado o
tempo destinado à Ordem do Dia, declaro-a encerrada.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen'Pinheiro) - Passa-se ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. José Fortunati.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A sessão fica
prorrogada até as 19h5min, para que' S. Ex' possa dispor de
25 minutos na tribuna. '

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, depois do episódio
que provocou uma discussão extremamente interessante sobre
escândalos no Governo Collor, quero aqui resgatar mais um
incidente que ocorreu durante a campanha eleitoral de 1989.

A sucessão de escândalos e corrupções nas hastes do
Governo Collor vem colocando por terra a máscara que sus
tentou até agora o projeto Brasil Novo. Um governo sem
projeto político, sem tradição partidária e sem presença na
sociedade. Com cargos e funções locupletados por clientelismo
e fisiologismo. Com alternâncias sucessivas de marketing e
uma preservação com base em fartas campanhas promocionais
e generosidade tendenciosa na liberação das verbas federais.

Este é o governo vídeo-clip, que faz da "versão" seu
modo de governar. Transforma o discurso em verdade, des
considerando a própria realidade dos fatos.

A eleição de Collor foi uma verdadeira farsa. Um simu
lacro armado pelos bastidores. Pura mensagem emulada, que
só poderia render no fracasso a que assistimos.

Vejam-se os artifícios utilizados para o êxito eleitoral
(próprios do coronelismo, como disse Lula); citação falaciosa
da vida pessoal do candidato adversário, boicote ao transporte
coletivo nas capitais no dia da votação, versão adulterada
do debate final (colaboração Rede Globo), atribuir ao Lula
medidas que atacariam a classe média e que depois foram
tomadas pelo próprio Collor, manipulação do episódio do
seqüestro de Abílio Diniz, para imputar aos petistas perfil
de terroristas (novamente contribuição da Rede Globo), rela
ção nebulosa com membro da Justiça Eleitoral, que lhe garan
tiu prerrogativas, e, finalmente, arruaças nos eventos da cam
panha, devidamente planejadas e falsamente imputadas aos
membros da Frente Brasil Popular.

Concretamente, gostaríamos de utilizar a tribuna para
abordar o conflito do comício de Caxias do Sul, que, a exemplo
de outros, teve sua responsabilidade imputada ao PT.

No dia 30 de novembro de 1989, o então candidato vídeo
clip Fernando Collor realizaria comício na cidade de Caxias
do Sul, portanto, 10 dias do segundo turno das eleições presi
denciais.

Violenta pancadaria inviabilizou a realização do comício
e produziu repercussão nacional que culpava o FBP pelo acon
tecido (Revista Veja, 6-12-89, e IstoÉSenhor, 6-12-89).

Idêntica posição foi assumida pelo candidato Collor. Res
salta-se que houve um atraso providencial do candidato, até
hoje inexplicado, que colaborou para que o mesmo não che
gasse até o local dos incidentes. permanecendo no aeroporto
da cidadc de Caxias do SuL
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Todos os equipamentos de vídeo do candidato Collor
estavam a postos para o registro dos acontecimentos e grava
ção integral dos episódios. Tais cenas foram maciça e reitera
damente utilizadas no horário eleitoral do candidato Collor
no sentido de culpar a Frente Brasil Popular. Aqui um desta
que, um outro destaque: logo após o ocorrido, também o
ex-Governador do Rio Grande do Sul, o Sr. Pedro Simon,
acabou acusando este Parlamentar que utiliza a tribuna de
ser um dos coordenadores da chamada "baderna".

A Frente Brasil Popular foi à Justiça Eleitoral pedir direi
to de resposta e lhe foi negado, sem qualquer justificativa
aceitável. Do mesmo modo, representou, no Rio Grande do
Sul, contra a Empresa de Segurança Dobermann, de proprie
dade de Adroaldo José Roque de Lima, identificando o líder
dos arruaceiros como sendo Flávio Carlos Ramires Pereira.
Até hoje não há qualquer manifestação da Justiça Eleitoral
sobre a representação que o Partido dos Trabalhadores e a
Frente Brasil Popular apresentaram. Ressalte-se que tais infor
mações são confirmadas pelos Relatórios nO' 317 e 319, da
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande
do Sul.

Naquele momento, nós já questionávamos o papel que
vinha cumprindo o então Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, Ministro Francisco Rezek, que, coincidentemente,
logo após realizado o segundo turno, foi convidado a assumir
o Ministério das Relações Exteriores no Governo Collor. Pura
casualidade? Obviamente a história julgará essa "casualidade"
(entre aspas).

A revista IstoÉSenhor, edição de hoje, às páginas 19,
20 e 21, publica matéria sob o título "A Penúltima Façanha"
que traz o subtítulo "Magri armou a baderna de Caxias do
Sul e fortaleceu sua candidatura ao Ministério". Nesse episó
dio torpe, gestado nos bastidores do comitê do então candidato
a Presidente da República, o inusitado é a presença de Ricardo
Baldino e Gilson Crippa. O primeiro, dirigente da CGT e
ex-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Construção
Civil do Rio Grande do Sul; o segundo, hoje filiado w PDT.

Segundo a revista, Magri, através de suas relações com
Ricardo Baldino, via CGT, foi o escolhido para organizar
o tumulto, diga-se de passagem, especialidade de Baldino
(ex-Presidente do Sindicato da Construção Civil, vinculado
ao MRB e hoje no PDT e ocupante de cargo de confiança
do Governo do Estado (PDT). Baldino encarregou-se de pro
curar Crippa para que este contratasse a empresa de segurança
referida. Crippa é filiado ao PDT, ex-Diretor Administrativo
da Televisão ~ducativa do Rio Grande do Sul e, hoje, coorde
nador da Casa do Artesão, cargo de confiança do Governador
do Estado.

Diga-se mais, Sr. Presidente: o Sr. Gilson Crippa, quando
era diretor da TV Educativa do Rio Grande do Sul, foi por
mim questionado quanto a uma série de negociatas feitas no
período em que ocupou o cargo. Entramos com representação
contra ele junto ao Ministério Público Estadual, junto à Procu
radoria-Geral do Estado e junto ao Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul. Com a comprovação das denún
cias feitas, o Sr. Gilson Crippa foi afastado da direção da
TV Educativa naquele estado.

Para nossa estranheza, agora o Sr. Gilson Crippa, talvez
como prova de confiança do Governador Alceu Collares, foi
guindado a Coordenador da Casa do Artesão do Rio Grande
do Sul.

O que chama a atenção, Sr. Presidente, é que todos os
citados confirmam, na reportagem da revista IstoÉSenhor,

os fatos que lhes são atribuídos. A partir dos fatos, vários
questionamentos se apresentam.

Por que o então Presidente do TSE, hoje Ministro, Fran
cisco Rezek, negou o direito de resposta à Frente Brasil Popu
lar, causando prejuízos irreparáveis para a campanha do com
panheiro Lula?

Será que as credenciais que levaram Magri ao Ministério
do Trabalho e Previdência Social foram essas suas habilidades
para negócios escusos?

Qual a relação que existe entre parcela do PDT do Rio
Grande do Sul e o PRN, já que, como noticia a revista IstoÉSe
nhor, o atual líder da bancada pedetista na Assembléia Legis
lativa e candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Deputado
Carlos Araújo, tinha conhecimento do que estava sendo tra
mado e até hoje não se manifestou sobre o episódio?

Quanto à participação do PDT, que, na época, publica
mente apoiou a Frente Brasil Popular e o companheiro Lula,
esperamos que se manifeste e cobre as responsabilidades inter
nas como melhor lhe convier. Temos certeza absoluta de que
o PDT, na Câmara dos Deputados, hoje sob a liderança do
companheiro Hélio Pedroso, certamente não se calará frente
a esses fatos, buscando não simplesmente atacar o PT por
esta denúncia, mas buscando, dentro dos quadros partidários
do PDT, uma explicação que seja minimamente lógica para
esses fatos.

Como um partido progressista, o PDT deve, na verdade,
solicitar a expulsão desses filiados que contribuíram, com a
baderna, para a derrota de um candidato também progressista
e para a vitória de Fernando Collor de Mello, através de
uma arapuca, a arruaça armada em Caxias do Sul.

O Governador Collares, como homem público, não tem
o direito de se silenciar sobre acontecimento de tamanha gravi
dade. A revista afirma que o Governador não tem interesse
de apurar o caso. Ocorre que as denúncias sobre o Sr. Crippa
vão além do caso, pois o mesmo já foi demitido da Empresa
Porto Alegrense de Turismo, diante de um "turbilhão de irre
gularidades", fato reiterado em seu desempenho no cargo
administrativo da TVE, motivo pelo qual foi igualmente afas
tado, pesando ainda especulações sobre seu enriquecimento
ilícito.

As denúncias nos autorizam a inquirir sobre as nebulosas
relações entre o Ministro que promoveu a baderna, Magri,
o Ministro que silenciou sobre a baderna, Rezek, e a cumpli
cidade silenciosa do então candidato, garoto propaganda da
mentira, o hoje Presidente Collor de Meno.

Entendemos, Sr. Presidente, que esse fato, a baderna
de Caxias do Sul, que tantos prejuízos trouxe à campanha
da Frente Brasil Popular, não pode simplesmente ser esque
cido. Ao contrário, entendemos que deve haver uma cobrança
pública do Sr. Ministro Francisco Rezek, que deve haver uma
cobrança pública do Sr. Antônio Rogério Magri, que deve
haver uma cobrança pública do PRN e do Sr. Fernando Collor
de Mello.

Este Governo, antes das eleições, prometeu mundos e
fundos para os descamisados, prometeu um novo País, fora
da corrupção, prometeu que seus ministros seriam homens
íntegros e honestos, homens da sua confiança, sim, porque
por ele foram indicados, e hoje demonstra que o seu programa
"era para inglês ver", demonstra, acima de tudo, que não
tem qualquer compromisso com os descamisados, que não
tem qualquer compromisso com a população, que não tem
qualquer compromisso com qualquer norma de civilidade.
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Queremos, aqui, resgatar esse episódio como uma lem
brança clara de que tudo que acontece hoje no Governo Co
llor, particularmente as denúncias de corrupção que o atin
gem, não pode surpreender o povo brasileiro, porque fatos
iguais a esses, fatos como a baderna de Caxias do Sul, prepa
rados e alicerçados pelo PRN, por seus asseclas, pela sua
camarilha, já que é um termo tão discutido nesta Casa, eram
esperados.

O Sr. Fernando Collor de Mello atacou, em seu programa
eleitoral, o companheiro Lula, buscando dados pessoais de
sua vida. E seu partido, na campanha pela Presidência, procu
rou, de todas as formas, mostrar uma determinada faceta,
faceta esta que não resistiu ao primeiro mês de Governo e
que hoje mostra, claramente, a sua cara para toda a Nação,
uma cara que tem que ser conhecida: Ministros totalmente
envolvidos em graus nunca antes vistos de corrupção. Este,
portanto, não é um governo sério. Podemos afirmar categori
camente que não se trata de um governo sério, porque nem
ao menos durante o período eleitoral ele foi sério. Sua política
é claramente entreguista, não esta voltada para a cidadania,
para os interesses maiores da população.

Por isso, Sr. Presidente, queremos trazer aqui a lembran
ça dêsse episódio de Caxias çJo Sul, porque nos parece que
a denúncia que a revista IstoESenhor põe a nu o comprome
timento deste Governo, de dois de seus ministros, o Ministro
Francisco Rezek e o ex-Ministro Antônio Rogério Magri.

Quetiona também a participação de filiados do Partido
Democrático Trabalhista do Rio Grande do Sul, que hoje
inclusive ocupam cargos de confiança, tanto o SI. Ricardo
Baldino quanto o Sr. Gilson Crippa. Estamos aqui questio
nando o Governo Collor e cobrando do PDT uma resposta
para essas denúncias.

Durante o discurso do Sr. José Fortunati, o Sr.
Ibsen Pinheiro, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é oCL/pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, I'!
Secretário.

o Sr. Chico Vigilante - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Pela ordem,
concedo a palavra a V. Ex'

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, estava assistindo a esse episódio
que acaba de se encerrar: a questão das camarilhas e outras
coisas que foram ditas. Tentei falar no momento oportuno
mas não foi possível. Quero falar um pouco também a respeito
da posição dos integrantes da Mesa, quer sejam os titulares,
quer sejam os suplentes na direção dos trabalhadores desta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Meu caro
Deputado Chico Vigilante, V. Ex' sabe do apreço e conside
ração que tenho por V. Ex'. No entanto, o Presidente Ibsen
Pinheiro deu esse assunto por encerrado.

O Sr. Chico Vigilante - Mas o que quero trazer a esta
Casa é o testemunho de um Parlamentar dos mais assíduos,
um dos que mais usa esta tribuna. Já tive oportunidade de
me pronunciar sob a Presidência de V. Ex', da Deputada
Irma Passoni, aqui presente, do Deputado Luiz Moreira, do
Deputado Ibsen Pinheiro, poucas vezes, porque quem preside
a maioria das sessões é V. Ex", e do Deputado Nilson Gibson,

que não é membro da Mesa, mas sempre preside a abertura
das sessões.

Quero trazer a esta Casa meu testemunho da seriedade,
do trato correto com que todos estes Deputados, incluindo
V. Ex!, têm tido na Presidência da Mesa. Não poderia me
calar de forma alguma ao ouvir insinuações feitas no sentido
de que V. Ex?'.náo estariam se comportando de maneira cor
reta.

Inclusive foi sugerido que se fizesse uma reunião para
que o Presidente da Casa ensinasse aos demais integrantes
da Mesa, como presidir os trabalhos.

Não posso concordar com isso. Sou testemunha - repito
- da seriedade, da maneira correta com que V. Ex's dirigem
os nossos trabalhos.

Trago, portanto, minha solidariedade honesta, franca e
verdadeira aos integrantes da Mesa e condeno as insunuações
feitas, que, certamente, não atingirão V. Ex"

(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se pas
sar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima

João Fagundes - PMDB; Júlio Cabral- PTB; Marce
lo Luz - P1R; Ruben Bento - Bloco; Teresa Jucá - PDS.

Amapá

Lourival Freitas - PT; Murilo Pinheiro - Bloco; Sérgio
Barcellos - Bloco; Valdenor Guedes - PTR.

Pará

Gerson Peres - PDS; Giovanni Queiroz - PDT; Her
mínio Calvinho - PMDB; Hilário Coimbra - P1R; José Dio
go - PDS; Mário Chermont - P1R; Mário Martins - PMDB;
Nicias Ribeiro - PMDB; Osvaldo Melo - PDS; Paulo Rocha

- PT; Paulo Titan - PMDB; Socorro Gomes - PC do B; Val
dir Ganzer - PT.

Amazonas

Pauderney Avelino - PDC; Ricardo Moraes - PT.

Rondônia

Maurício Calixto - Bloco; Nobel Moura - PTB; Pasco
al Novaes - PTR; Raquel Cândido - PDT; Reditário Cassol
-P1R.
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Acr~

João Maia - Bloco; João Tota - PDS; Ronivon Santia
go - Bloco; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Freire Júnior - Bloco; Leomar Quintanilha - PDC;
Osvaldo Reis - PTR.

Maranhao

Haroldo Sab6ia - PDT; Jayme Santana - PSDB; João
Rodolfo - PDS; José Carlos Sab6ia - PSB; Josê Reinaldo
Bloco; Nan Souza - PST; Paulo Marinho ~ Bloco; Pedro No-
vais - PDC; Sarney Filho - Bloco. , . ,

Ceará

Gonzaga Mata - PMDB; JackSQn :pereira -'PSDB; Jo
sé Linhares - PSDB; Luiz Girão - PDT;, Marco Penaforte 
PSDB; Maria Luiza Fontenele - PSB;' Mauro Sampaio -,
PSDB; Moroni Torgap - PSDB; Pinneiro Landim - P,MDB; ,
Sêrgio Machado -PSDB; Ubiratan Aguiar - PMDB; Vic:en~ .
te Fialho - Bloco.

Piauí

Jesus Tajra - Bloco; João Henrique - PMDB; José
Luiz Maia - PDS; Murilo Resende ~ PMDB; Mussa Demes
- Bloco; Paes Landim - Bloco; Paulo SiÍva - PSDB.' ,

, i

Rio Grande do Norte

Henrique Eduard~ ,Alves - PMPB; Iberê Ferrdra' - '
Bloco; João Faustino- PSDB; Lafre Rosado - PM'riB;,Ney
Lopes - Bloco. ., .

Parafba

, Francisco Evangelista - PDT; Ivan Burity - Bloco; Jo
s(: Luiz Clerot - PMDB;José Maranhão ... PMDB; Lúcia Bra
ga - PDT; Rivaldo Medeiros - Bloco; Vital do Rego'~ PDT, '

Pernambuco' ,
, ,

José Carlos Vasconcellos - Blocó;)osé Mendonça Be
zerra - Bloco; José Múcio Monteiro - Bloco; Luiz Piauhyli-.
no - PSB; Maurílio Ferreira Lima - PMDB; Maviael Caval
canti -:: Bloco; Miguel Arraes - PSB; Nilson Gibson - PMDB;
Osvaldo Coelho - Bloco; Pedro Corrêa - Bloco; Renildo

calheiros - PC do J;l; Roberto Franca :""PSB; Roberto Frei
re - PCB; Roberto M/igalhães - Blocç;, Salatiel Carvalho 
PTR; Sérgio Guerra ,..,PSB; Tony Gel7"~loco; Wilson Cam-,
pos-PMDB.

Alagoas

José Thomaz Nonô - PMDB; Luiz Dantas - Bloco;
Mendonça Neto - PDT; Olavo Calheiros - ; Roberto Tor
res - PTB; Vit6rioMalta - Bloco.

Sergipe

Jerônimo Reis - Bloco; José TqJes - PDS; Messias
Gois - Bloco; Pedro Valadares - PST.

Bahia

Gedel Vieira Lima - PMDB; Genebaldo Correia 
PMDB; Haroldo Lima - PC do B.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Avenir Rosa - PDC; Francisco Rodrigues - PTB.

Amapá

Gilvan Borges -

Pará

Eliel Rodrigues - PMDB.
, ,

An;1azonas

Átila Lins - BloCo; Ézio Ferreira, -}3loco; José Dutra
-PMDB.

Acre

Mauri Sérgio - PMDB.

Tocantins

Derval de Paiva - PMDB;Paulo Mourão - PDS.

Maranhl10

Cid Carvalho - 'PMDB; Eduardo Matias '- PDC; José
Burnett - Bloco; Ricardo Murad - Bloco; Roseana Sarney
-Bloco.

Ceará

carlos Virgflio - PDS; Ernani Viana - PSDB; Luiz
Pontes - PSDB; Orlando Bezerra - Bloco.

Parafba

Edivaldo Motta - P'MOB; Evaldo Gonçalves - Bloco.

Pernambuco

Gilson Machado - BlocO; João Colaço - PTR.

" 'Alagoas

Antônio Holanda ~ BloCO; Cleto Falcão - Bloco. '

~ahia

Clóvis Assis - PDT; João Almeida - PMDB; João Car
los Bacelar - PMDB; Jonival Lucas - PDC; Nestor Duarte
- PMDB; Ribeiro Tavares - PL.

Minas Gerais

AêcioNeves - PSDB; Canlilo Machado - Bloco; .Ibra
him Abi-Ackel - PDS; Paulo Heslander - PTB.

Espfrito Santo

Jones Santos Neves - PL.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PTB; Álvaro Valle - PL; Amaral Net
to - PDS; Arolde de Oliveira - Bloco; Fábio Raunheitti 
PTB; Flávio Palmier da Veiga - Bloco; Francisco Dornelles
- Bloco; Francisco Silva - PST; João Mendes - PTB;. Jos(:
Egydio - Bloco; Laerte Bastos - PDT; Laprovita Vieira 
PMDB; Nelson Bornier - PL; Paulo de Almeida - PTB; Ru
bem Medina - Bloco; Simão Sessim- Bloco; Wanda Reill- PTR
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Sâo Paulo

Alberto Haddad - PTR; Fábio Feldmann - PSDB; Faus
to Rocha - Blocq.

Mato Grosso

João Teixeira - PL; José Augusto Curvo - PL; Welling
ton Fagundes - PL.

Goiás

Lúcia Vânia - PMDB; Os6rio Santa Cruz - PDC.

Mato Grosso do Sul

José Elias - PTB; Marilu Guimaráes - PTB.

Paraná

Edi Siliprandi - PDT; Matheus Iensen - PTB.

Santa Catarina

Renato Vianna.- PMDB.

Rio Grande do Sul

Amo Magarinos - Bloco; Germano Rigotto - PMDB;
Valdomiro Lima - PDT. '

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro
a sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia 12, às
14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

(15h às 18hl0min)

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

-1-

Projeto de Lei n9 2.550, de. 1992 (Do Poder Executivo)
- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9 2.550,
de 1992, que autoriza o Banco 'do Brasil S.A. a constituir
subsidiária na Comunidade Econômica Européia. Pendente
de pareceres das Comissões de Economia, Indústria e Comér
cio; de Finanças e Tributação; e de Constituiç~o e Justiça
e de Redação.

-2-
Projeto de Resolução n9 46, de 1991 (Da Sr! Sandra Star

ling) -:- Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 46, de 1991, que institui Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar a questão da violência contra a mulher. Pen
dente de pareceres das Comissões de Seguridade Social e
Família; e de Constituição e Justiça e de Redação.

PRIORIDADE
Discussão

-3-
Prójeto de Decreto Legislativo n9 128-A, de 1986 (Da

Comissão de Economia, Indústria e Comércio) - Discussão,
em turnóúnico, do Projeto de Decreto Legislativo n9 128,
de 1986, que homologa o ato do Conselho Monetário Nacional
que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício de
1985, no valor de Cr$14.000.000.000,OO (quatorze trilhões de

cruzeiros); tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela ilegalidade (Relator: Sr. João Gil
berto).

-4-
Projeto de Decreto Legislativo n9 172, de 1990 (Da Comis

são de Fiscalização e Controle) - Discussão, em turno único,
do Projeto de Decreto Legislativo n9 172, de 1990, que aprova
as contas do Presidente da República relativas ao exercício
financeiro de 1987.

-5-

Projeto de Decreto Legislativo n9 21-A, de 1991 (Da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 21,
de 1991, que homologa atos do Conselho Monetário Nacional
que autorizam a emissão de papel-moeda no exercício de 1989,
no valor de NCzS33.047.000.000.000,OO (trinta e três bilhões
e quarenta e sete milhões de cruzados novos) para atender
às atividades produtivas do País e à circulação da riqueza
nacional; tendo parecer: da Comissão de Constituição eJustiça
e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Sr. Paes Landim).

-6-
Projeto de Decreto Legislativo n9 22-A, de 1991 (Da

Comissão de Economia, Indústria e Comércio) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 22,
de 1991, que homologa ato do Conselho Monetário Nacional
que autorizou a emissão adicional de 'papel-moeda no valor
de CzS52.600.000.00().OOO,OO (cinqüenta e dois bilhões e seis
centos milhões de cruzados), tendo parecer: da Comissão de
Constituição e Justiça 'e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Paes Landim).

-7-
Projeto de Decreto Legislativo n9 23-A, de 1991 (Da

Comissão de Economia, Indústria e Comércio) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 23,
de 1991, que homologa ato do Conselho Monetário Nacional
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda no valor
de NCzS1.200.000.000,OO (um bilhão e duzentos milhões de
cruzados novos); tendo parecer: da Comissão de Constituição
e Justiça e de RedaçãO, pela constitucion~lidade, juridicidade
e técnic~ legislativa (Relator: Sr. Paes La?dim).

-8-
Projeto de Decreto Legislativon9 24-A, de 1991 (Da

Comissão de Economia, Indústria e Comércio) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 24,
de 1991, que homologa ato do Conselho Monetário Nacional
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda no valor
de NCz$87.600.000.000,OO (oitenta e sete bilhões e seiscentos
milhões de cruzados novos); tendo parecer: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Paes Landim).

-9-
Projeto de Decreto Legislativo n9 25-A, de 1991 (Da

Comissão de Economia, Indústria e Comércio) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 25,
de 1991, que homologa ato do Conselho Monetário Nacional
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda no valor
de NCzS6.836.000.000,OO (seis bilhões, oitocentos e trinta e
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seis milhões de cruzados novos); tendo parecer: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Pedro
Valadares) .

-10-

Projeto de Decreto Legislativo n999, de 1991 (Da Comis
são Mista de Orçamento) - Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo n9 99, de 1991, que aprova
as contas do Governo da República, relativas ao exercício
financeiro de 1989 (Relator: Sr. Lourival Baptista).

-11-

Projeto de Lei n98.002-A, de 1986 (Do Poder Executivo)
- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 8.002,
de 1986, que reajusta a pensão especial concedida pela Lei
n9 3.618, de 26 de agosto de 1959, a Elza Borges Tavares,
e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo (Relator:
SI. Aldo Arantes); e da Comissão de Finanças e Tributação,
pela aprovação, com adoção do substitutivo da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação (Relator: Sr. Simão Ses
sim).

-12-

Projeto de lei n9 773-A, de 1988 (Do Poder Executivo)
- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9773, de
1988, que concede pensão especial a Waldemiro Bazzanella,
e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, contra o voto em separado
do SI. Gerson Peres (Relator: Sr. Sigmaringa Seixas); e da
Comissão de Finançase Tributação, pela aprovação (Relator:
Sr. Luiz Gushiken). . ,

ORDINÁRIA
Discussão

-13-

Projeto de Lei n9 2.653-A, de 1989 (Do Sr. Leopoldo
Bessone) - Discussão, em turno único, do Projeto d~ Lei
n9 2.653, de 1989, que dispõe sobre b' abuso de poder, o
fornecimento de informações e certidões, o direito de resposta
e o de reclamação contra a prestação de serviços públicos;
tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas, e com
voto em separado do SI. Hélio Bicudo (Relator: Sr. Adylson
Motta).

-14-

Projeto de Lei n93.450-A, de 1989 (Do SI. Nelton Frie
drich) - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n9
3.450, de 1989, que dispõe sobre participação em conselhos
e assemelhados, e determina outras providências; tendo pare
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda (Relator: Sr. Michel Temer); e da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço,Público, pela aprova-

o ção, com substitutivo (Relator: Sr. Aristides Cunha).

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS
OU RECURSOS

I-RECURSOS

PROPOSIÇÕES APRECIADAS PELAS COMISSÕES
(Art. 132, § 2°, do Regimento interno - prazo 5 sessões)

Projetos de Lei

N9 815, de 1991- Dispõe sobre autorização para doação
à Cooperativa Habitacional dos Servidores do Ministério da
Previdência e Assistência Social, no Estado da Bahia, do terre
no que menciona.

Prazo: 49dia: 12-3-92
Último dia: 17-3-92

N9 5.305/90 - Dispõe sobre inalienabilidade de imóvel
rural distribuído nos programas de reforma agrária.
Prazo: 29dia: 12-3-92
Último dia: 19-3-92

N° 4.590190 - Autoriza a Petr6leo Brasileiro SIA - PE
TROBRÁS, a transferir bens de sua propriedade para outras
pessoas jurídicas da administração direta e indireta.
Prazo: 29dia: 12-3-92
Último dia: 19-3-92

W 4.564/89 - Dispõe sobre a criação de empregos nas
novas unidades de Ensino Técnico e Agrotécnico.
Prazo: 2° dia: 12-3-92
Último dia: 19-3-92

W 1.703/91 - Revoga ,a Lei n° 8.043, de 15 de junho
de 1990, que "dispõe sobre a desapropriação de imóvel no
Município de Jaboatão, Estado de Pernambuco, para o deslo
camento de famílias residentes na área do Parque Nacional
Histórico dos Guararapes.
Prazo: 29dia: 12-3-92
Último dia: 19-3-92

N9 1.711191 - Dá nova redação ao inciso I do art. 11
da Lei Orgânica da Previdência Social, incluindo o hemofI1ico
como dependente do segurado.
Prazo: 29dia: 12-3-92
Último dia: 19-3-92

(*) PROJETO DE LEI W 4.573, de 1990 - Regula
as atividades, disciplina a responsabilidade civil e criminal
dos notários, oficiais de registro e seus prepostos e define
a fiscalização de seus atos de ofício pelo Poder Judiciário.
Prazo: 19 dia: 17-3-92
Último dia: 25-3-92

(*) Prazo reaberto em virtude de incorreções no avulso
inicial.

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE - JANEIRO 1992

Data Dia Hora Nome

12 5a-feira 18:10 Amaury Müller
18:35 José Carlos Aleluia

13 6a-feira 10:00 Augustinho Freitas
10:25 Freire Júnior
10:50 Augusto Carvalho
11:15 Raquel Candido
1l:40 Luiz (',.arlos Hauly
12:05 Benedita da Silva
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Data Dia Hora

12:30
12:55
13:20

Nome

Irma Passoni
LuizPiauhylino
José Reinaldo

16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

Eurides Briro
Alcides Modesto
Renato Jhonsson
José Vicente Brizola
João Fagundes

ATOS no PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, item I, alínea b, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve, nos termos
do artigo 40, inciso lU, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, item

COMISSÕES ESPECIAIS
COMISSÃO ESPECIAL PARA PROFERIR PARECER

. AO PROJETO DE LEI N9 824, DE 1991, QUE
"REGULA DIREITOS E OBRIGAçÕES RELATIVOS

À PROPRIEDADE INDUSTRIAL"

Local: Sala 9, Anexo U
Pauta: Assuntos internos
Horário: lOh

AVISO N9 1/92

Prazo para recebimento de emendas
Início: 12-3-92,
Término: 18-3-92
Local:Sala 10, Mezanino, Anexo lI,
Horário: 9h às 12h e de 14h às 18h30min
Projeto de Lei ,n9 824, de 1991, que "regula direitos e

obrigações relativos à propriedade industrial".
(Apensados os Projetos de Lei n9S 207/91 e 1.217/91.)
Relator: Deputado Ney Lopes ,
Obs.: As emendas oferecidas em Plenário serão conside

radas emendas da Comissão, não sendo necessária a sua rea
presentação.

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 58 minutos.)

Pedro Correa
Eduardo Moreira

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

38 -feira 18:10
18:35

31

COMISSÕES PARLAMENTARES
DE INQUÉRITO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS,

CAUSAS E CONSEQÜÊNCIAS DA VIOLÊNCIA
NO CAMPO BRASILEIRO

Local: OAB - São Luís-MA '
. Local: Ministério Público - São Luís-MA

Local: Tribunal de Justia - São Luís-MA
Pauta: Audiências públicas
Local: Assembléia Legislativa do Estado - Sáo Luís-MA
Pauta: Tomada de depoimentos de autoridades e testemu-

nhas locais.
Horário: 9h
Horário: 10h
Horário: llh
Horário: 14h

Edi Siliprandi
Giovanni Queiroz

Armando COsta
Dejaridir balpásquale

Fetter Júnior
Miguel Arraes
Luiz Carlos Santos
José Mucio Monteiro

João de Úeus Antunes
José Maria Eymael,
Moroni Torgan
Osvaldo Bender
Nelson Trad
Paulo Ocatávio
Otto Cunha
Benedito de Figueiredo
PinheirO Landim

Cesar Bandeira
Gilvan Borges

Wilson Moreira
Beta Mansur

Chico Vigilante
Germano Rigotto
José Fancão
Sérgio Guerra
Pauderney Avelino
Mauro Borges
Valter Pereira
Maurici Mariano
Ronaldo Caiado

Odacir Soares
Sérgio Arouca

Said Ferreira
Francisco Evangelista
Nan Souza
Evaldo Gonçalves
Nelson Marquezelli
José Linhares
Jackson Pereira
Wilson' Campos
Aroldo C-edraz

Tony Gel
Euclydes Mello

André Benassi
Roberto Valadão
J6rio de Barros
Tadashi Kuriki
Valdir Ganzer
Angela Amin
Alacid Nunes
Neuto de COnto
Delcino Tavares

20 68-feira" 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

23 28 -feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

17 38-feira 18:10
18:35

26 58 -feira 18:10
18:35

27 68 -feira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

18 48-feira 18:10
18:35

16 2!'-feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05

,17:30
17:55
18:20

19 58-feira 18:10
,18:35

25 48-feira 18:10
18:35

24, 38 -feira 18:10
18:35

30 28-feira 15:00
15:25
15:50
16:15
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UI, alínea a, e 189 da Lei. n'! 8.112, de 11 de dezembro de
1990, conceder aposentadoria a GRACINIRA LOPES I)A
SILVA, no cargo de Técnico em Documentação e Informação
Legislativa, CD-AL-013, Classe Especial, Padrão I1I, do Qua
dro Permanente da Câm.ara dos Deputados, com o provento
aumentado de 20%, conforme disposto no artigo 250 da Lei
n" 8.112, citada.

Câmara dos Deputados, 11 de março de 1992. - Depu
tado IbsenYinheiro, Presideq.te da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uw das atri·
buiçÕes que lhe confere o artigo I", item I,alínea b, d~Ato
da Mesa n"205, de 28 de junho de 1990, resolve, nos,te~mQs
do artigo 40, inciso lII, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Erasil, cqT11binado com os artigos 186, item
UI, alínea a, e 189 da Lei n" 8.112. de I 1 de dezembro de
1990, concederaposentacÍoria a JOSÉ ALBERTO GONÇAL
VES DA MOTTA,. no cargo de Técnico Legislativo. CD
AL-OlI.Classe Especial. Pagrão III, do Quadro Permanente
da. Câmara dos Deput~dos. com o provento aumentado de
20%, conforme disposto I1IJ artigo 250 da.Lei n" 8.112, citada..

Câmara dos D.eputados,. 11 de marçq dç 1992. - Depu
tado Ibsen Pinbeiro,. Presidente da Câmara dos Deputad()s.

O Presidente da Câmara dos Deputados. no uso das atJ:;i
buições que lhe confere o artigo I", item 1, alínea b, do Ato
da Mesa n" 205, de 28.ele ju.nho de 1990, resolve, nos termos
do artigo 40. inciso IH, alínea,c, da Constituição da República
Federativa. do Brasil. combinado com os ,artigos 186. item
m, alínea·c, e 189 da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de
1990,eo,nceder aposentadoria a MARIA CRISTINA LEITE
MACHADO RAMOS,.no cargo de Técnico Legislativo. CD·,
AL,OJ 1, Classe Especia,\', Padrão m. do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados....

Câmara dos Deputados, 11 de março 'pe 1992. - Depu
tad(J Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

. O,Presidente da Câmara dos Deputados. no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1'" item I, alínea a, do Ato
da. Mesa .n0205, de 2.8. de junho de 1990~ resolve conceder
exoneração, de acordo com o. art. 35, item n. da Lei n" 8.112•.
de 11 de dezembro de·1990, a ALVIMAR PE JESUS SALA
ZAR FROTA, Inspetor-de Segurança Lcgislativa. Classe Es
pecial. ponto n" 1570, do .cargo de Chefe da Seção de Serviços
Especiais, CD-DAS-lOl.l, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados. que exerce na Coorde'nação de Segurança
Legislativa. da Diretoria-Geral.

Câmara dos Deputados, 11 de março pe 1992. - Depu
tadq Jl)sen .Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

. O.P,resident.e da, ç'âm<lra dos Deputados. no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1", item L alínea a, do Ato
da Mesan0 205, de 28 oe junho de 1990, resolve conceder
exoneração. de acordo ,com o art. 35, item lI, da Lei n° 8.112.
de 11 de dezembro de 1990, a BERENICE TERESINHA
PAIXÃO ARAÚJO PINTO, Adjunto Parlamentar. Classe
Especial, pl1nto n" 4934, do cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto A/3" ,ÇD-DAS-102.1" do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do 2~ ,Vice-Presidente, a partir de 20 de de.zcmbro de 199!.

Câmara dos Deputados, 11 de marçd de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Ptesidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados. no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1", item L alínea a, do Ato
da Mesa n') 205. de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o art. 35, item n. da Lei n" 8.1 IZ,
.de 11 de dezembro cle 1990, a EDWIGES LOPES SIMON-

SEN NEVES BAPTISTA, do cargo de Assessor Técnico,
CD-DAS-lOZ.3. do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados; que exerce no Gabinete do Líder do Partido Traba
lhista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que Ihc confere o artigo 1", item L alínea a, do Ato
da Mesa n') 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o art. 35, item lI, da Lei n" 8.112,
de 11 de dezemhro de 1990. a MENDY TAL. do cargo de
Assessor Técnico. CD-DAS-102.3, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder
do Partido Trabalhista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri·
buições que lhe confere o artigo 1'" item I. alínea a, do Ato
da Mesa n'" 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração. de acordo com o art. 35, item lI, da Lei n" 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a SANDRA AFONSO FERREI
RA, Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto n" 1973. do
cargo de Chefe da Sessão de Deveres e Direitos. CD
DAS-IO!.I, do Quadro Permanente da CâTílara dos Depu
tados. que exerce na Coordenação de Legislação de Pessoal
Estatutário. do Departamento de Pessoal.

Câmara dos Deputados, 11 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 1". item I, alínea a, do Ato
da Mesa u" 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exonerações. de acordo com á art. 35, item lI, da Lei n"
8. tI2. de 11 de dezembro de 1990, a SÉRGIO HENRIQUE
CUOHL do cargo do Secretário Particular, CD-DAS-I02.1,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados exerce
no Gahinete do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro.

. Camara dos Deputados, 10 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen P~h.eiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. l°, item lI, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
ex.oneração. de acordo com o art. 35, item n. da Lei n" 8.112,
de 11 de dezembro de 1990. a WALDELEI CASSEMIRO
DA SILVA. Técnico Legislativo. Classe 1". ponto n" 3614,
do cargo de Chefe da Seção de Encargos Sociais, CD
DAS-I01. L do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, que exerce na Coordenação de Pessoal Trabalhista,
do Departamento de Pessoal.

Câmara dos Deputados, 11 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , itemI, alínea a, do Ato
da Mesa n" 205. de 28 de junho de 1990, e o art. 6" da Lei
n" R.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 n, da Lei n" 8.112, citada,
GERALDO MUNIZ DIZ, para exercer. no Gabinete do Lí·
der do Partido Social Trabalhista, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto B/3. CD-DAS-102.3. do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criado pelo art. 2u do Ato da Mesa
n~ 30. de 21 de janeiro de 1992, combinado com o art. 1"
do Ato da Mesa n" 15, de 23 de maio de 1991.
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Câmara dos Deputados, 10 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto
no art. 49 da Lei n9 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve
nomear, na forma do art. 99 , item 11, da Lei n98.112, citada,
GOIANO BRAGA HORTA, Técnico Legislativo, Classe Es
pecial, ponto na 1176, para exercer, no Centro de Documen
tação e Informação, o cargo de Assessor Técnico-Jurídico,
CD-DAS-102.3, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, transformado pelo art. 19 da Resolução n9 43, de
30 de junho de 1973.

Câmara dos Deputados, 11 de março de 1992. Deputado
Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no usadas atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma do art. 99 , item lI, da Lei n9 8.112, citada, LEILA
TRAVERSO DE RESENDE, Assistente Administrativo,
Classe Especial, ponto n9 4524, para exercer, na Coordenação
de Pessoal Trabalhista, do Departamento de Pessoal, o cargo
de Chefe da Seção de Encargos Sociais, CD-DAS-101.1, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado
pelo art. 39 do Ato da Mesa n915, de 26 de maio de 1987.

CÂmara dos Deputados, 11 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa na 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma do art. 99 , item lI, da Lei n9 8.112, citada, MARIA
AUXILIADORA OLIMPIO GUEDES HACKRADT, para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social Demo
cracia Brasileira, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CA-DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, criado pelo art. 29 do Ato da Mesa n9 171, de 19

de novembro de 1989.
Câmara dos Deputados, 10 de março de 1992. - Depu

tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri

buições que lhe confere o art. la, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma do art. 99, item 11, da Lei na 8.112, citada, observado
o disposto no parágrafo único do art. 29 do Ato da Mesa
n9 18, de 26 de maio de 1987, MARIA HELENA COUTINHO
DE OLIVEIRA, Técnico em Documentação e Informação
Legislativa, Classe Especial, ponto n9 1835, para exercer o
cargo de Secretário de Comissão Temporária, CD
DAS-101.2, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, na Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição n° 39, de 1989, que
"Acrescenta parágrafo do art. 14 e altera os §§ 59, 69 e 79

do mesmo artigo e modifica o artigo 82, todos da Constituição
Federal".

Câmara dos Deputados, 11 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei

n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na
forma do art. 99, item 11, da Lei n9 8.112, citada, MÓNICA
MAGDALENA ALVES, para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido Social Trabalhista, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto A/3, CD-DAS-I02.1, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 29do Ato
da Mesa n9 30, de 21 de janeiro de 1992, observada a nova
denominação dada pelo artigo 19 da Resolução n9 4 de 13
de junho de 1991, combinado com o art. 19 do Ato da Mesa
na 15, de 23 de maio de 1991.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve nomear, na ..
forma do art. 99 , item lI, da Lei n9 8.112, citada, WALDELEI
CASSEMIRO DA SILVA, Técnico Legislativo, Classe 1',
ponto n9 3614, para exercer, na Coordenação de Legislação
de Pessoal Estatutário, do Departamento de Pessoal, o cargo
de Chefe da Seção de Deveres e Direitos, CD-DAS-I01.1,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transfor
mado pelo art. 39 do Ato da Mesa n9 15, de 26 de maio
de 1987.

Câmara dos Deputados, 11 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto
no art. 38 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar LEILA FORTES BURACHED, Técnico Legisla
tivo, Classe 1', ponto n9 4216, I' substituta do Chefe do Serviço
de Administração, CD-DAS-I01.2, da Coordenação de Apoio
Administrativo, do Departamento Médico, em seus impedi
mentos eventuais, a partir de 26 de fevereiro do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 11 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto
no art. 38 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar WALTER JOSÉ CRUZ CAVALCANTE, Técnico
Legislativo, Classe 1" ponto n9 2849, 19 substituto do Chefe
do Serviço de Administração, CD-DAS-101.2, do Departa
mento de Taquigrafia, Revisão e Redação, em seus impedi
mentos eventuais, a partir de 19 de fevereiro do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 11 de março de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N9 55/91

ATA DE INSTALAÇÃO
(Reunião realizada em 26 de novembro de 1991)

Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e seis
de novembro de mil novecentos e noventa e um, reuniram-se
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no Plenário da Comissão de Seguridade Social e Familia 
Sala nq 9, Anexo rr da Câmara dos Deputados - os Senhores
Deputados Benito Gama, Iberê Ferreira, Fernando Bezerra
Coelho, José Dutra, Luis Roberto Ponte, Carrion Júnior,
Antonio Carlos Mendes Thame e Gastone Righi - membros
titulares: Ivânio Guerra, Manoel Moreira, Pinheiro Landim
e Dércio Knop - membros suplentes da Comissão Especial
Destinada a Proferir Parecer à Proposta de Emenda à Consti
tuição n9 55, de 1991, que "altera dispositivos da Constituição
Federal (Ajuste Fiscal)". Havendo número regimental, e nos
termos do artigo 39, § 4° do Regimento Interno, assumiu
a Presidência dos trabalhos o Senhor Deputado Gastone Ri
ghi. Com a palavra, o Senhor Presidente fêz a leitura do
Ato da Presidência que constituiu a referida Comissão Espe
cial e, a seguir, sugeriu ao Plenário que a eleição para Presi
dente e Vice-Presidentes se processasse por aclamação tendo
em vista os entendimentos havido nas Lideranças Partidárias
com relação aos referidos cargos. A sugestão teve o apoio
de todos os membros presentes. Foram, então, aclamados
os Senhores Deputados José Dutra, Presidente; Germano Ri
gotto, 1° Vice-Presidente; José Lourenço, 29 Vice-Presidente;
e Carrion Júnior, 39 Vice-Presidente. Ao tomar posse, o Se
nhor Deputado José Dutra teceu comentários sobre a impor
tância dos trabalhos que serão desenvolvidos pela Comissão
Especial e designou para Relator, o Senhor Deputado Benito

Gama. Antes de encerrar, o Senhor Presidente convocou nova
reunião a realizar-se quinta-feira, dia vinte e oito do corrente,
às dezoito horas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerrou os trabalhos, às dezoito horas e quarenta e
oito minutos, do que, para constar, eu Sílvio Avelino da Silva
(Secretário), lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada a publicação.
Os trabalhos foram gravados e, após traduzidas as notas taqui
gráficas integrarão esta Ata.

ERRATA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

No DCN *001 de 15-12-91. pág. 26.731, col. ( 1, que
publicou a Ata de 29' Reunião (Ordinária), realizada em 11
de dezembro de 1991:
Onde se Lê:

'09 - raram profundamente o espírito...
Leia-se

, 09 - a ela oferecidas pela CCJR alteraram profunda
mente o espírito...

Deputado Benito Gama.
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Presidente:
IBSEN PINHEIRO (PMDB) .

10 Vice-Presidente:
GENÉSIO BERNARDINO (PMDB)

20 Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (PDT)

10 Secretário:
INOC~NCIOOLIVElRA(PFL)

20 Secretário:
ETEVALDO NOGUEIRA (PFL)

30 Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)

40 Secretário:
MAX ROSENMANN (PRN)·

Suplentes:

JAIRO AZI (pDC)

ROBSONTUMA (PL)

LUIZ MOREIRA (PTB)

IRMA PASSONI (PT)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS LIDERANÇAS
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR
PFL/PRN/PSC/PMN

Liler

Luís EDUARDO
Vice-Lfderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO. SOCIAL
-PDS-

Liler
JOSÉ LUIZ MAIA

Vice-Lfé1eres

PARTIDO DEMOCRÁTICO
1RABALHISTA

-PDT-
Uler

EDEN PEDROSO

Vice-lSderes

PARTIDO D0 MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-
Liler

GENEBALDO CORREIA
Vice-lSderes

PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB-
Liler

JOSÉ SERRA

Vice-lideres

Antonio dos Santos
Átiia Lins
Ciro Nogueira
Cleto Falcão
Eraldo Trindade
Euclides Mello
Evaldo Gonçalves
Francisco Dornelles
Gilson Machado
Jesus Tajra
José Carlos Aleluia
Jos6 Santana de Vasconcelos

Marcelo Barbieri
Ubiratan Aguiar
Felipe Neri
João Rosa
João Almeida
Maurílio Ferreira Lima
Luiz Roberto Ponte'
Euler Ribeiro
Luiz Tadeu Leite
Henrique Eduardo Alves

Luis Eduardo
Mamuly· Neto

Maurici Mariano
Maviael Cavalcanti

Messias Góis
Ney Lopes

Osório Adriano
Paes Landim

Paulo Octávio
Ricardo Murad

Tony Gel

Germano Rigotto
Luiz carlos Santos
Hermfnio Calvinho

Fernando Bezerra Coelho
Lázaro Barbosa

Dêcio Braz
Cid Carvalho

Derval de Paiva

Carrion Júnior
Paulo Ramos
Edson Silva

.Haroldo Sabóia

Gerson Peres
Amaral Netto
Marcelino Romano Machado
José Luiz Maia
Roberto Campos

Jutahy Júnior
Sérgio Machado
AntOnio Carlos Mendes Thame
Paulo Hartung

Liberato Caboclo
Mendonça Neto
Sérgio Gaudenzi

Vital do Rego

AngelaAmin
Celso Bernardi.

Célia Mendes.
José LourenÇo

Aêcio Neves
Artur da Távola

Rubens Bueno
João Faustino



PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
~PST-

I1dcr
LUIZ CARLOS IlAULY

Vice-UOCrcl

PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-
I1der

EDUARDO JORGE
Vice-I1deres Nan Souza Pedro Valadares

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-
Liler

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Vice-I1deres

PARTIDO LIBERAL

-PL-
Liler

RICARDO IZAR

Vice-Uderel

Jones Santos Neves Irani Barbosa
João MelIão Neto João Teixeira

I1dcr

ALDO REBELO

Vice-Udcr

JANDIRA FEGHALI

PARTIDO DAS REFORMAS
SOCIAIS

-PRS
PARTIDO COMUNISTA· .

BRASILEIRO

-PCB

PARTIDO VERDE

-PV-

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDOB-

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR

-PTR-
I1der

EURIDES BRITO

Vice-UOcrel
Carlos Camurça Salatiel Carvalho

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-

I1dcr
JOS:É CARLOS SABÓlA

Vice-Uderca
Célio de Castro Maria Luiza Fontenele
Sérgio Guerra

Edson Fidélis
João Mendes

Sandra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

Jair Bolsonaro
Pauderney Avelino

José Fortunati
Chico Vigilante
Hélio Bicudo
Pedro Tonelli

Paulo Mandarino
J~,Maria Eymael
.Samir Tannus. ' '

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

-PTB-
Lilcr

GASTONE RIGHI,

Vice-Lfdercs,
.. Sólon Borges dos Reis
Rodrigues Palma
José Elias
Annlbal Teixeira



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA PSB
E POúTICA RURAL

Álvaro Ribeiro

Presidente: Dep. Odelmo Leão (B1oco-PRN/MG) PCdoBl° Vice-Presidente: Dep. Freire Júnior (Bloco-PRNrrO)
'l:' Vice-Presidente: Dep. Lázaro Barbosa (PMDB/GO) Maria Valadão (PDS)3° Vice-Presidente: Dep. Paulo MourAo (PDCrrO)

Titula~
P1R

Bloco
' Reditário Cassai

Adauto Pereira Maviael Cavalcanti PRS
Amo Magarinos Odelmo LeAo
Aroldo C-edraz Olto Cunha José Aldo'
Freire Júnior Ronaldo Caiado (Sem Partido)
Iberê Ferreira Vicente Fialho PCB
Jonas Pinhciro Werner Wanderer
Jorge Khollry Wilmar Peres Cid Carvalho (PMDB)

PMDB .Suplentes
Dejandir Dalpasquale Neuto de COnto
Derval dc Paiva Odacir Klein BlocoEtevalda Gras.'li de Menezes Pedro AbrAo
Ivo Mainardi Pinheiro Landim Antonio Barbará João TeixeiraJoni Varisco Roberto. Rollemberg

Antonio Deno José EgydioLázaro Barbosa SebastfAoFerrCira
Augusto Farias Lael' Varella
César Souza Orlando Bezerra

. 'PDT ,Daniel Silva Romel Anísio
I

,Euclydes Mello Ruben Bento

Aroldo Ooes Laerte Bastos ,Flávio Derzi 1 Vaga
('.arlos Cardinal Luiz GirA0

PMDBOiovanni Oueiroz

PDS
Adelaide Neri LiJiz Carlos Hauly

n. Sá Osvaldo Bender Delcino Tavares Romero Filho
,Fábio Meirelles Vasco Furlan João Maia Robson Paulino
,Hugo Biehl José Maranhão Said Ferreira

Lúcia Vânia 'yit:mondes Crivinel
.'PSDB 2 Vagas

Edmundo Oaldino Rubens Bueno PTD

Moroni Torgan Wilson Moreira
Francisco Evangelista Paulo Portugal

PTB Junot Abri-Ramia 2 Vagas

Augustinho Freitas, ,Nelson Marquezelli PDS
Edison Fidelis Wilson Cunha

Carlos Azambuja , João Tota.
PT Carlos Vfrgilio José Teles

Célia Mendes
Adão Pretto Pedro Tonelli
Luci Choinacki Tadashi Kuriki (PTB) PSDB

PDC Jabes Ribeiro Luiz Pontes
João Baptista Motta Rose de Freitas

Francisco Coelho Paulo MourAo
PTB

PL
Antônio Morimoto José Elias

Avelino ('Álsta Maurício Campos Francisco Rodrigues Roberto Torres



PT PDT
Alcides Modesto Valdir Ganzer Beto Mansur Edson Silva
Jooo Paulo Wagner do Nascimento (PTB) Cidinha Campos Eduardo Mascarenhas

Edi Siliprandi
PDC PDS

Mauro Borges < Roberto Balestra Carlos Virgilio Roberto Campos
Marcelino Romano Teresa Jucá

PL
PSDB

Jarvis Gaidzinski Wel1ington Fa~~ndes Koyu.Iha Paulo Silva
Magalhães Teixeira Roberto Freire (PCB)

PSB
PTB

Luiz Piauhylino José Elias Paulo Heslander
Luiz Moreira Valdenor Guedes

PCdoB PT

Djenal Gonçalves (PDS) Irma Passoni Sandra Starling
Lourival Freitas Tilden Santiago

PTR

Pascoal Novaes
PDC

Ary Kara José (PMDB) Leomar Quintanílha

PRS PL

Nilton Baiano (PMDB) Ribeiro Tavares

PCB PSB
Ariosto Holanda

1 Vaga
PCdoB

Secretrário: José Maria de Andrade Córdoba Edivaldo Motta (PMDB)
Ramal: 6978/6979/6981

PTR
COMISSÃO DE CI~CIAE TECNOLOGIA, Hélio Rosas (PMDB)

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Suplentes

Presidente: Dep. Antonio Britto (PMDB-RS) Bloco
1<' Vice-Presidente: Dep. Alorsio Vasconcelos (pMDB-MG Antonio Holanda Paulo Duarte
'l:' Vice-Presidente: Dep. Arolde de Oliveira (Bloco-RJ) Arolde Cedraz Paulo Marinho
3° Vice-Presidente: Dep. Koyu lha (PSDB-SP) Benedito de Figueiredo Pedro Ir'ujo

Cesar Bandeira Renato Johnsson
Titulares José Reinaldo Ricardo Murad

Bloco
Leur Lomanto Tadashi Kuriki (PTB)
Luciano Pizzatto

Angelo Magalhães Jerônimo Reis
PMDBArolde de Oliveira José Moura

('-arlos Roberto Massa Maluly Netto Eliel Rodrigues Mendes Ribeiro

('-esar SOU7..a Maf11-eus Iensen (PTB) José Dutra Paulo Titan
José Felinto Pedro TassisEraldo Trindade Pinga Fogo de Oliveira Jurandyr Paixão Sérgio NayaFausto Rocha Vadão Gomes

Hávio Derzi Marcelo Barbieri Tidei de Lima
1 Vaga

PMDB PDT
Beraldo Boaventura Sidney de Miguel

Aloisio Vasconcelos Luiz Henrique Carlos Cardinal 1 Vaga
Aluizio Alves Luiz Tadeu Leite Mendonça Neto
Antônio Britto Maurfiio Ferreira Lima
Domingos Juvenil Nelson Proença PDS
Ilenrique Eduardo Alves Roberto Valadão Francisco Diógenes Ibrahim Abi-Aekel
f-aprovita Vieira Gerson Peres Ruberval Pilotto



PSDU PMDB
Artur da Távola Jackson Pereira João Natal Luiz Soyer
Flávio Aros Sérgio Arouca (PCB) João Rosa Mauri Sérgio

José Dutra .. Mendes Ribeiro
José Luiz Clerot Nelson Jobim

PlB José Thomaz Nonô Nilson Gibson
Aldir Cabral Joaquim Sucena Jurandyr Paixlio Renato Vianna
Gastone Righi Paulo Almeida Luiz Carlos Santos

PT
PDT

Beth Azize Vital do Rego
Florestan Fernandes Nilmário Miranda Edeh Pedroso Vivaldo Barbosa
José Dirceu Ricardo·Moraes Francisco Evengelista

, PDC PDS
Francisco C-Oelho Samir Tannús Adylson Motta Osvaldo Melo

Gerson Peres Prisco Viana
Ibrahim Abi-Ackel

PL
Irani Barbosa PSDB

André Benassi Jutahy MagalMes

PSB Edevaldo Alves da Silva (PDS) Sigmaringa Seixas

Roberto Franca.
Jayme Santana

P1B
PC do B Carlos Kayath Rodrigues Palma

I Vaga Gastone Righi Nelson Trad

PTR PT
João Henrique (PMDB) Edésio Passos José Dirceu

Hélio Bicudo Luiz Gushiken

Secretária: Maria Ivone do Espfrito Santo PDC

Ramal: 6906/6907/6908/6910 Eduardo Braga José Maria Eymael

PL
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO João Melllio Neto Robson Tuma

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
PSB

Luiz Piauhylino

Presidente: Dep. Jolio Natal (pMDB-GO) PCdoB10 Vice-Presidente: Dep. Roberto Magalhães (BLOCO - Haroldo Lima
PFL - PR)
Z" Vice-Presidente: Dep. Jurandyr Paixlio (pMDB - SP)

PTR3° Vice-Presidente: Dep. Edevaldo Alves da Silva (PDS - SP)
Benedito Domingos

Titulares
PRS

Wanda Reis (PMPB)

Bloco Suplentes
Bloco

Antonio dos Santos Paes Landim Arolde de Oliveira José Falcão
Átila Lins Paulo Marinho Evaldo Gonçalves Maluly Netto
Benedito de Figueiredo Pedro Valadares Everaldo de Oliveira Ney Lopes
Ciro Nogueira Raul Belém Fernando Freire Osório Adriano
Cleonâncio Fonseca Roberto MagalMes Flávio Palmier da Veiga Ricardo Fiúza
José Buroett Tony Gel Flávio Rocha Rubem Medina
Messias Gois Vitória Malta Gilvan Borges 1 Vagas
Nelson Morro Jesus Tajra



PDT

PMDB

Titulares
Bloco

PMDB
Alberto Goldman Neif Jabur
Anlônio de Jesus Pinheiro Landim Augusto Farias
Ary Kara José Ubiratam Aguiar Eraldo de Oliveira
Carlos Benevides Ulysses Guimarães João Teixeira
Felipe Neri Valter Pereira
Ivo Mainardi 1 Vaga
Marcelo Barbieri

PDT Armando ('.asta
Aroldo Gocs Regina Gordilho Fernando Diniz
('"arlos Alberto Campista Sêrgio Cury João Almeida
I-iberato C.aboclo João Maia

PDS
José Carlos CoutinhoDelfim Netto Roberto Campos

João de Deus Antunes Vasco Furlan Regina Gordilho

José Luiz Maia

João Tota

Fábio Feldmann

Jollé Felino
Mauricf Mariano

Rita Camata

Sidney de Miguel

José Mendonça Bezerra
Luciano Pizzatto

Nan Souza
2 Vagas

PDS
Aécio Neves (PSDB)
Amaral Netto

.. PSDB
Elias Murad

PSDB
Marcelino Romano Machado (PDS)

Moroni Torgan
Fãbio Feldman
João Faustino
Magalhães Teixeira

C.ardoso Alves
Edilson Fidelis

PTB
Mãrio Chermont

~oberto Jefferson

PTB
Aldir Cabral Marilu Guimarães

Agostinho Valente
José Genomo

PT
Pedro Tonelli

Sandra Starling

PT
José Cicote

PDC

Valdir Ganzer

PDC
Eduardo Siqueira C.ampos Paulo Mourão

Francisco Silva

PL

PL
Maurfcio C.ampos Ricardo Izar

Wel1ington Fagundes

PSB

PSB
Uldurico Pinto

Miguel Arraes
PCdoB

PC do B
Socorro Gomes

Aldo Rebelo
PRS

PTR José Olisses de Oliveira

Eurides Brito
PCB

PRS
Israel Pinheiro

secretária: IIilda de Sena Correia Wilderheeker

Ramal: 6922 a 6925

Rose de Freitas (PSDB)

Suplentes
Bloco

Ciro Nogueira
Fãtima Palaes
George Takimoto
Jonas Pinheiro

Pedro Corrêa
Sandra Cavaicanti

Sarney Filho
~ Gomes da Rocha

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

PMDB
Alofzio Santos
Carlos Scarpelini
Etevalda Gras.'li de Menezes

Nestor Duarte
3 Vaga

Presidente: Dep. Fãbio Feldmann (pSDB I" SP)
10 Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (PTB - MS)
Z' Vice-Presidente: Dep. Luciano Pizzatto(B1oco/PRN • PR)
3" Vice-Presidente: Dep. Valdir Ganzer (pT. PA)

PDT
Beth Azize
Raquel Cândido

Wilson Müller



PDS PSDB
Adroaldo Streck (PSDB) Teresa Jucâ Ernani Viana Vittorio Medioli
Francisco Diógenes Sérgio Machado

PSDB PTB
AntOnio C.arlos Mendes Thame Geraldo Alckmin Filho Hilário Coimbra Wagner do Nascimento

João Mendes
PTB

Hilário C.aimbra Nelson Marquezelli PT
Jaques Wagner Vladimir Palmeira

PT José Fortunati
Aloizio Mercadante Jaques Wagner

PDC
PDC Eduardo Siqueira Campos Roberto Balestra

Pauderney Avelino
PL

PL Jarvis Gaidzinski
Avelino C.asta

PSB
PSB José Carlos Sabóia

Álvaro Ribeiro

PC do B
Suplentes

Bloco
Renildo C.alheiros Adauto Pereira José Múcio

PRS
Ângelo Magalhães José Moura
Brasfiio ViIlani Manoel Castro

Annibal Teixeira (PTB) Carlos Roberto Massa Nelson Morro

PCB
Francisco Dornelles Rivaldo Medeiros

Jutahy Júnior (PSDB) PMDB
Aluizfo Alves Germano Rigotto

Secretário: AureniUon Aroruma de Almeida Délio Braz Neuto de Conto

Ramal: 6930/6931 Derval de Paiva Ronaldo Perim
Fernando Bezerra Coelho 1 Vaga

COMISSÃO DE ECONOMIA,
PDT

INDÚSTRIA E COMÉRCIO FJduardo Mascarenhas 2 Vagas
Luiz Girão

Presidente: Dep. Reinhold Stephanes (Bloco PFL -. PR)
PDS

10 Vice-Presidente: Dep. Ezio Ferreira (Bloco PFL - AM) Aécio de Borba Fábio Meirelles
'1!-' Vice-Presidente: Dep. Alberto Goldman (pMDB - AM) Ângela Almin
3D Vice-Presidente: Dcp. Jarvis Gaidzinski (PL - 3C)

PSDB
Titulares José Serra Saulo Coelho

Bloco Paulo Hartung
Ézio Ferreira Renato Johnsson
Flávio Rocha Roseana Sarney PTB
Gilson Machado Rubem Medina Félix Mendonça Wilson Cunha
José Carlos Aleluia Waldir Guerra Onaireves Moura
Osôrio Adriano 1 Vaga

PT
PMDB Paulo Bernardo Paulo Rocha

Alberto Goldman Lúcia Vânia Paulo Delgado'
Gonzaga Mata Luis Roberto Ponte
Israel Pinheiro (PRS) Luiz Viana Neto PDC
Jorge Tadeu Mudalen Robson Paulino Jonival Lucas Paulo Mandarino
José Geraldo

PL
PDT Jones Santos Neves

Mârcia Cibilis Viana Miro Teixeira
Marino Clinger Paulo Ramos PSB

Ariosto Holanda
PDS

Fetter Júnior Pedro Pavão Secretário: Ronaldo Alves da Silva

José Luiz Maia Ramal: 7024 a 7<Y26



COMISSÁODE EDUCAÇÃO, PDT

CULTURA E DESPORTO Beto Mansur Vital do Rego
Élio Dalla-Vecchia

Presidente: Dep. Aéeio de Borba (PDS - CE)
PDS

Edevaldo Alves Telmo Kirst
10 Vice-Presidente: Dep. Ângela Amin (PDS - SC) José Diogo
'l!' Vice-Presidente: Dep. S610n Borges dos Reis (PTB - SP)
30 Vice-Presidente: Dep. Virmondes Cruvinel (pMDB - GO) PSDB

Ernani Viana Rubens Bueno

Titulares
Mauro Sampaio

Bloco PTB
Arnaldo Faria de Sá Eurides Brito (PTR) Marilu Guimarães Rodrigues Palma
Camilo Machado Paulo Octávio Nelson Trad
Eraldo Tinoco Ricardo Murad
Euclydes Mello Sandra Caválcanti PT
Evaldo Gonçalves Chico Vigilante Hélio Bicudo

PMDB PDC
Adelaide Neri Ronivon Santiago Maria Laura (M) Pedro Novais
Délio Braz Ubiratan Agui~r

Hermfnio Calvinho Valter Pereira ~L
Rcnildo C.alheiros (PC do B) Virmondes Cruvincl José Al,lgusto Curvo

PDT
PSB

José Vicente Brizola Mendonça Neto José Carlos Sabóia

Lysâneas Maciel Secretáriat Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo

PDS Ramal: 6903/6905/7010/7013

~écio de Borba Celso Bernardi COMISSÁO DE FINANÇASAngela Amin
, E TRIBUTAÇÃO

PSDB
Artur da Távola Osmânio Pereira Presidente: Dep. Benito Gama (Bloco PFL - BA)
Flávio Arns 1° Vice-Presidente: Dep. José Belato (pMDB - MG)

PTB
'l!' Vice-Presidente: Dep. Fernando Freire (Bloco PFL - RN)

Fábio Raunheiti S610n Borges dos Reis 3° Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PL - RJ)

Onairevcs Moura Titulares
PT Bloco

Florestan Fernandes Paulo Delgado Brasílio Villani . João Alves
Benito Gama José FalÇâo

PDC Fernando Freire Luiz Eduardo
Raul Pont (PT) Samir Tannús Flávio Palmier da Veiga Luiz Dantas

Francisco Dornelles Manoel Castro
PL

Álvaro Valle PMDB
César Maia José Belato

PSB Fernando Bezerra Coelho Luiz Carlos Hauly
Maria T.uiza Fontenele Germano Rigoüo Walter Nory

Suplentes
João ('.arlos Bacelar Wilson Campos
João Henrique

Bloco
C.arlos Camurça (PTR) Odelmo Leão

PDT
Carrion Júnior Sérgio Gaudenzi

Cleonâncio Fonseca Osvaldo Coelho Élio Dalla-Veechia
('.asta Ferreira Paulo Romano
Edmar Moreira Roberto Magalhães PDS
João Alves Delfim Netto 1 Vaga

PMDB
José Lourenço

Armando ('.asta José Luiz Clerot PSDB
Jandira Feghali (PC do B) Luiz Viana Neto Jackson Pereira Paulo Hartung
João Rosa Mário Martins
JOIlé Bclato Zaire Rezende José Serra



PTB PC do B
Félix Mendonça Roberto Torres João Tota (PDS)
Mário Chermont Secretária: Maria Linda Magalhães

Ramal: 6959/69fj)/6989
PT COMISSÃO DE MINAS E- ENERGIA

Aloízio Mercadante Paulo Bernardo
Presidente: Dep: Sérgio Brito (PDC - BA)JOIlé Genofno
1° Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC - RR)

PDC Z' Vice-Presidente: Dep. Ruberval Pilotto (PDS - SC)

Paulo Mandarino Pedro Novais 3° Vice-Presidente: Dep. Elísio Curvo (Bloco PRN - MS)
Titulares

·PL Bloco
Nelson Bornier Aracely de Paula' . José Santana de Vasconcelos

PSB Elísio Curvo Marcos Medrado

Sérgio Guerra Getúlio Neiva Murilo Pinheiro
Gilvam Borges

PCdoB PMDB
Francisco Diógenes (PDS) Avenir Rosa (PDC) Pascoal Novaes (PTR)

Suplentes
Eduardo Moreira Paulo Titan
João Fagundes 1. Vaga

Bloco Marcos Lima
Amo Magarinos Jerômimo Reis
Cleto Falção José Carlos Vasconcelos PDT
Úzio Ferreira Peqro Valadares Raquel Cândido 1 Vaga
Getúlio Neiva Silllão Sessim Wilson Müller
Gustavo Krause Waldir Guerra

PDS
PMDB Carlos Azambuja Victor Faccioni

César Maia Joni Varisco Ruberval Pilotto
Cid C..arvalho Luis Roberto Ponte
Fernando Diniz Nelson Jobim PSDB
Geddel Vieira Lima Odacir Klein Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Gonzaga Mota 1 Vaga

PTB
PDT AntÔnio Morimoto Maurício Calixto

Clóvis Assis Edi Siliprandi
PTMiro Teixeira Alcides Modesto Ricardo Moraes

PDS PDCFelipe Mendes Vasco Furlan
Pedro Pavão Sérgio Brito

PSDB PL

Edmundo Galdino Sérgio Machado Irani Barbosa

JOIlé Linhares PCB

PTB
Pedro Tassis (PMDB)

Julib ('..abral Maurício Calixto PDS

Luiz Moreira
Sérgio Barcellos (Bloco)

SEM PARTIDO

PT Olavo Calheiros

Luiz Gushiken Vladimir Palmeira Suplentes
Raul Pont Bloco

PDC
Alacid Nunes Otto Cunha
Gilson Machado Salatiel Carvalho

José Maria Eymael Osório Santa Cruz José Carlos Aleluia Vicente Fialho

PL
Mário de Oliveira

João Mellão Neto PMDB
Aloisio Vasconcelos Nícias Ribeiro

PSB João Almeida Reditário Cassai (PTR)

Laire Rosado (PMDB)
Jorge Tadeu Mudalen Zila Bezerra
Mauro Miranda





PlR
Messias Gois (Bloco)

PRS
JOllé Aldo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda

Arnaldo Faria de Sá
Iberê Ferreira
Jairo Carneiro
José Mendonça Bezerra

Suplentes
Bloco

Luiz Dantas
Maviel Cavalcanti

Pinga Fogo de Oliveira
Vit6rio Malta

1 Vaga

Ramal: 6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMtuA

Presidente: Dep. Roberto Jefferson (PTB - RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. José Linhares (PSDB - CE)
Z" Vice-Presidente: Dep. Eduardo Matias (PSDB - MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Nilton Baiano (PMDB - ES)

Titulares

Antônio Britto
Augusto Carvalho· (PCB)
Eduardo Moreira
I.2provita Vieira

Cidinha C'.2mpos
Eduardo Mascarenhas

João Rodolfo
Prisco Viana

PMDB
Merval Pimenta
Nelson Proença

Rita Camata
Wanda Reis

PDT
Lúcia Braga

PDS
Socorro Gomes (pC do B)

Bloco

Daniel Silva
Fátima Pelaes
George Takimoto
Ivânio Guerra
JOllé Egydio

Antonio Faleiros
Euler Tavares
J6rio de Barros
Manoel Moreira

Clóvis Assis
Tlberato C'.2bloco

PMDB

PDT

Elias Murad
Orlando Bezerra .Jorge Uequed

Paulo Duarte
Pedro Corrêa

Rivaldo Medeiros Fábio Raunheiti
João Mendes

Nilton Baiano Benedita da Silva
Said Ferreira

Sérgio· Arouca (PCB)
Zila Bezerra Jair Bolsonaro

Paulo Portugal Diogo Nomura

PSDB
Osmânio Pereira

PTB
Matheus Iensen

PT
Paulo Paim

PDC
Munhoz da Rocha (PSDB)

PL

Célio de Castro
Jandira Feghali (PCdoB)C'.élia Mendes

lIeitor Franco (Bloco)

Geraldo Alckmin Filho
JOllé Unhares

Alceste Almeida
Joaquim Sucena

Eduardo Jorge

Eduardo Matias

PDS

PSDB

PTB

PT

PDC

PL

Marco Penaforte

Roberto Jefferson

João Paulo

Tuga Angerami (PSDB)

PSB

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins

Ramal: 7018 a 7021

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO púBuco

Presidente: Dep. Amaury Müller (pDT - RS)
1°Vice-Presidente: Dep. Carlos Alberto Campista (pDT - RJ)
'J:> Vice-Presidente: Dep. Jabes Ribeiro (PSDB - BA)
3° Vice-Presidente: Dep. zaire Rezende (PMDB - MG)

Titulares
Bloco

JOllé Augusto Curvo

Jamil Haddad
PSB

Caldas Rodrigues
Edmar Moreira
Humberto Souto
Mário de Oliveira

Osvaldo Coelho
Rubem Bento

~ Gomes da Rocha
1 Vaga



PMDB PT
Augusto Carvalho (PCB) Zaire Rezende Edêsio Passos Josê Fortunati
Marcelo Barbieri 3 Vagas Ernesto Gradella
Tidei de Luma

PDC
PDT Jairo Azi Osvaldo Reis

Amaury Müller Carlos Alberto Campista
Beraldo Boaventura PL

PDS
Robson Tuma

Aldo Rebelo (pC do B) Orlando Pacheco (Bloco) PSB
Felipe Mendes Jamil Haddad

PSDB Secretário: Antonio Lufs de Souza Santana
AntOnio Carlos Mendes Thame Mauro Sampaio Ramal: 6887/6990{l004{lOO7
Jabes Ribeiro

PTB COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,

Maria Laura (P1) Mendes Botelho DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

PT
Chico Vigilante Paulo Rocha Presidente: Dep. Carlos Santana (PT/RJ)
Paulo Paim 10 Vice-Presidente: Dep. Nilmârio Miranda (pT/MG)

PDC '2f> Vice-Presidente: Dep. Josê Reinaldo (Bloco-PFL/MA)

Jairo Bolsonaro Jonival Lucas
3° Vice-Presidente: Dep. Lúcia Braga (pDT/PB)

PL Titulares
Ricardo Izar Bloco

PSB A1acid Numes Josê Múcio

Cêlio de Castro Antônio Barbará Josê Reinaldo
Cêsar Bandeira Lael Varella

Suplentes Efraim Moraes Paulo Romano
Jairo Carneiro Pedro Irujo

Bloco João Colaço Romel Anfsio
AntOnio dos Santos Freire Júnior Josê Carlos Vasconcellos
Benito Gama Ivânio Guerra
Efraim Morais Josê Burnett PMDB
Eraldo Trindade Sêrgio Barcellos

A1ofzio Santos Mário Martins
PMDB Carlos Benevides Mauro Miranda

Hermfnio Calvinho Roberto Freire (PCB) Carlos Scarpelini Murilo Rezende
Josê Maranhão Nicias RibeiroNilson Gibson Wilson Campos Laire Rosado Sêrgio NayaRenato Vianna 2 Vagas
Leopoldo Bessone

PDT
PDT

Carlosm Lupi Haroldo Sabóia
1 Vaga Dércio Knop Lúcia Braga

Hagahús Araújo (PMDB) Valdomiro Lima
PDS Junot Abi-Ramia

Ibrahim Abi-Ackel Josê Lourenço
Jandira Feghali (PC do B) PDS

Fernando Canion Jo86 Diogo
PSDB João Roldofo Telmo Kirst

Jayme Santana Tuga Angerami
Sigmaringa Seixas PSDB

PTB João Baptista Motta Munhoz da Rocha

Carlos Santana (P1) 1 Vaga Luiz Pontes Saulo Coelho



PTB
Francisco Rodrigues (PCB)
Paulo de Almeida

PDC
Simão Sessim (Bloco) Avenir Rosa

1 Vaga
Sêrgio Brito

PL
PT

Carlos Santana
Ernesto Gradella

PDC

Nilmário Miranda
Osvaldo Reis (PDC)

Eduardo Braga (pDC)

Maria Luiza Fontenele
PSB

Ribeiro Tavares

Jairo Azi

PDC
Pauderney Avelino (PDC)

Osório Santa Cruz P1R
Benedito Domingos

Valdemar Costa Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha

PSB
Roberto França

Ramal: 6973 a 6976

PlR COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Carlos Camurça

Suplentes
Bloco

Paes Landim
Paulo OCtávio

Roberto Magalhães
Vit6rio Malta

Titulares
Bloco

Alacid Numes
Edmar Moreira
Mário de Oliveira
Orlando Bezerra

Presidente: Maurício Campos (pL - MG)
10 Vice-Presidente: Dep. Aldair Cabral (PTBIRJ)
']f> Vice-Presidente: Dep. Wilson Müller (pDT - RS)
30 Vice-Presidente: Dep. Jair Bolsonaro (pDC - RJ)

Aracely de Paula
Marcos Medrado
.Murilo Pinheiro

Nan Souza
Ronaldo Caiado (Sem Partido)

Vadão Gomes
1 Vaga

Josê Santana de Vasconcellos
(',aldas Rodrigues
(',amilo Machado
Elfsio Curvo
Humberto Souto
Jorge Khoury

PMDB
Eliel Rodrigues
Josê Ulisses de Oliveira (PRS)
Henrique Eduardo Alves
J6rio de Barros
Marcos Uma
Mauri Sêrgio

Pinheiro Landim
Prisco Viana

Roberto Valadão
Sebastião Ferreira

1 Vaga

PMDB
AntOnio de Jesus
Cid Carvalho
Etevalda Grassi de Menezes
Hêlio Rosa

PDT

João Fagundes
Manoel Moreira

Marcelo Barbieri

PDT
Edésio Frias
Edson Silva
Giovanni Queiroz

Laerte Bastos
Marino Clinger

Paulo Ramos
Wilson Müller

PDS

1 Vaga

PDS
Celso Bernardi
Fetter Júnior

Maria Valadão
Oscar Travassos

Fábio Meirelles
Fernando Carrion

PSDB

Heitor Franco (Bloco)

Koyu lha
Oswaldo Stecca

PSDB
Paulino Ocero de Vasconcelos

Vit6rio Medioli

Mauro Borges (pDC)
Moroni Torgan

PTB

Rose de Freitas

PTB Aldir Cabral Francisco Rodrigues

Augustinho Freitas
Carlos Kayath

Mendes Botelho
Wilmar Peres (Bloco)

Hélio Bicudo

PT

Josê Dirceu

Eduardo Jorge
Eduardo Matias (PDC)

PT

Josê Cicote
Luci Choinacki Jair Bolsonaro

PDC



PL

Maurfcio Campos

PSB

Roberto França

Suplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQumuro

DESTINADA À APURAÇÃO
DA REFORMA ADMINISTRATIVA

DO BANCO DO BRASIL E
DO FECHAMENTO DE AG~CIAS

E POSTOS DE SERVIçoS
DAQUELA INSTITUIÇÃO

Fernando Freire
Fausto Rocha
Jesus Tajra

Alofzio Santos
Euler Ribeiro
Ivo Mainardi
João Almeida

Bloco

PMDB

PDT

José Mendonça Bezerra
Luciano Pizzatto

Paulo Duarte
Vicente Fialho

José Maranhão
Pinheiro Landin

1 Vaga

Requerimento nO 1191

Prazo: 18/4 a 16/9/1991

Presidente: Odacir Klein
Vice-Presidente: Ruben Bento
Relator: Leomar Quintanilha

Titulares

Bloco

Carrion JOnior
JOfIé Carlos Coutinho

Amaral Netto
João de Deus Antunes

André Benassi
Francisco Silva (pDC)

('-arlos Kayath

Paula Delgado

José Marial Eymael

Robson Tuma

Ariosto Holanda

PDS

PSDB

PTB

PT

PDC

PL

PSB

1 Vaga

Osvaldo Bender

Paulo Silva

Gastone Righi

Sandra Starling

Ruben Bento - PR
Osvaldo Coelho - PE

PMDB

João Henrique - PI
Odacir Klein - RS

PDT

Beraldo Boaventura - BA

PDS

Fernando Carrion - RS

PSDB

João Faustino - RN

PTB

Nelson Marquezelli - Sp·

PT

Paulo Bernardo - PR

PDC

Leomar Quintanilha - TO

PL

Freire Júnior - TO

José Dutra - AN

Secretária: Marci Bernardes Ferreira
Ramal: 6998f100lf1002

Wellinton Fagundes - MT



Suplentes

Bloco

Aracely de Paula - MG
Efraim Morais

PMDB

Aluizio Santos - ES
José Felinto - PR

PDT

Eden Pedroso - RS

PDS

Fetter Júnior - RS

PSDB

Adroaldo Streck - RS

PTB

Hilário C.oimbra - PA

PT

Luiz Gushiken - SP

PDC

Paulo Mandarino - GO

PL

Ribeiro Tavares - BA

Elfsio Curvo - MS

Ronaldo Perim - MG

Titulares

Bloco

George Takimoto - MS Arnaldo Faria de-'Sá - SP
Ivânio Guerra - PR

PMDB

Laprovita Vieira - MS Valter Pereira - MS
Elias Murad - MG (PSDB - MG)

PDT

Wilson MüIler - RS

PSDB

Moroni Torgan - CE

PDS

Tereza Jucá - RR

PTB

Eduardo Braga - AM

PT

Agostinho Valente - MG

PDC

Pauderney Avelino - AM

PL

Robson Tuma - SP

ReuniCles -

Local - Anexo n, Plenário nO 13
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho: 311-7060

Suplentes

Bloco

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR A
IMPUNIDADE DE TRAFICANTES

DE DROGAS NO PAís, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

Requerimento nO 3m
Prazo: 19-4 a 16-8-91

Presidente: Elias Murad
Vice-Presidente: Pauderney Avelino
Relator: Moroni Torgan

Iberê Ferreira - RN
Jairo Carneiro - BA

Nilson Gibson - PE
Pedro Tassis - MG

Clovis Assis - BA

Osmânio Pereira - MG

Oscar Travassos - MT

PMDB

PDT

PSDB

PDS

Otto Cunha - PR

Wanda Reis - RJ



PTB

Alceste Almeida - RR

PT

Hélio Bicudo - SP

PDC

José Maria Eymael - SP

PL

Ricardo Izar - SP

ReuniOCs: Plenários 13 ou 17 do Anexo 11

Secretário: Lázaro Pedro Silvêrio - Ramal: 7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER À MESA ESTUDOS

E SUGESTÓES OBJETIVANDO AO
APERFEIçoAMENTO DOS TRABALHOS

ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS
DA CÂMARA (Ato da Mesa nO 2/90)

Supervisor: Dep. Inocêncio Oliveira - 1° Secretário
Coordenador: Dep. Miro Teixeira
Relator: Dep. Nelson Jobim
Sub-relatores: Dep. Adylson Motta

Dep. Tony Gel

PT
Paulo Delgado

PDC
Pauderney Avelino

PL
João Mellao Neto

PSB

(Art. 2", § 1°, do Ato da Mesa n° 2, de 1991)

Luiz Piauhylino

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DE REVER AS DOAÇÓES,
VENDAS E CONCESSÔES
DE TERRAS PúBLICAS

(Art. 51 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias)

Titulares

Eraldo TInoco - PFJjBA
Messias Gofs - PFI./SE
José Burnett - PRN/MA

Nelson Jobim
Antônio Britto

Miro Teixeira
Regina Gordilho

Adylson Motta
Bonifácio de Andrada

MagalMes Teixeira

Carlos Kayath

Bloco

Roberto Magalhães - PFL/PE
Sandra Cavalcanti - PFI./RJ

Tony Gel - PRN/pE

PMDB
Luiz Hnrique

LUL<; Carlos Santos

PDT

PDS

PSDB
Rubens Bueno

PTB
Rodrigues Palma

Senadores

Flaviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan
Júlio Campos
Odacir Soares
João Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franco
Louremberg Nunes Rocha
Darcy Ribeiro
Epitácio Cafeteira

Suplentes

Alfredo Campos
Meira Filho
José Richa
José Eduardo
Júnia Marise

Prazo: 5010-91

Deputados

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Morreira
Carlos Scarpelini

Hermfnio Calvinho
Edmundo Galdino

Oscar Travassos
Francisco Rodrigues

Amaury Müller
Valdir Ganzer

Pauderney Avelino

Acno Magarinos
Derval de Paiva

Paulo Silva
Ibrahim Abi-Ackel

Carlos Cardinal



(Requerimento nO 446/91-CN)
Composição

Presidente: Senador Amazonino Mendes
Vice-Presidente: Dep. Sérgio Gaudenzi
Relator: Dep. Maurílio Ferreira Uma

Titulares

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
DE INQUÉRITO DESTINADA

A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVIDSNcIA SOCIAL

BLPFL/PRN/pSC/PMN/pST

Getúlio Neiva - MG

Laire Rosado - PRN

PL

PDC
José Maria Eymael - SP

PT

Nobel Moura - RO

Wilson Moreira - PR
PSDB

PMDB

PDS

PTB

Márcia Cibilis Viana - RJ

Titulares

PDT

Ângela Amin - SC

Jacques Wagner - BA

AntÔnio de Jesus - GO
Armando Costa - MG

Acno Magarinos - RS
Orlando Bezen;-a - CE

Deputados

José Egydio
Arnaldo Faria de Sá

Luiz Carlos Hauly
Maurfiio Ferreira Lima

Sérgio Gaudenzi
Reinhold Stephanes

Osvaldo Melo
Jackson Pereira

Cardoso Alves
Eduardo Jorge
Francisco Silva
Célio de Castro
Jandira Feghali

Eurides Brito

Ruy Bacelar
Cid Sabóia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Nabor Júnior
(~lcio Álvares
Odacir Soares
C.arlo.'l Patrocínio
Almir Gabriel
Beni Veras
Jonas Pinheiro
Nelson Wedekin
Ney Maraqnhão
Amazonino Mendes
Espcridião Amin
Eduardo Suplicy

Senadores

Senadores

Suplentes

Deputados

José Augusto Curvo - MT

Suplentes

BLPFL/PRN/pSCtpMN/PSTAlfredo Campos
Cesar Dias
Amir Lando
Hydekel Freitas
Dario Pereira
Meira Filho
TeotÔnio Vilela Filho
Wilson Martins
Valmir Campelo
Lavoisier Maia
Júnia Marise
Ivanio Guerra
Gilson Machado

Flávio Rocha
Eduardo Moreira

Nilton Baiano
Regina Gordilho

Marcelino Romano
Geraldo Alckmin Filho

Paulo Almeida
Paulo Rocha

Eduardo Borges
José Augusto Curvo

Luiz Piauhylino
Aldo Rebelo

Reditário Cassol

Camilo Machado - MG
Jorge Khoury - BA

PMDB
Adelaide Neri - Ac
Ivandro Cunha Uma - PB

PDT
Beraldo Boaventura - BA

PDS

Ivan Burity - MG

,J6rio de Barros - ES

Designação da Comissão: 4-4-91
Prazo: 18-5-91

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A EXAMINAR AS

CAUSAS DA FOME E A IMINENTE AMEAÇA
À SEGURANÇA ALIMENTAR

Heiltor Franco - SP

PSDB
Ernani Viana - CE

PTB
Tadashi Kuriki - SP

PT

Requerimento nO 5-91

Prazo: 10-5 a 6-9-91

Presidente: Armando Costa
Vice-Presidente: Getúlio Neiva
Relatora: Márcia Cibilis Viana

Pedro Tonelli - PR

PDC
Leomar Quintanilha - TO

ReuniOCs:
Local: Anexo fi· - Plenário 13 ou 17
Ramal: 7054



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PDT

DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS, Regina Gordilho - RJ
CAUSAS E CONSEQü:"aNCIAS DA VIOÜ:NCIA

NO CAMPO BRASILEIRO PDS
Hugo Bielh - se

Requerimento nO 2191 PSDB

Prazo: 10-5 a 7-10-91
Jabes Ribeiro - BA

Presidente: Deputado Roberto RollemberglSP
Vice-Presidnete: Deputada Socorro GomeslPA
Relator: Deputado Jonas Pil1heiro/MT

PTB
Nelson Trad - MS

PT

Titulares Valdir Ganzer - PA

Fábio Meirelles - SP

PSDB

PDS

Flávio Arns - PR

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

DESTINADA A VERIFICAR A
EXIS'ffiNCIA DE AEROPORTOS
CLANDESTINOS E A ATUAÇÃO

DE MISSÕES RELIGIOSAS ESTRANGEIRAS
NA ÁREA DE GARIMPAGEM

DE RORAIMA, PROVOCANDO A
INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZôNIA

PDC

ReuniOCs:
Local: Anexo 11, Plenários 13 ou 17
Telefone: 7060
Secretário:

Paulo Mourão - TOVadão Gomes - SP
BLPFL

PTB

Giovani Queiroz - PA

Jonas Pinheiro - MT
Roberto Magalhães - PE

PMDB
Antonio Faleiros - GO Roberto Rollemberg - SP
Socorro Gomes (PC do B) - PA

PDT

Cardoso Alves - SP Requerimento nO 4191

PT

Alcides Modesto - BA Prazo: 22-5 a 19-10-91

Presidente: Deputado Átila Lins
Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
Relator: Deputado Avenir Rosa

Titulares
Bloco

PDC
Osório Santa Cruz - GO

PL
Ribeiro Tavares - BA

Suplentes
Átila Lins - AM
Ruben Bento - RR

Gilvan Borges - AP

BLPFL

Benedito de Figueiredo - SE
José Falcão - BA

Romel Anfsio - MG

João Fagundes - RR
Zila Bezerra - AC

PMDB

PDT

Nicias Ribeiro - PA

PMDB
Beth Azize - AM

Delcino Tavares - PR
Eliel Rodrigues - PA

Luiz Tadeu Leite - MG
José Diogo - PA

PDS



PSDB
Tuga Angerami - SP

PTB

Júlio C..abral - RR

PT

Lourival Freitas - AP

PDC

Avenir Rosa - RR

PL

Jarvis Gaidzinski - sc

Suplentes

PFL

JOl\o Teixeira - MT Edmar Moreira - MG
Ézio Ferreira - AM

PMDB

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

5-6-91

Presidente: Seno Ronaldo AragAo (pMDB/RO)

10 Vice-Presidente: Dep. Sêrgio Gaudenzi (pDT/BA)

2"Vice-Presidente: Seno Teotonio Vilela Filho (pSDB/AL)

3" Vice-Presidente: Dep. Osvaldo Melo (pDSIPA)

TITULARES

BLOCO PFL/PRN/PSC/PMN/PST

PARTIDO

Deputados

Paulo Titan - PA
Mauri Sérgio - AC

Fernando Diniz - MG Parlamentar UF Gab. Fone

PDT
Antônio Barbara PR 737 223-1395

Aroldo Góes - AP Antônio dos Santos CE 406 223-1743

PDS Christovam Chiaradia MG 658 223-6543

C.élia Mendes - AC Cleonâncio Fonseca SE 824 223-9398

PSDB Eraldo Tinoco BA 310 225-1765

Sigmaringa Seixas - DF Evaldo Gonçalves PB 833 223-7398

PTB Flávio Palmier da Veiga RJ 246 223-2095

Francisco Rodrigues - RR Francisco Dornelles RJ 512 2234593

PT Iberê Ferreira RN 609 223-1348

Ricardo Moraes - AM João Alves BA 630 223-0498

PDC Jonas Pinheiro MT 441 223-6993

Pauderney Avelino - AM José Burnett MA 543 223-9499

ReuniOCS: José Carlos Vasconcellos PE 915 226-5712

Local: Anexo lI, Plenário nO Luiz Dantas AL *370 223-3555

Secretária: Maria de Fátima Moreira de Carvalho: 311-7057
Messias Góis SE 723 223-7548



Nelson Morro SC 418 223-9395 * Gabinete localizado no Anexo ITI
Osvaldo C.oêlho PE 444 223-6845 Paulo Hártung ES 514 223-9048
Paes l.andim PI 560 223-9484
Pedro Irujo BA 818 226-6272 Rose de Freitas ES 960 223-1493

Rivaldo Medeiros PB 227 225-3242 Saulo C.oelho MG 602 224-4569

Roseana Sarney MA 554 223-8893 Sigmaringa Seixas DF 454 223-3593

Sérgio Barcellos AP 301 223-5843
Werner Wanderer PR 806 223-3095 PTB

PMDB Carlos Kayath PA 218 223-2493
Fâbio Raunheitti RJ 628 223-5593

RN 558
Félix Mendonça BA 912 223-0793

Alufzio Alves 223-0198 Francisco Rodrigues RR 304 224-1752
Cid C.arvalho MA 710 223-7148 José Elias MS 448 226-6917
Delcino Tavares PR 929 223-7743 Nelson Marquezelli SP 920 223-9943
Domingos Juvenil PA 702 223-5598 Vago
Fernando Diniz MG 307 223-8245
Geddel Vieira Lima BA 612 22.1-3448 PT
Hélio Rosa'l SP *478 224-9735
João C.arlos Bacelar BA 827 226·3917 Alcides Modesto BA 954 223-0095

Jorge Tadeu Mudalen SP 552 22.1-6348 Alofzio Mercadante SP 825 223-8743

José Geraldo MG 226 226-0909 Eduardo Jorge SP *371 225-6399

José Maranhão PB 236 223-0643 Irma Passoni SP 237 223-4845

Luf.'l Roberto Ponte RS 956 223-1698 João Paulo MG 211 223-3430

I.ui? Viana Neto BA 913 223-7295 José Dirceu SP 706 225-2162

Mauri Sérgio AC *568 226-6991
Nilson Gibson PE 410 223-9893 PDC

Pinheiro l.andim CE 636 223-7643 Eduardo Braga AM 256 223-3540
Renato Vianna SC 639 223-3693 Francisco Coelho MA 525 223-9498
Rita C.amata ES 905 223-9945 Jonival Lucas BA 815 223-6245
Sérgio Naya MG 435 223-2943 Paulo Mandarino GO 862 223-7448
Vago
Vago PL

Jones Santos Neves ES 327 223-1643
PDT Maurfcio C.ampos MG 239 223-4648

Valdemar Costa Neto SP 542 223-9793
Beto Mansur SP 837 223-4348
Carlos C.ardinal RS *277 225-4741 PSB
nlío Dalla-Vecchia PR 916 224-2419 Luiz Piauhylino PE 224 226-7661
Francisco Evangelista PB 442 223-8443 Sérgio Guerra PE 426 223-6398
Giovanni Queiroz PA 534 223-9643
Mendonça Neto AL 258 223-9443 PCdoB
Paulo Portugal RJ 516 223-2990 Haroldo Lima BA 456 223-6693
Sérgio Gaudeozi BA 320 223-4395

PDS
PTR

Carlos C.amurça RO 342 223-3584

C.arlos Azambuja RS *469 225-7790
Fábio MeireUes SP 529 223-5298 PRS
Felipe Mendes PI 654 223-5545 l'lrael Pinheiro MG 540 226-3631
Francisco Diógenes AC 745 223-7731
José I.ourenço BA 311 223-7545 Titulares
José Luiz Maia PI 640 223-4398 Senadores
Osvaldo Melo PA 809 223-0945
Ruberval Pilotto SC 254 223-7543 PMDB

PSDB Parlamentar UF Gab. Fone
César Dias RR * 43 224-2855

Aécio Neves MG 648 223-2298 Coutinho Jorge PA *26 226-3479
Geraldo Alckmim Filho SP 656 223-6945 Flaviano Melo AC * 14 321-5365

Marco Penaforte CE 238 223-5348 Irapuan Costa Júnior GO * 16 224-6623



Jooo ('.alman ES ** 06 226-3303 Freire Júnior TO 601 225-2071
Mansueto de Lavor PE *25 311-3182/83 George Takimoto MS 635 223-9543
Onofre Quinan GO * 32 224-6834 Gilson Machado PE 334 223-2695
Ronaldo Aragão RO ** 08 223-2492 Humberto Souto MG 914 223-0395
Ronan Tito MG Ed.Pr. 224-1803

Jorge Khoury BA 212 223-3298

PFL José Carlos Aleluia BA 856 223-9693

Alexandre Costa MA *** 50 224-7934 José Múcio Monteiro PE 458 223-0098

Carlos Patrocfnio TO 05 224-4366 Maluly Netto SP 219 223-9399
Dario Pereira RN Ed.Pr. 223-0313 Manoel Castro BA 760 223-3518
Guilherme Palmeira AL Ed.Pr. 223-6792 Osório Adriano DF 446 223-5743
Henrique Almeida AP * 38 224-5009 Otto Cunha PR 662 223-5148
Hugo Napoleão PI ** 04 224-1953 Ricardo Murad MA 354 223-4245
Lourival Baptista SE *** 56 224-8262 Rubem Medina RJ 610 226-2937

PSDB Ruben Bento RR 524 226-2375
Simão Sessim RJ 709 223-8348

Almir Gabriel PA * 42 224-4389 Tony Gel PE 423 223-9448
Chagas Rodrigues PI * 17 311-3167/68 Vadão Gomes SP 750 223-6298
José Richa PR *** 49 224-0059

~ Gomes da Rocha GO 748 224-0769Teotonio Vilela Filho AL *08 223-5100

PTB * Gabinete localizado na Ala Teotônio Vilela

Louremberg Nunes Rocha MT 30 223-8834 ** Gabinete localizado na Ala AfFonso Arinos

Marluce Pinto RR ****01 224-3953 **** Gabinete localizado na Ala Nilo Coelho
Valmir Campelo DF *48 225-7379 ***** Gabinete localizado no Anexo I - 27°, andar

PDT
PMDB

Magno Bacelar MA ***54 224-1934
Maurfcio C'..orrêa DF ** 03 224-2903 Antônio Britto RS 518 223-7443

Carlos Benevides CE 926 321-3488
PRN Eduardo Moreira SC 616 223-8198

Albano Franco SE ****06 224-8208
Etevalda Grassi de Menezes ES 213 223-4095

Áureo Mello AM *40 223-0315 Ivandro Cunha Lima PB 605 223-9457
Jooo Fagundes RR 550 223-0593

PDC Jooo Henrique PI 617 226-6119
José Dutra AM 943 223-4048

Gerson Camata ES * 12 224-9853 José Thomaz Nonô AL 812 225-1932
Jurandyr Paixão SP *569 223-3741

PDS Marcos Lima MG 220 225-1951

Lucfdio Portella PI * 15 226-2588 Nicias Ribeiro PA *278 225-5048
Nilton Baiano ES 618 223-5245

PT/pSB Said Ferreira PR *583 223-7735
Valter Pereira MS 618 223-5245

Eduardo Suplicy SP Ed.Pr. 224-9934 Zila Bezerra AC 510 223-6598

* Gabinete localizado no Anexo 111
Vago Vago

** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
Vago Vago

*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves
Suplentes PDT

Deputados Beth Azize AM 646 223-5048

BLOCO PFIJPRN/PSC/PMN/PST Clovis Assis BA *586 226-9817
Edson Silva CE 726 223-8148

Parlamentar UF Gab. Fone Eduardo Mascarenhas RJ 944 223-1048

Alacid Nunes PA 519 223-3550 Haroldo Sabóia MA 660 223-8493

Arno Magarinos RS 839 224-1215 Luiz Girão CE 439 223-5945
Aroldo Ccdraz BA 312 223-9245 Miro Teixeira RJ 272 224-0310
f~io Ferreira AM 515 223-7943 Paulo Ramos RJ 830 223-1448
Flávio Derzi MS 934 223-5643



PDS PTR

Carlos Virgllio CE 537 223-3455 Benedito Domingos DF 945 223-7942
Edevaldo Alves da Silva SP 348 226-1472
Ibrahim Abi-Ackel MG 319 223-8543 PRS
João de Deus Antunes RS 720 321-1705
Maria Valadão GO 520 223-2498

José Ulilses de Oliveira MG 250 223-5648
Osvaldo Bender RS *274 224-9033
Roberto Campos RJ 629 223-5395 Suplentes
Teresa Jucá RR 401 223-2348

Senadores

PSDB PMDB
Adroaldo Streck RS 744 223-8943
Flávio Arns PR 850 223-2893 Parlamentar DF Gab. Fone
Jabes Ribeiro BA 214 22.':J-6843
Mauro Sampaio CE 356 311-5356 Alfredo Campos MG **58 224-4903
Sérgio Machado CE 536 223-2448 Amir Lando RO *35 225-1628
Tuga Angerami SP 562 223-8448 Antônio Mariz PB *45 224-6997
Wilson Moreira PR 819 223-3098 Cid Sabóia de Carvalho CE **02 226-3488

Divaldo Suruagy AL *47 224-3884
* Gabinete localizado no Anexo 111 José Fogaça RS **07 226-7238

Márcio Lacerda MT *46 224-3373
Pedro Simon RS *18 226-4693

PTB Ruy Bacelar BA *05 224-4684
Annibal Teixeira MG 450 223-1845
Luiz Moreira BA 729 223-9548 * Gabinete localizado no Anexo fi
Matheus Iensen PR 641 223-5543 ** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos

Nobel Moura RO 835 223-0248 *** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves

Rodrigues Palma MT 528 223-9598
PFLValdenor Guedes AP 848 223-3548

PT Francisco Rollemberg SE *24 225-8515
Hydekel Freitas RJ Ed.Pr. 224-2934

José Fortunati RS *372 224-0403 João Rocha TO *13 2244270
Lourival Freitas AP *574 225-0470 Júlio Campos MT *36 224-4059
Maria Laura DF *475 225-2737 Meira Filbo DF *39 225-8257
Paulo Bernardo PR *379 225-4664 Odacir Soares RO *29 224-7434
Pedro Tonelli PR *585 ~22 Raimundo Lyra PB !19 224-9834
Valdir Ganzer PA *484 225-3198

PSDB
PDC

Avenir Rosa RR 437 223-8048
Beny Veras CE *Q4 224-2884

Francisco Silva RJ 716 225-2601
Jutahy Magalhães BA ***53 224-9803
Mário Covas SP ***51 224-9903

Osório Santa Cruz GO 644 223-8548 Wilson Martins MS *34 224-0953
Pedro Novais MA 813 223-6548

! Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa
PL * Gabinete localizado no Anexo 111

Nelson Bornier RJ 936 223-3148
*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves

Ribeiro Tavares BA 812 224-4493 PTBWellington Fagundcs M'r 523 223-7945

PSB
Jonas Pinheiro AP ***10 226-4392
José Eduardo PR ***08 311-4059

Célio de Castro MG 462 224-7419 Levy Dias MS *28 224-3059
Uldurieo Pinto BA *'lff). 226-3641

PDT
PCdoB

Aldo Rebelo SP 924 223-3813
Lavoisier Maia RN Ed.Pr. 224-1964
Nelson Wedekin SC *11 224-7834



BLOCO PARLAMENTAR

PL
Nelson Bornier Valdemar Costa
SERVIÇO DE CO~ISSÓESESPECIAIS
Sercretário Antonio Fernander Borges Manzan

Suplentes

Sérgio Brito

José Fortunati
PT

PDC
Leomar Quintanilha

COMISSÃO ESPECIAL CONsTITU1DA, NOS
TERMOS DO ART. 34, INCISO lI, DO

REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS
TRÂMITES NA CASA, RELATIVOS À
REGULAMENTAÇÃO DO ART. 192

DA CONSTITUIÀO FEDERAL_
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

President~: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente:· Deputado José Lourenço
Relator: Deputado César Maia

Titulares

Sandra Starling

* Gabinete localizado na Ala Alexandre Costa
* Gabinete localizado na Ala TeotÔnio Vilela

** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves

**** Gabinete localizado na Ala Nilo C.oelho

Secretária: Myrna Lopes Pereira de Oliveira
Endereço: Sala 16 - Anexo 11 - C..amara dos Deputados
Fones: 311-6938/6939/6940 (Secretária)

223·2945 (Presidente)
. 311~937/6942/6943

PRN

Júnia Marise MG *02 226~939

Saldanha Derzi MS ! 01 223-3019

PDC

Amazonino Mendes AM *44 224-2009

PDS

Esperidião Amin SC * 23 224-8037

PT/pSB

José Paulo Bisol RS ***59 223-1549

Presidente: Deputado AÉCIO DE· BORBA (PDS)
10 Vice-Presidente: Deputado JOSÉ MOURA (BLOCO)
~ Vice-Presidente: Deputado TIDEI ÇlE LIMA (PMDB)

Relator: Deputado ARTUR DA TAVOLA (PSDB)

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 965, DE 1991,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVIDaNCIAS".

TItulares Suplentes

Benito Gama
Elfsio Curvo
Íl..zio Ferreira

Francisco Dornelles
José Múcio Monteiro

César Maia
José Dutra
José Luiz Clerot
Lufs Roberto Ponte

Basílio Villani
Daniel Silva

Gilson Machado

Paes Landim
Roberto Magalhães

PMDB

Dejandir Dalpasquale
Etevalda Menezes

Fernando Bezerra Coelho
Odacir Klein

BLOCO PARLAMENTAR PDT

José Lourenço
Marcelino Romano Machado

PSDB

Carlos Ratinho Massa Beraldo Boaventura
Christovam Ghiaradia Carrion Júnior

Messias Góis
Raul Belém

Rodrigues Palma

Antônio Carlos M. Thame
Paulo Hartung

Fetter Júnior
Roberto Campos

Mãrcia Cibilis Vians
Valdomiro Lima

PDS

PTB

Gastone Righi

Jackson Pereira

Paulo Ramos
Paulo Portugal

Antônio Britto
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rollemberg
Ronivon Santiago

PDT

PMDB

Beto Mansur
C..arlos Lupi

Armando Faria de Sã
Benito Gama
Eraldo TInoco
José Moura

Alo('lio Vasconcelos
Henrique Eduardo Alves
Odacir Klein
Tidci de Lima

PDS PT
Aécio Borba
(,-<:Iso Bernardi

PSDB

Osvaldo Melo José Fortunatti
Ruberval Pilotto

PDC

Paulo Bernardo

Artur da Tãvola Jorge Uequed Paulo Mandarino Pauderney Avelino

PTB PL
Onaireves Moura Paulo Almeida Ricardo Izar Jones Santos Neves



PL
Valdemar Costa Neto João Mellão Neto

Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 10 - Me
zanino
Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÁO ESPECIAL DESTINADA A DAR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N° 51/90

Presidente: Ulysses Guimarães
1° Vice-Presidente: Israel Pinheiro
za Vice-Presidente: Jutahy Júnior
Relator: Roberto Magalhães

Serviço de Comissões Especiais
Local: Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066/7067{l052
Secretário: Sfivio Sousa da Silva
COMISSÃO ESPECIALPARA PROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI N° 824, DE 1991..z.QUE
"REGULA DIREITOS E OBRIGAçuES

RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PREVISTO NA MENSAGEM N° 191/91

DO PODER EXECUTIVO
Presidente: Deputado Alberto Goldman
10 Vice-Presidente: Deputada Sandra Starling
za Vice-Presidente: Deputado Magalhlies Teixeira
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR

Alberto Goldman Fernando Bezerra Coelho
Marcelo Barbieri João' Almeida
Nelson Jobim José Luiz Clerot
Nelson Proença Luiz Tadeu Leite

PDT
C.arrion Júnior Clóvis Assis
Liberato C.aboclo Paulo Ramos

PDS
Ibrahim Abi-Ackel Francisco Diógenes
Roberto C.ampos José Teles

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Jutahy Júnior
Magalhães Teixeira Paulo Silva

PTB

Olrdoso Alves João Mendes

PT

Sandra Starling Jaques Wagner

PDC
Roberto Balestra José Maria Eymael

BLOCO PARLAMENTAR

Daniel Silva (PRN) Alacid Nunes
Sandra Starling Cleonâncio Fonseca (PRN)
Roberto Magalhães Nan Souza
Roseana Sarney Waldir Guerra

PMDB

Suplentes

César Maia
Gonzaga Motta

Manoel Moreira
Pinheiro Landim

BLOCO PARLAMENTAR

Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro

João Maia

Israel Pinheiro (PRS) AntOnio Britto
Luiz Carlos Santos Mauro Miranda
Maurflio Ferreira Lima Pinheiro Landim
Ulysses Guimarães Rita Camata

PDT

Miro Teixeira Beto Mansur
José Vicente Brizola Sérgio Gaudenzi

PDS

José Lourenço Adylson Motta
Osvaldo Melo Prisco Viana

PSDB

Jutahy Júnior Paulo Hartung

PTB
João Mendes Mário Chermont

PT
José Genoíno José Dirceu

PDC

Jairo Azi Sérgio Brito

Titulares

Benito Gama
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira
Romel Anísio

PMDB
Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
José Dutra
Luís Roberto Ponte

PL

Valdemar Costa Neto Jarvis Gaidzinski

Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Sfivio Avelino da Silva
Ramais: 7066 e 7067
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR

PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 55, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇAO FEDERAL

(AJUSTE FISCAL)"

Presidente: Deputado José Dutra
1° Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
za Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
30 Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

Titulares Suplentes

César Bandeira
Paes Landim
Elfsio Curvo

José Santana de Vasconcelos
Wagner do Nascimento

PMDB

Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Carlos Vasconcelos
Ney Lopes
Otto Cunha



PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame

PTB

Carrion Júnior
Mendonça Netto

Delfim Netto
José Lourenço

PDT

PDS

PTB

Carlos Alberto Campista Cardoso Alves Paulo Heslander
Dércio Knopp PT

Felipe Mendes Vladimir Palmeira Paulo Bernardo

Francisco Diógenes PDC

José Maria Eymael Roberto Balestra

Jackson Pereira PL

Jarvis Gaidzinsld Ribeiro Tavares

Gastone Righi

PT

Alofzio Mercadante

PDC

Francisco Coelho

PL

Fllivio Rocha

Edson Fidélis

Vladimir Palmeira

José Maria Eymael

Jones Santos Neves

Serviço de Comissões Especiais: Anexo n - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÁO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 61, DE 1990, QUE "DISPÚE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS

ESTADUAIS E DOS VEREADORES"

Serviço de ComiSSOes Especiais: Anexo II - Sala 10 - Me
zanino.
Secretlirio: SOvio Avelino da Silva
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 56, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado MaurOio Ferreira Uma
1° Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles
'J:> Vice-Presidente: Deputado Luiz Tadeu Leite
3° Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputado Ney Lopes

TitulareI Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Presidente: Deputado Miro Teixeira
10 Vice-Presidente: Deputado Vital do Rego
'J:> Vice-Presidente: Deputado Antônio Britto
30 Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
Relator: Deputado César Bandeira

Antônio Barbara Amo Magarinos
César Bandeira Augusto Farias
Gustavo Krauser Efraim Morais
Luciano Pizzato Murilo Pinheiro

PMDB

Antônio Britto Gonzaga Motta
José Luiz Clerot MaurOio Ferreira Lima
Marcelo Barbieri Renato Vianna
Nelson Jobim 'lidei de Lima

PDT

Miro Teixeira Uberato Caboclo
Vital do Rego Marino Clinger

PDS

Joao de Deus Antunes Hugo Biehl
Joao Tota João Rodolfo

PSDB

Magalhães Teixeira Vittorio Medioli

PTB

Sólon Borges dos Reis Carlos Kayath

PT

Lourival Freitas José Dirceu

PDC

Pedro Novais Leomar Quintanilha

Paes Landim
Maurici Mariano
Ney Lopes
Paulo Marinho

Luiz Tadeu Leite
MaurOio Ferreira Lima
Nelson Proença
Walter Nory

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima

Fábio Meirelles
Roberto Campos

Adroaldo Streck

Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi

Nelson Morro
Renato Johnsson

PMDB

Eduardo Moreira
Hermfnio Calvinho

Luiz Soyer
Tidei de Uma

PDT

Aroldo Góes
Beth Azize

PDS

Carlos Azambuja
Marcelino Romano Machado

PSDB

Vitt6rio Medioli

TItulares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes



PL
Ricardo Izar Wellington Fagundes

~rviço de ('.omissOcs Especiais: Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretário: José Maria A. de Castr<

Ramais: 7066 e 706

COMISSÁO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 2.057,

DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCmDADES INDíGENAS" .

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1° Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
']f' Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucá

Titulares Suplentes

BLOCO PARlAMENTAR

Serviço de ComissOcs Especiais - Anexo 11 - Sala 10 - Me
zanino
Secretária: Elda Calheiros Bispo
Ramal: 7069

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 14,

ALTERA OS PARÁGRAFOS 5°, (p E 7' DO MESMO
ARTIGO E MODIFICA O ARTIGO 82, TODOS DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

Prazo: 40 Se880es - a partir de 04-12-91

Presidente: Deputado Renato Vianna
10 Vice-Presidente: Deputado João Henrique
z> Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
30 Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Maurício Campos

Titulares Suplentes

BLOCO PARlAMENTAR

Elfscio Curvo
Luciano Pi7.zato
Ruben Bento
Sérgio Barcellos
Tadashi Kuriki

Domingos Juvenil
João Fagundes
Rita Camata
zaire Rezende

Beth Azize
Sidney de Miguel

Maria Valadãn
Teresa Jucá

Fábio Feldemann
Tuga Angerami

PMDB

PDT

PDS

PSDB

PTB

Alacid Nunes
Atila "Lins

George Takimoto
Heitor Franco

Tony Gel

Armando Costa
Euler Ribeiro

Hermfnio Calvinho
Mauri Sérgio

Aroldo Góes
Haroldo Sabóiá

Ângela Amim
Célia Mendes

Edmundo Galdino
Osmânio Pereira

~ Gomes da Rocha
Osvaldo C.oelho
Paulo' Marinho
Pedro Valadares

João Henrique
Alofzio Santos
Renato Vianna
Tidei de Uma

Carrion JÚDior
Valdomiro Uma

José Diogo
Prisco Viana

Magalhães Teixeira

PMDB

PDT

PDS

PSDB

PTB

Antônio Ueno
Leur Lomanto

Sérgio Barcellos
Paulo Octávio

Jurandir Paixão
Luis Soyer

Mário Martins
Pedro Tassis

Elio Dalla-Vecchia
Edésio Frias

José Lourenço
Telmo Kirst

Aécio Neves

Francisco Rodrigues

Lourival Freitas

PT

PDC

Alceste Almeida Onaireves Moura

Ricardo Moraes Sandra Starling

PT

PDC

Carlos Kayath

Edésio Passos

PL

Maurício Campos Wellington Fagundes

Serviço de ComissOcs Especiais - Anexo n -Sala 10 - Me
zanino.
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira • ramais
7067 e 7066

Avenir Rosa

Fávio Rocha

Célio de Castro

PL

PSB

Pauderney. Avelino

José Augusto Curvo

Uldurico Pinto

Osório Santa Cruz Samir Tannus



,
DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclu,sas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (CAmara dos Deputados)

Semestral.................... Cr$ 70.(JOO,00 até 31-3-92

SEÇÃO n (Senado Federal)

Semestral.................... Cr$ 70.000,00 até 31-3-92

Número avulso Cr$ 500,00 até 31-3-92

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável

em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela

Caixa Econômica Federal- Agência - PAB-CEGRAF, conta cor

rente nO 920001-2, a favor do

CENTR.O GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF

CEP: 70160

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728

na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordena

ção de Atendimento ao Usuário.



CONsmUIçóES ESTRANGEIRAS
série, com índices temáticos comparativos (edição 1987)

Volume 1 - Alemanha (República Democrática); Bulgária;
Humgria; Polônia; Romênia;Tchecoslováquia .

Volume 2 -. República da Costa Rica e República da
Nicarágua , ~ .

Volume 2 -Angola; Cabo Verde; Moçambique; São Tomé e
Príncipe .

Volume 4 - Dinamarca; Finlândia; Noruega e Suécia .

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas, Senado Federal 
Anexo 1-22'" andar. ,Praça dos Três Poderes, CEP 70160 - Brasília - DF.
Telefones: 311-3578,211-3579.

Os pedidos por correspondência deverão ser acompanhados de cheque
nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale
postal remetido à Agência ECT do Senado - COA 470775. Atende-se, também,
pelo sistema de reembolso postal..



Os pedidos a ~crem 8lcmJido., alr"vés da EC!' ut:v(~rào ~cr ..crescidos ÜC 50% (Cill'l0CIll:l por
cento) de seu valor rara a cnberlurn dali rtospc<."livus dcspcsm, p(~lais c ncornpanhadn~ de cheque: no
minal k Subsecretaria de Edlçilcs TC:cnic:l~ do Senado Federal ou de vale pU~lal remetido a 1\!~Cllda

Ecr do Senado COA 470175.

--------------------_.

ESTATUTO DA CRIANCA
. . . ~

E DO ADOLESCENTE
Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990:
Dispõe sobre o'Estatutu da Criança
e do Adolescente, e dã outras
providências. (0.0. de 16-7.90)

.Legislaçáocorrelata

Convenção sobre os direitos da cri~nça

(DCN, Seção 11, de 18-9-90)

Indice temático

Lançarr:cnfo ','
Cr$ 1.000,00

À venda na SlJb<;c<."n\h~ria de Ed~
ções Técnkns - Scn:Hlo Fedci~~,

.A nexo.l, 220 alldnr • l'nu;2 dos Três
l'odcres, CEI' 7tH(.n • HmslUa, nI'
• Telefones 311-.~S7K e 311·3579..

I'-- .__J



Rl:GIMENTO INTERNO

(Resolução'n~ 93, de'1970. Texto editado em virtude
da Resolução n9 18, de 1989, consolidado com as alterações
decorrentes das Resoluções n9 51, 58, e 63, de 1989 e
1,9, 17'ej2, de 1990.)

A venda na .Subsecretaria de Edições
Técnicas -Senado Federal, Anexo I,
229 andar - Praça dos Três Poderes,
CEP 70160 -:- Brasília, DF - Telefo-

nes: 311-3578 e 311-3579

Lançamento: Cr$ 1.000,00

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta por
cento) de· seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque
nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado -Federal ou de vale postal remetido à Agência
ECT do Senado CGA 470775:



,.,

REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISLATIVA
JANEIRO A MARÇO 1991
ANO 28- NÚMERO 109

Em circulação com estas matérias:

HOMENAGEM
Luiz Viana Filho - Edivaldo M. Boaventura
Afonso Arinos - Jarbas Maranhão
COLABORAÇÃO
A reforma monetária cruzeiro - Letacio Jansen
O planejamento na economia brasileira - Clovis

V. do Couto e Silva
Os valores e a Constituição de 1988 - Eduardo

Silva Costa
A Constituição Brasileira de 1988: subsídios para

os comparatistas - Ana Lucia de Lyra ra
vares

Inovações 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 êxtra
dição. Indisponibilidade do controle jurisdi
cional na extradição - Negi Calixto

Cinco temas controvertidos do Direito Penal 
Edilson Pereira Nobre Júnior

O Direito Internacional e os Direitos dos Povos
- Pedro Pinto Leite

O "status" jurídico dos países sem litoral e as
regras da Convenção de Montego Bay so-

bre o Direito do Mar - Georgenor de Sou
sa Franco Fiiho

Sobre o Direito Natural na Revolução Francesa
- Marcela Varejão

"Ermachtigung": proposta de leitura da herme
nêutica na Teoria Pura do Direito - Glads
ton Mamede

'Direito Romano em Gramsci - Ronaldo Poletti
A filiação ilegítima e a constituição de 1988 

Clayton Reis
Solidariedade e fiança - Amoldo Wald
Proteção jurídica das embalagens - Carlos Al

berto Bittar
Contratos estipulados por computador: declara

ción de vóluntad. Forma y momento de
su perfeccionamiento - Daniel E. Maere
mans y Carlos E. Saltor

A Ação Civil Pública no Estatuto da Criança e
do Adolescente - Hugo Nigro Mazzi(1i

Recurso adesivo e ordem constitucional: são
compatíveis? - Jose Pitas

A arte e o obsceno - Everardo da Cunha Luna
A PMCE, os servidores militares e a Carta Esta

dual/89 - Adaüto Rodrigues de Oliveira
Leite

O Conselho Constitucional Francês: ator da lei,
mas nunca seu autor! - Paulo Rodrigues
Vieira

Os Direitos Fundamentais na Lei Fundamental
de Bonn - Luís Afonso Heck

A venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal"Anexo /, 229 andar
- Praça dos Três Poderes, CEP 70160 - Brasília, DF - Telefones 311-3578 e 311-3579. '

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta
por, cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de
cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido
à Agência ECT do Senado - CGA 470775.
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