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I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
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INDICAÇÕES

Indicação n9 107, de 1992 (Do 'Sr. Freire Júnior) 
Sugere ao Poder Judiciário, por intermédio do Tribunal
Superior do Trabalho, o exame da oportunidade e conve
niência de criação de Junta de Conciliação e Julgamento
no Município de Paraíso do Tocantins, no Estado do To
cantins.

Indicação n9 108, de 1992 (Do Sr. Freire Júnior) 
Sugere ao Poder Executivo a criação de escola federal
de ensino agrotécnico no Município de Arraias, no Estado
do Tocantins.

Indicação n9 109, de 1992 (Do Sr. Freire Júnior) 
Sugere ao Poder Executivo, através do Ministério da Saú
de, a criação de um hospital geral, subordinado ao
INAMPS, no Município de Araguacema, no Estado do
Tocantins.

Indicação n9 110, de 1992 (Do Sr. Freire Júnior) 
Sugere ao Poder Executivo, através do Banco Central,
autorizar a instalação de uma agência da Caixa Econômica
Federal, na cidade de Araguaçu, no Estado do Tocantins.

Indicação n9 111, de 1992 (Do Sr. Freire Júnior) 
Sugere ao Poder Executivo, através do Ministério da Edu
cação, a construção de uma escola agrotécnica federal no
Município de Guaraí, no Estado do Tocantins.

Indicação n9 112, de 1992 (Do Sr. Freire Júnior) 
Sugere ao Poder Executivo a instalação de uma agência
do Banco do Brasil e de uma agência da Caixa Econômica·
Federal, na cidade de Ponte Alta do Bom Jesus, no Estado
do Tocantins.

Indicação n9 113, de 1992 (Do Sr. Freire Júnior) 
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, o exame da opor
tunidade e conveniência de isenção do IPI sobre a aquisição
de caminhões.

Indicação n9 114, de 1992 (Do Sr. Freire Júnior) 
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Saúde, o exame da oportunidade e conveniência de
campanha nacional de prevenção e combate a~ alcoolism?

Indicação n9 117, de 1992 (Do Sr. Freire Júnior) 
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Ação Social, a urgente criação de creches da Legião I
Brasileira de Assistência, no Município de Ananás, no Es
tado do Tocantins.

RECURSOS

Recurso n9 1, de 1990 (Contra declaração de prejudi
cialidade) - (Do Sr. Victor Faccioni) - Requer, nos ter
mos do § 29 do art. 164 do Regimento Interno, a manifes
tação de Plenário sobre a prejudicialidade dos Projetos
de Lei n9S 2.463, 2.464 e 2.465, de 1989.

Recurso n9 3, de 1990 (Contra declaração de prejudi
cialidade) - (Do Sr. Victor Faccioni) - Requer, nos ter
mos do § 29 do art. 164 do Regimento Interno, a manifes
tação do Plenário sobre a prejudicialidade do Projeto de
Lei n9 6.732, de 1985.

Recurso n9 1, de 1991 (Contra declaração de prejudi
cialidade) - (Do Sr. Arnaldo Faria de Sá) - Requer,
nos termos do art. 164, § 29 , do Regimento Interno, a
manifestação do Plenário sobre a prejudicialidade do Pro
jeto de Lei n9 3.166, de 1989.

R:ecurso n9 16, de li}91 (Contra decisão da ·Presidência
em questão de ordem) - (Do Sr. Amaury Müller) 
Requer seja ouvida a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, sobre decisão de questão de ordem do Depu
tado Amaury Müller, proferida na sessão plenária de 3
de outubro de 1991, quanto a não apensação do Projeto
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de Lei n9 450/91, de sua autoria, ao Projeto de Lei n9

1.714/89, da Deputada Rita Camata, constante da Ordem
do Dia.

Recurso n9 17, de 1991 (Contra parecer terminativo
de Comissão) - (Do Sr. Jones Santos Neves) - Requer,
na forma do art. 144, c/c art. 132, § 29 , do Regimento
Interno, que seja apreciado pelo Plenário o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
injuridicidade do Projeto de Lei n9 4.283, de 1989.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n9 3.134, de 1992 (Do Sr. Luiz Girão)
- Dispõe sobre a estocagem de alimentos, pelo Poder
Executivo, nas regiões submetidas a fatores climáticos cícli
cos, nas áreas de maior densidade populacional e de consu
mo, e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 3.141, de 1992 (Do Sr. Amaury
Müller) - Dispõe sobre o cancelamento dos efeitos de
punições por falta ao serviço em decorrência dos movi
mentos grevistas a que se refere e dá outras providências.

Projeto de Lei n9 3.143, de 1992 (Dos Srs. Jackson
Pereira e outros 2) - Estabelece normas para controle
da movimentação de ativos no País, e dá outras provi
dências.

Projeto de Lei n9 3.144, de 1992 (Do Sr. Renato Via
nna) - Dispõe sobre a utilização e proteção da Mata Atlân
tica e dá outras providências.

IV - Pequeno Expediente
PEDRO TONELU - Desaparecimento do Depu

tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense. Importância da reformulação da política agrícola
brasileira. Perspectiva de viabilização da reforma agrária
no País.

EDÉSIO PASSOS - Desaparecimento do Deputado
Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes e respec
tivas esposas, em acidente aéreo no litoral fluminense. En
caminhamento pelo orador à Polícia Federal de solicitação
de seqüestro dos bens do Presidente Fernando Collor e
de outros envolvidos em irregularidades apontadas pela
CPI que investigou as denúncias contra o empresário Paulo
César Cavalcante Farias.

AUGUSTO CARVALHO - Desaparecimento do
Deputado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Go
mes e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral
fluminense.

MUNHOZ DA ROCHA - Desaparecimento do De
putado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gc,mes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

WILSON CAMPOS - Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

MORONI TORGAN - Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

JOSÉ GENOÍNO - Desaparecimento do Deputado
Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes e respec
tivas esposas, em acidente aéreo no litoral fluminense.

ADROALDO STRECK - Desaparecimento do De
putado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

AMAURY MÜLLER - Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

JOSÉ LUIZ MAIA (Como Líder) - Desaparecimen
to do Deputado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo
Gomes e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral
fluminense.

GERALDO ALCKMIN FILHO - Desaparecimento
do Deputado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo
Gomes e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral
fluminense. . .

GERMANO RIGOTTO - Desaparecimento do De
putado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Conveniência de
suspensão da sessão.

EDEN PEDROSO (Como Líder) - Desaparecimen
to do Deputado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo
Gomes e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral
fluminense.

EULER RIBEIRO - Carta do orador ao Presidente
Itamar Franco denunciando situação indevida da Funai
na região do rio Javari, Estado do Amazonas.

CLÓVIS ASSIS - Desaparecimento do Deputado
Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes e respec
tivas esposas, em acidente aéreo no litoral fluminense.

NELSON MARQUEZELU (Como Líder) - Desa
parecimento do Deputado Ulysses Guimarães, do ex-Se
nador Severo Gomes e respectivas esposas, em acidente
aéreo no litoral fluminense.

ANTÓNIO DE JESUS - Desaparecimento do Depu
tado, Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas espos-as, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

CUNHA BUENO - Desaparecimento do Deputado
Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes e respec
tivas esposas, em acidente aéreo no litoral fluminense.

LUIZ SALOMÃO - Desaparecimento do Deputado
Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes e respec
tivas esposas, em acidente aéreo no litoral fluminense.

NAN SOUZA - Desaparecimento do Deputado
Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes e respec
tivas esposas, em acidente aéreo no litoral fluminense.

TILDEN SANTIAGO - Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

JOÃO FAGUNDES - Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

JOSÉ UNHARES - Desaparecimento do Deputado
Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes e respec
tivas esposas, em acidente aéreo no litoral fluminense.

MENDONÇA NETO - Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
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e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

JOSÉ FORTUNATI - Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

ALCIDES MODESTO - Desaparecimento do De
putado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

SÉRGIO GAUDENZI - Desaparecimento do De
putado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas.esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

BENEDITO DOMINGOS - Desaparecimento do
Deputado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Go
mes e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral
fluminense. Transcurso do 5009 aniversário da descoberta
da América. Tratamento dispensado pelos conquistadores
à nação indígena americana.

PRISCO VIANA - Desaparecimento do Deputado
Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes e respec
tivas esposas, em acidente aéreo no litoral fluminense.

MAURO BORGES - Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

MARIA LAURA - Desaparecimento do Deputado
Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes e respec
tivas esposas, em acidente aéreo no litoral fluminense.

MANOEL MOREIRA - Desaparecimento do De
putado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

HAROLDO LIMA - 'Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

OSÓRIO ADRIANO - Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

OSMÂNIü PEREIRA - Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes.
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

ROBERTO FRANCA - Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

DERVAL DE PAlVA - Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e' respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

JOSÉ LOURENÇO - Desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

NILSON GIBSON - Desaparecimento do Deputado
Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes e respec
tivas esposas, em acidente aéreo no litoral fluminense.

LUIZ CARLOS HAULY -Desaparecimento do De
putado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes.
e respectiv~s esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

JORGE UEQUED - Desaparecimento do Deputado
Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes e respec
tivas esposas) em acidente aéreo no litoral fluminense.

MAURICIO CALIXTO - Desaparecimento do De
putado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas' esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

DÉRCIO KNOP - Conveniência da revogação do
Decreto n9 613, de 1992, relativo ao aumento do IPI.

JOSÉ UJIZ MAIA - Necessidade da adoção pelo
Governo Federal de plano agrícola para a Região Nordeste.

NELSON MARQUEZELLI - Necessidade de ampla
reforma fiscal no País.

LUIZ SOYER - Tramitação do Projeto de Lei n9

1.258, de 1988, relativo a Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.

SALATIEL CARVALHO - Necessidade de refor
muiação da legislação penal brasileira p.ara coibição da
escalada de estupros praticados por toxicômanos.

NELSON BORNIER - Devolução aos mutuários do
Sistema Financeiro da Habitação de valores pagos além
do devido na correção da prestação da casa própria. Maturi
dade política do p0,:,o brasileiro. Defesa da instituciona
lização do Imposto Unico no País.

RUBENS BUENO - Documento "Carta de Casca
vel", aprovado no IX Encontro Estadual dos Engenheiros
Agrônomos do Estado do Paraná.

MATHEUS IENSEN - Votos de êxito da comuni
dade evangélica do Estado do Paraná ao Governo Itamar
Franco.

AÉCIO DE BORBA - Importância da prática do
civismo pelo povo brasileiro para o equihbrio social do
País.

JACKSON PEREIRA - Entrega, pelo Grupo Edson
Queiroz, do Troféu Sereia de Ouro 1992.

RAQUEL CÂNDIDO - Necessidade da recontagem
dos votos relativos às eleições para a Câmara Municipal
de Porto Velho, Estado de Rondônia.

RICARDO IZAR - Desaparecimento do Deputado
Ulysses Guimarães em acidente aéreo no litoral fluminen
se.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Suspensão da
sessão por trinta minutos.

PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Reabertura da ses
são. Comunicação à Casa sobre o desaparecimento do De
putado Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes
e respectivas esposas, em acidente aéreo no litoral flumi
nense.

V - Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exonerações: Eldilane Moura Tavares, Maria Ivete
Ferreira, Rodrigo Costa de Sousa.

b) Designações: Clademir Ricardo Lazzaretti, Osval
do Maldonado Sanches, Valeriano Souza Júnior.

3 - ATA DA MESA
a) Ata da 5' reunião da Mesa, em 30-6-92.
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4 - COMISSÕES - DISTRIBUIÇÃO DE PROJE
TOS
, a) Comissão de Seguridade Social e Família, n9 20/92,
~m '13-10-32.

5 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Seguridade Social e Família, n9 13/92,
em 13-10-92.

6- MESA
7 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
8 - COMISSÕES
Suplemento
As Atas da 3~, 4\ 7- e 9~ reuniões (Audiência Pública),

com notas taquigráficas da Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, sairão em suplemento
a este Diário.

Sâo Paulo

Ricardo Izar - PL; Roberto Rollemberg - PMDB.

Distrito Federal

Rio de Janeiro

Sandra cavalcanti - Bloco; Sérgio Arouca - PPS; Si·
mão Sessim - Bloco; Vladimir Palmeira - PT.

Osório Adriano - Bloco; Sigmaringa Seixas - PSDB.

Goiãs

Ronaldo caiado - Bloco; Virmondes Cruvinel-PMDB.

Paraná

Otto Cunba - Bloco; Pedro Tonelli - PT; Reinbold Ste-
phanes - Bloco; Renato Johnsson - ; Rubens Bueno -
PSDB; Said Ferreira - PMDB; Werner Wanderer - Bloco.

Santa Catarina

Paulo Duarte - Bloco.

Rio Grande do Sul

Raul Pont - PT; Telmo Kirst - PDS; Victor Faccioni
- PDS; Wilson Müller - PDT.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 53 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.

Piauí

Paes Landim - Bloco; Paulo Silva - PSDB.

Pernambuco

Renildo calheiros - PC do B; Roberto Franca - PSB;
Roberto Freire - PPS; Roberto Magalhães - Bloco; Salatiel
carvalho - PTR; Wilson campos - PMDB.

Alagoas

Roraima

Ruben Bento - Bloco; Teresa Jucâ - PDS.

Amapá

Valdenor Guedes - PTR.

RondOnia

Raquel Cândido - PTB; Reditârio Cassai - PTR.

Acre

Ronivon Santiago - Bloco; Zila Bezerra - PMDB.

Maranhão

Roseana Sarney - Bloco.

Ceará

Pinhero Landim - PMDB; Sérgio Machado - PSDB;
Ubiratan Aguiar - PMDB.

,Ata da 154a Sessão, em 13 de outubro de 1992
Presidência dos Srs.: Ibsen Pinheiro, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1° Secretário; Nilson

Gibson, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Ibsen Pinheiro
Inocencio Oliveira
Cunha Bueno
Max Rosenmann

Vitória Malta - PDS.

Bahia

Pedro !rujo - Bloco; Sérgio Gaudenzi - PDT; Ubaldo
Dantas - PSDB.

Minas Gerais

Paulo Romano - Bloco; Sandra Starling - PT; Tilden
Santiago - PT; Wagner do Nascimento - Bloco; zaire Rezen
de-PMDB.

Il- LEITURA DA ATA

O SR. MUNHOZ DA ROCHA, servindo como 29 Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual
é, sem observações. aprovada.

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

É lido o seguinte

lU - EXPEDIENTE
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mos re~imentai8,fttrav~sdesta !s~dicACZO. que o Poder

Judiciário, por intprmédio ~~ ~. Tribunal ~u~erlor ~

(' .. ~.......n ...... '0; n •

1'!it'-T"'C"l t~f' r('Ojf'~s ,.!'" --I"''11t.:tc-5o. C' "l· ..... i'cr.rr"..t,l\ ...·.'.int·.· .... _

t.~ft'f"t:~, .. t.p.t f'"~~""""'r'" ,:,.,..:''il.... ft('lltteL:r. COM "'v:.'r"'t':H -;r-

oít,i 7:0~ .~.~ ';';:~~.,,,..
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nul" f"f'I r.'111i+o r-C'llr("j Cl~

Deputado FREIRE JÚNIOR

LECISLAÇ~O CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇ~O

DAS COMISSOES PLR~~SENTES

LEI, N9 8.432, DE 11 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre I criaçlo de JunIU de
Conciliaçlo e Julgamento nas RegiOes da
Justiça do Trabalho. define jurisdiçOC:s e di
oulras provi~ncil5.

, .
INDICAÇÃO Nº 108, DE 1992

(Do Sr. Freire Júnior)

Suqere ao Poder E:ce~:~t).·:n, ..1 CCL.H:3o -!a cr;col<l ~. "d!t.

oral de ensino dgrot.~cnlr.'':' M..~!lctplU th~ Arr.I~: "

no Estado elo Toc..Inttns.

Indico ao PõdE:r. 'Exacut1vo, :-\1.r.istér10 da !:~!'..:=3.--

çio. conforme perrn~tldo no Reg~~entc :nt~rnc da Câmara

Deputados. que ~e c.cntrua '2 Lnstalí.: nl') ln.:nlcíplo de i,cr-l':'3.

c.t.dc d. ~ocanein~, uma Escola re~~ral ~e Ensino A9rotc=-~~~.

considerando as caracterIstic.:ls GO :,tunlc::ao e a nec.essi.'::~,!t.:'

de se profissionali:a.r as no...·as gerações. eVitandO-51! o ê:·:~::;·:

para outros centros maioreS.

Senhor Presidente:

o Kun1c!p10 de Arraias está localizado na r-:·.5";\r

r~ião Ocidental do Estado do Tocantins, Jistando 439 ~~. !~

Pal",&•• 'Capital do Estado, e 538 km de Brasília, Capital

IlepÜbl1J:A.

A fundação da cidAde data da 1740. por inLc,a-

tlva de D. Luiz de Mascarenhas, entio GD~ern.dDr ~ Capitdn\~

da São Paulo.

o proqre••o do Hunlc{p10 e dr. toda. reqldo U:,,,

.ida lento, ~mbora, hoje, sua economia s~ revele cres~~n~~,

Ilotadament•• que provéf'l da attví.:Jade-agropecuár1 ... Entr~t:trl-

to na qualidade dos ~rodutos, em razão da ausência de ~;~

fraestrutura €duc~ctonal voltad~ parl a ~~rmação profissi

dos jovens que tr<loalharr. no C4::l.t>O ou qu~ são filhos de C~~:-

neles.
A cada- ano cr~5ce ~ '~r:' At"ra.t a!i, o pldntl0 f':.'

colheita de arroz, miiho, fel).)C'. l"",]~11oca, crescendo,

bém, õ efetivo da pecüãrla~ ~$~e~d:~ente bovina e 5u!na. ~~~

boa participação, no scqMcnt~, d~ ~;ares ~ equ~no5.

Assim, tudo contri~)ut ;·ara que se com;1':,r",J ....I.

r1o~ atenden~o nãc apar.as à cOf"luntcl,;v;e local, ~as a toc.a ..::--l

VAsta região tocantlnense, que c~rece desta dssistenc~a

Governo Ft!deral.

Sala das Sessões, 15.09.92

Deputado FREIRE JúNIOR

INDICAÇÃO Nº 109, DE 1992
(Do Sr. Freire Júnior)

Sugere ao poder ExecutiVO, <1través do MinistérLt..) .~J.

Saüde. a criaçao d,e um hOspttJ.l llC!'ral, 5ubord1.nc1':'

ao INAltrS" n'l Huniciplo uC' (\r·1'JlJ.ll~~m.l, no {·;Rt •.ulr,

Tocantins.

IPUBLIQUE.-SE. ENCMWHE-SEI

Senhor Pre81dente:

A·lndlcação que fa'io se Justifica. O Estado ~'O

Toean~ins ainda é carente de uma rede hos~Jt31ar eficLent~, I

principalmente porque, sendo um Estado novo, a.inda está (]"I t ..l.-'a..

de ver imp~antados serviços essenciais, co~o os de aS5ist~n ~

ela médica e hospitalar.

Sabe-.e que a recel ta do Estado é pequena e q ..:a

os Municípios sÃo mals pobres a1nda, ccntrLbu~ndo, este qua -

dro, em de.levar da.s populações que, qut1ndn necessário. se 50;)

correm doa serviços assistenciais de 6rdsIlia, o que favorece

o perdimento de vidas humanas por absolut.a falta de culd.:ldcs

r..idleos e hosp 1tal'are!'O .

Araquace:"l& dlsta 260 km de Palfl'\a!5~ que i a C'li'1

tal do Est.ado dJ "toca."\tlns, e 1.20:1 icm de Brasília. Um ht)s;.i-

tal en'l aua :seco'! atend~,ia parte dll '!crtand ... tocant tncns\! '{'I"

busca .ocorro em Dr~síli4. ~oJc~d~ atender ~crreitamentc

:norador-e, de ?lal'fl.,s C05 casos ",{pt,,=":lS de t~ternaçio em hr.r t·

t.1 J qeral. '=005 LI.:eran..io-se q1ie o:: rw.eJrst'"Js, nü Ca(.olt.a1, oS ~". •

~~:~ f"'3: l.~res, enbora alr:da 105'_= tdit:::.!:t~5.
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·•.• eL' ao ~lte:",.ciT:'lent6 desta. nez:;.,sid": ~t"" i-C':o -:;:ue.

tndicação q'Jê ar.l ta~o ao :-!1r:.::st~r~., da Saúde.

lnSlSl;."':' ::1 INDICAÇÃO Nº 111, DE 1992
(Do Sr. Freire Júnior)

Sala das Sessões, 15.09.92

Deputado FREIRE JúNIOR

INDICAÇÃO Nº 110, DE 1992
(Do Sr. Freire Júnior)

Suqerp ao'~oder Exec~t1vo, através do Banco Cent~al,

autoritar a ir.stal"ação'.de uma agência da Caixa Econ2.

mica Fed~ral, na cidad~ de Araguaçu, no Estado do T2

cantins.

(PUBLIQUE-SE ... I:~;CAHINHE-SE)

SENHOR PRESIDENTE,

Suqere ao Poder Executivo, atr"'lvés do "tLni5t6rl" 1.1

Educação'. a conserur;J.o de uma e~cola aqrotecnlC,t ti':.

dera! n'o•.Mu:t1cíplO ~ Gijilr'lí., roo Estado do TccantlõlS.

IPUBLIQUE-SE.· ElIC!lHIrjHE"-SEI

SENHOR PRESIOENTE.

SENHOR"S E SENHOREs OEPUT"OOS:

c1. d. decisão da Assembhla No!Ic1anal Constltulnte. pelo d~srn.er.. I;:,",~

rJl:.nto da tet't'ltória da Estada dn Galãs. ,. nova unidade SG! can:t!. ~

tulu da pltrte pobre e manos favor2c10a do ~sto!ldo da Coiâs. emt.Jr~

••nao u"'. reciào _rica. da axtrtloroinirla vocaçio a&ro~pastor;ll.Il:,",!'n

de prOdutot'. de Iraõs e situada aeograflcamente. de modo ti ;OdiU'

A cidade de Araquaçu, no Estado do Toca!!,

tin., j á dispõe de uma agência do Banco do Brasil e outra

do Bradesco, que atendem às necessidades bancárias da r~

q1áo em termos comerciais e de crédito agrícola, mas não 9~

ti. fazem quanto ã necessidade de financiamento habitacional

• 'OUtros serviços próprios de um banco social como a Caixa

f.lt. ao f.tado de Toc_nttn. Uni_ rede educacional m~':id.

••le Governo d. Uniio. Que prapare •• car.r;oi. atual e 'uturas. I""

ra Que oanltrualll o novo fitado. o faç.'" r"IM.nte f'ortl. CDtRO da·

. Econômica Federal. UM. d•• l'letar•• necassldada. do Toc.ntlna i a educação

A populayão do município, apontada no ülti

mo censo, foi de 17.200 habitantes, mas já se aproxima dos

20 mil. e é claro que com o crescimento verificado aumenta

O déficit d~ moradias na cidade, que (apenas para ilustrar)

diSpÕe de dois hospitais particulares, seis escolas e5':.g:

duais e trint~ e U=3 municipyíS, sendo 30 delas n~ ~rêa =~

ralo

A=3gU~Ç~, 1ntiao povoado de sã~ C~~-~nt~ 

naseido de U~ sari~?o de cristal - foi emancip~~~ ~~ i~~;,

com seu desrne~ramento cie'm~nicípio de Peixe. e localiza-ze..
a 420 quilômetros' ce Palmas - a capital tocantinense.

Mlr a lidarança da rndor a.tlvidade econô"'ictl •• tadu.l. QoJ.

" lndlcaçio d. Suar.r. para sedi.r unt. E.cola ACr'o- ":'ic"

nle. f.d.ral ... Justifica .p0r:qua o ~nlc{pia i. e". .u. sRde c;rt ....

da p.l, 8R· .. 153. Rodavia ee)lÍm ..' Br:esl11a. eixo rodav1á:oia ~ue

.tr."•••• todo Est.do. Ass1tT1~d. qualquer parte do Estado, o a:lts'"

o município tem 8.693 quilômetros, e
dor' d. tlÍcntcos ".c.".rio, .-0 Estada • ao Pa~s.

SUaIl princlp.Ais· fontes de' recursos são uma pequena i:ldúst:-!.

&J O comérc»o: a a-êultura ~ arroz, miiho e soja; a pes:a,

e a criayão de ~ado bovino para abate e engorda.

Portanto, Senhor Presidente, é inegá·..sd .ulnos .. av••• eata. dadoa ravalam a lmport8ncla da pre~.ntfd =ndt·

que Araquayu - cujo nome nasceu do Rio Araguaia e ào 1né!;!

na "açu" (grande), significando '"Grande Araguaia ll
- tem':-;'!l

d1ç5es de manter mais uma agência bancária, e defe:ldemos

que .eja da Caixa Econômica Federal, como foram de solu:i2

nar O problema habitacional da região Sul do To=an~~ns.

Sala das sessões, 15.09.92

Deputado FREIRE JONIOR

f.te. qua luar.! t •••ituaç4o aaocrfíf 4 ca Qua ".vorecl • lntlenç';o dO

pr•••nte Oleito. I"••.,barco dll outro. fatores que raco.enClél:ft 1~

Sala das sessões, 15.09.92

Deputado FREIRE JONIOR
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INDICAÇÃO N2 112, DE 1992
(Do Sr. Freire Jimior)

SUge~e ao poaer Executivo, a instalação de uma agê~

eia do Banco do Bras~l:. e de uma agência da caixa Eo'.2.
nômica Federal, na cidade,de Ponte Alta do Bom J~

SUS, no Estado do Toc~ntins.

havemos de convir, Senhor Presidente, que

tal estrutura é"dlgna da atenção do Ministério da Economia,
. "

que pod.e perfeitil~nte ánuir com a instalação das açências

bancárias in~cadas ê autori~aF o Banco do Brasil e a Ca~xa

Econômica Federal e 4Potar as ·devidas providências.

Sala das sessões, 15.09.92

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)
Deputado FREIRE JúNIOR

construção de moradias.

no Estado do Tocantins, necess~ta de assistência creditícia

•• todos os pontos, e acreditamos que as principais necess!

dade. são créditos para a produção agropecu~ria e para a

SENHOR PRESIDENTE,

O município de Ponte Alta do Bom Jesus,
INDICAÇÃO N2 113, DE 1992

(Do Sr. Freire Jimior)
Sugere ao Poder Executivo,pór interm;;dio do Minist,;. ,
rio da Economia, Fazenda e,Planejamento, o exame da
oportunidade e conveniência ~e isençao do I?I sobre

a ~quisiçao de caminhões.

Por isso, propomos a instalação naquela c1
dade de uma agênci~ do Banco· do Brasil, para as operações •

ele crédito rural, e de uma agência da Caixa Econõmica Fed!.

ral, para o einancl.~ml!nto ..il.~ !,",.,radias às camü,j,1. ·'."r.C's#Jita-

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SEI

Sr, I'r"sid ..ntc,

das da p~pulação.
C transporte rt .. car~a~, nn nra~il, r rCrfivado rr~

Ponte Al~~ cio Bom Jesus nasceu na ~rl~eira
pouco

metade ~o século XIX, com a instalação naquela área do

zendei ro Mr-)izlÍs Fr-:::.r:çl ~ seu vaqueiro, mas só se e;:".~:r:i~':J'J.'

.i~nif"icativa " contribuicão <los trensportr!l ~"r r.mbar_

c.cõo~ ~ ~8rroviD8.

do munic!~io de T~guatinga no ano de 1958. Conta naje com

cerca de sete rnJ!l habi1;antes •• que niio dispõsnde serviços A frota bral!!il .. irtl d .. v .. icttlos dr. car!;a, t'ntretan-

bancários. . to, ...tó fmvr.lhcci-fa c neccs~ita.,do dr. nr!!=entc renova--

c;ão.

rod.2.

via•• mas, jtrinciralmrntc. j'0t:'.T'trohlrmas mreânico5

nio só d.n-irJo ao Mal ~stAdo de cCln5~rvaçãn rj"s

Suas principais fontes de divisas são a produção de arrcz

milho, feijão e soja; a extração de madei=as em tcr~s, e a

exploração de calcário, saibro e brita, além da venda de ga

do de corte.

o mun1cípio vive da agricultura e da pecu!

ria, ccntando com urr.a razoável cadéi~ de comércio vareJista.

nur. ~corrcm n08 vr~culos.

ções para a manutenção de duas agências bancárias, notada-

mente quando se trata de duas instituições de crédito volt!.

das para a assistência social, cada qual na sua área, como

são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal_

Por outre '~do, n r~nov3r.ão ~ft ~rotD não tem fti-

rfn 1"CtS!IIiv(\]. ,.t~ ar:oro,. ·Jpvido lU'" ('levnr1is~irno custo

rios cDmi:th~cs novos. ,\liáft. COtJ1('1 11 Irn-pTf"ns8 tem noti-.

Ponte Alta do Bom Jesus dispõe das eonei!,

c.i.o'~o l"re~n1:crn.c"te. 05 pÍlti ás: dDS mentl'doras. . e~tão

município conta com campo de pouso de Aviões; dispõe de si!,.

tema telefônico do tipo 000; é servida de transporte rod~

viário interligando o município com O restante do Estado e

do País; tem dois postos de saúde e um hospital, além de

Para se ter uma idéia, a cidade-sede do

nacin... l,

ser servida por três es.tabelec1mentos de ensino estaàuai.5 e: Tem('os flDra nos nua. como 901 ução rir. "r.tcr",pncia 1ft

30 1nunicrpais. ra a df!l:icntia ~1)c!ltão, tif:'Vprill o ~{1vr.rnc :tbrir mão rio
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IPI incidente ~obrr ,. vcnrJ" tIfO VPiC1110s rlp cDr b 8,<1\H\,!!

"'o tir. sua aqui:.iC"'ãC' ror caminhollC"iros i\ut~nprnnl"t.

tan~e ao abastoci~r.nto, com ,,;rios reflexos para indo

a econom;c brasj'~ira•

.\1 iãs, II m..nina nÃn co"fi ="ura " ... nhuma novidade 011

inovocÃo, rnis jã trm ~ido c'nco~ida isencÃo de IPI

IDI,.õ.. -ae, 11es"" centext", a ~dn('Ão de merf:tola. "'1

.ando a rá~ida solucÃc da ~rav" questão.

p.r~ os tnxisto5, o ~uc permitiu, em todo o t~aia, n

r.nnY~c;o rla frota dê táxis.

:m .8~im sendo, Sr. nr~~i,l~nte, ntrnv~5 dp~ta T~

~icario. ~"~~rimo~ 80 ror1cr [~cctltivo. rnr intrrm~rlio

do .:inia1.érin ri. l""Ct"norlin. li"azcr.da o l'la!1 r jamr.nto, o

pxartp tfa .... Tt,..rtt!n;d0!2tf~ ,... convpn; '~nci.a ,",,. '1"(.' !:c jn con

•
cedidn ispr~go ~o IPI incidnrtc ~ohrc De vfotculos ,!c

tran"T"ortn d .. cnrzas '''''luirirfos ror m"t"r;stC.S autôno

an••

sala das Sessões, 15.09.92

Deputado FREIRE JúNIOR

DI,rCc,, TC

De.sa Corma, tem';s par" nóa 'tue d"va ser ... retiv!,

da a isenc;50 tio Imrn!to !lobrr rrodutos Indu.trializa.

dó. -IPI. 5"br~ O~ V~~cu]~~ rl~ c~rK~ adn1:iririo5 ~or

cami~hDnciro~ nutôno~~s.

r-.5. !'rovidpnciD, r-,á Ir-" flnfatizllr"'st!t ni9 co!!,

f"i~ur. nenhuma novit1ftd~, ris nll~, com~ ti tfC" ~onhoc!

monto serltl. h4 nnns os taxistAs rr.ercclf!'ft': "ssa faon.
c;iin, ;~ 01lr r-r"''''ic:~nu." '·C"''"1t"'v.,ciío ~I() "ro~11 ti", ;,..~:c'j:l

Ct.1 t,.;.do o p,,{~.

IsençÃo de IrI sobre c"minh~es t ....

paro autônomos

Sr. Presidente, Srne. e Rrs. ncputados:

d•• numn rc,:iào são transportado5 parI' (""5 c.p.ntC's con

.U",J~orca ou o~~artarlor~~ ~nr interrn~rlio dns rodovias.

Pouco fti~nificfttiva é ft rnrticipnrão do transpo~

te ferroviário oU d • nnvegocDo, to' f"\ue indico Q c:

15.09.92

Deputado FREIRE J~IOR

INDICAÇÃO N2 114, DE 1992
(Do Sr. Freire J1mi.or)

.
Pcorr~, todavia, 'lur. a frota hrft~il~ira de V~lC~

108 rl~ cerra está cnvnJh~cidD e ob801~tn. ncccssitnn-

cepeiollal imr'ortÂnci3, para a f"cc:nomia nacional,

transportn rodt}vi~r!o.

do
Sug~rc ao Poder E:<t:'cutivo, por intermédio Ct) !!inL;t:r:

rio <la S..1údc, o ~x ..\mc d., oportunid~ltlc c convcn 1CI\(~1-1

de campanha nacion..ll de prevenção e CXlIllbate "'.o aLcoo,!J.!
~L

mo.

roi. be~. e envelhcc1~or.to da frota vem provnca~

do D'rlos transtornOSfcow a rcrd" constante rlc car~a5

pe'recíveia. em decorrência, nÃo' arenaa da Téssimo con

tlic;Ão d.. con"r.rvac;õo elas "stradas, cemo tamhér.,. c pr!,

(PUIlLIQUE:-SE. ENCAMINIIE;';l;i.EI

Sr •• !'re~il'1("ntf"',

ASp1.1nto da orr1em tlo din ;. n prevenção c o cor.:b(1"t,1!

ao narcotráfico c ao consumo de rlro~ns ~m ~eral.

pC"'nderantcrnentc, rur ';'"'rohlt?mlls mccn-r,ico!l rins veiculas.
Er~tivamcntc. c assunto é da maínr ~r.vidnde, ~~~

~ de r~!l8ft] tnr-",. ~ li esta n 1 ~ urn , f1ue a rennvo.cáo truindo preciosos vidos. não rL'ro de" cria.nçn::l r. Olc1CJle.,!.

da frota tfm "ide invillbiliza~" rr 1 0 "llo custo para cont.ell' •.\s"im. o cnmbat.. DOS Ilorcctraficantell hS •\c. "C!I"

"quisiciírf n ..' '!'.. 'cu1" .. n<'voa', .estando congc"tionados

o. 1"átiQs das mc>r.tod;'rl'" om 'l'irü,de da acentuada '1u e-

da na!J venda!!.

d\.ro ~ sem tr~~uns.

Nem sempre ftS autoridade .. cc>~p~t..nt;s l ..mbram-h~,
todavia, rfe llm outro &rav" os"unto de n.ture~a socia'J.

" d. saúde "Úh1icll', n'.e tamhém delltrói vida. " Caml-

li•• : n alcoolismo.
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I:'e roto, a5!':im cornf' r1pvr haver r'i\ltllrnn combate ao

alcoolismo ser prrvpnJdo r combatido.

ciosas vido8 d~ cria~çn~ (' ndo]esri~ntc~t tamh~m deve o

~m verrlarle. o alcoolismo r considerada, ppla nr

~"niZDçio ~'lJn~inl rie Sa~dp como rlnrnça, ~ob o ~i~ttn6s

tico rte ~inrtr(lmr:" -ir tier~n"'p"'cia (lo nlcool.

~ftbe-sr "!ue ~;t.;~ ~:·lhõ~~. rm n""S5("l PIS;:S. os rfepe,!!.

der.tes rle! ólcoC"l L' Clue. ·ls1J111m~ntc. de .todo!! a8 pe!l-

narcntráficc ,.. no C ('I .. , sumo de rfrogae, "ue d«!t:trr.i pre-

soas ~nc cn.... Sf"Irncm hchicla!l alcnólica:s, reI'" mr.nos doze

r~r conto ocnbam lornando-s~ c:cpcndcntcs.

ci.l~cntc, p c~rcctcriz~-se r~r ~lür~ia ~l~icft as~oci~

da n VMft nhsc~~n~ m~ntnl. nuc se ;nstaln rro~rcs5iva -

~ent~ n~ vitima.

~m verdade, o alcoolismo de~trôi aidas r fam{]ias
nns~ja~~a e"n~r~U~"Cia5 ~ravJssimn~ ~p car~trr SD

ci.l p, ~co"ômic~.

Se!!u."rlo 1!!1 f'r~"Tt;zi)ção ~·''.1"dil\l r!" ;.,Úd~9 (' aleooli,!!

mo c c"rsirtprftrt~ com~ 1lmn ~nnnça, rlin~"o~ticnda Como a

~!ndromc rle rl~n~nr.~ncia do álcool.

o alcooli~mo pnrlr ~acilmc~tc 1~var e loucura, a1-

tera~do o €unci~namcnto rlo ~p.rpbro. ~cu carÃtcr

ru]s!vo lCVl\ o ,tct'lenc!flntc a ..rl.1'zer qualquf'r ntC",

com-
rln Álcool, o ,..,~,.. .... rrvot:e "\1f'r'n na rodurno ro "'rrios

rroblcmc~ f~miJiere~.

~uo rl~lituoso, para obter a'behida.

No Ara.il, atuam, na assistência aos rl~pcndente~

d. álcool, oS grupos dos Alcoólicos Anõnimns que, sem
""al"uer l'1fxilin !"':ovp.rrnrncntn), il'PC'ialTl co!'! ftlccóljco5

Consirlcrando--r que o alcoolismo - consoante a

.,\1(." 'r"Iaíl! rnatl' fl!Q ",,,neto. trn~("'n<to tt'lntns c dia ~rDVp·

("t í'nc1cr rúblicn ndctor ínici~tivõ:\!!I vit"nn'!o :::l1a
\

vcnc~~ ~ CCMhntc.

)!ini.tér10 r'", SlIú,lr, ""e sf'51'1 f'xaminnda n ~n"rt' nirl~

de I'l c('\nveni~"ciD. ri'! rp8] i7:8rÃn ,",p' Cal':1!"iDl1ha -ji:lCiO:l01

Sala das Sessões, 15.09.92

Deputado FREIRE JllNlüt<

n' ncc,_· Tll

Cam~anha nacio~nl p r.r~vpnr5n

p combatp a~ alc~~'i5mo

coolismo.

f' alcooli~mc cltrl!letr:rizn-~f1 nor .!':e1J carõ-ter cor.! -

580 mental, 1Ue ~e instala Jenta mas rrogrcssivnm~nte•

df!'m~ncia alc('lólicll - alterantio ir..cl'!sivr. o CuncioluunC'!!.

to da eér~brn. ror se trat~r ~~ consumo compulsivo ~c

bebida, cnnruz até n dependente à prÂtiea d~ ntos de
l1tuosos.

c Pooer Público, no Orosil, ignora ~ nlcoolismo.

A ~nica ftt"aei~ eCicientc na aBsist~ncia ao. alco61i
cas ~ puas fam11ins r frita p~lo8 r.rupos dp Alcoólic~

~o:~ hrrn, enmo n alcpoti~m6 que, air:da c~nsoant~

li C'r.c:Dnizl'çiio :·hlI,rlial c1p :::iaúde. r. a terceira doençA

que ~ais mata no mundo, tr"'z t3.nto~ (' tão ~r2!tves pr~

blcr.1a~. t rMOS rara nós 'lua :~ chr.gadn. li ir~dll que tar-

~ia. " "orn rf(" o)t"11nn.ntl1iH;nn ~r:vcrnnmcfltlll.

ror í.!iSO, eo lnrlicnçiio n\lC' riiri~imo~ ao Hinisté-

rio da gn~de. atrov~~ do ro~~r~f:x~Ctltivo. ~u~erimo 5
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e~t'C.c1os visando li rp.Alização de· camranha nacícnal de,
prevenç80 c c~~bDte an alcocli;mn.

Praticamente não existem cre~hes em Ananás, o!!,

de possam as ,mulheres trabalhadoras, com segurança, deixar I

seus filhos enquanto trabalham.

Fsperamos ~ue a su~cst;o ~ereçD acclhirncnto, o Essa situação causa-lhes desconforto e tran!,

flue, 5t'!' l"'urnme"te, Con tr.lbuirá raro. '"!ue c~Sll ~ravc ~!!.

~crmidade rleixe de otin~ir o tontos ~.si~Qiro••

15.09.92

tornos.

Daí'a nossa Indicação p-ra que o Governo Fede

ral preencha a lacuna deixada pelos governos estadual e mun!.

cipal, que não conseguiram construir creches naquela cidade.

Deputado FREIRE JúNIOR

INDICAÇÃO N! 117, DE 1992
(Do Sr. Freire Jimiar)

Sugere ao Poder Executivo, J:>Or intermédio do Mini,!

tério da Ação Social, a urgente criação de creches

da Le~ião Brasileira de Assistencia, no Município

de Ananás, no Estado do Tocantins.
RESOLUÇÃO N·17. DE 1989

Aprova o Regimento interno
da CJmara dos Deputados.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Senhor Presidente, TItulô IV
DAS PROPOSIÇÓES

Sua população é de cerca de 150eOOO habitan-

teB e O seu noem é devido ao fato de ser esta a planta nativa

da região quando ali se iniciou a povoação e Ananás ê um mun!.

c!pio em pleno desenvolvimento econômico e

na mesorregião ocident~l do Estado do Tocantins e integra a

3! Região Administrativa do Estado, situada no "Bico do Pap!.

gaio", extremo norte do Estado. Está situada a 523 km de Pa!

mas e a 1.407 km de Brasília.

.
da Câmara dos Deputados, com a nova redação que lhe foi dada

pela Resolução n9 ),0, de 1991, estamos através ~ presente

Indicação, suqerlndo li. construção de creches que possam acO

lher, em Ananás, no Estado do Tocantins, crianças cuja~ mães

precisam trabalhar fora de suas residências e

Anania é uma cidade de crescimento adiantado,

CAPÍTlJLOI
Ou/ndlc~

tadot"'- 113. hlIeocio f I I>'CIlOSIçIo Itr"';;. ela cp>l. o~

I : auqere I DUtl:O I'ccler a lllb;io ela l?"""iclênc14. I
realizaçao ela ato Idninistrativo ela 90'-.... o rnvJo
ela projeto oc:bn! a mtér14 de 1n1c1ativa exclusiva-

11 - wgete .. Jl'I!ln1fest:acão ela Iml ou ....ia Q:m1••f
ac:erea de~ IlSIIIlIlto; viMndo a el.aJ:JoraçÕode(X9
jeto oc:bn! ....tér1l de iniciativa ela dirrera 

§ 19 - No hipÕteoe do Ulc:ao I a~ ...rã 0b-
jeta de nquer1lwlto eocrito. desp&chado pelo _.1dl!nte
e PJb1icado no Dfár10 do Qlngresoo Noc1alll1.

§ 29 - No hipÕte... do lncllo II oerio obtrervadaa as
sequlnI:es 1IOX1lIlS:

1- As lndàç6es recebldos pela Mesa seria lidas em súmu!ll
lTlIndadas a pubbçlo no OOtlo doC~ f'focIomI e en<:arn~
nhodH h ComIso6eS compeIenIM.

1- Os p«ecera refermtes a fncf<:IIÇÓeS cleYmo .., prc(eddos=" de _ ...-. prorrogiwll ~rio da Presld&>clI da Co-

. I - Se I CcmiuIo que tiYer de cpInIr sobre lncIIcoçlo. concluir
=.::~. seguirA este os "ArnIIes reglmmols dos

,,_ Se nenhlmo Comfssio oplnIr em lI/ ...-. D Prtslderé
da amor.. 10 chegar o processo aMesa. determinafA o Irqulvlrnento
da Indicoçlo. ciorGcondo-.. o~ poro que este. se qulser, ofereça
pn>jelo próprio ac:onsidefllÇlo da e-.

V_mo seria lColIas proposições que cbje.
tivemo

I) consuIIa I ComIssAo sobre fnlerpmaçlo ooplicoçlo de lo!;
bl ·consuIIa I Comlsslo sobre ato de cjuolquer Poder. de .....

6<gIos e .ulori<Iados;

InternoBaseado no artigo 113, do Regimento

Sua economia baseia-se na agricultura e na pe

cuiriae Na &gricultura destaca-se pela produção de arroz, m,!

lho, mandioca e feijãoe Na pecuária suas atividades de dest!,

que são gado bovino para engorda e abate, produç~o de leite e

Existe ~ambém o extrativismo vegetal da madeira em tora e

lenha e cõco babaçu.

RECURSO Nº 1, DE 1990
(ContraDedaração de Prejw1i.cl.a1i.da)

(Do Sr. Vldor Faeclo:ni)

Nesse Município, é bastant.e significativa a

.força do trabalho feminino,. fenêmeno que já vem ocorrendo em

quale todos os municípios' brasileiros e

As mães trabalhadoras têm' enfrentado sérios

Requer. r.os tCrr.l~ d: l?"rãgrafo 29 do artigo l64

do Regi4.~n~o Intern~~ ~anif~stação de Plenário
sobre-a ?rejud;ciali~deàos p~ojetQa de lei n9s

2.463. 2.464 e Z.465. de 1989:

(PUBLIQc~-S~. A COM:"Ao DE CONSTlTUICAo E JUSTIÇA

E DE RED.'.C::.O)
problemas no que tange aos cuidados que deveriam dediq-..r aa

.euII filho. menores, durante o perIodo eIQ que estãoafastadas

de auu r ••idênctaa.

Senhor Presidente:
Nos termos :egimentais solicito de Vossa Exceiê~

cia submeti a esta Casa o p:!sente recurso de apreciação do Par!
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~:!,,: ~o e.:-uta !;ol"';.:.~são de Cc"~~itulÇãCJ e JU3tl,#a b Heaaçãorno Q.,la-L

considerou os prJ;etos 2.46:18~, 2.464/8~ e 2.46S/8~ de minna,a~

toria co~o prejudicados.

PROPOSIÇOES A QUE SE
REFERE O RECURSO Nº 1190

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

MEDIDA PROVISORU 119·155, .DE 15 DE llARço DE 1990

A~si~. solicito ~e Vossa Excelência a ;:nti:~za

de ~ubmeter meu requerimento de recurso sobre aquele par~:er.

Título V
DA APRECIAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES

o Ccngr."O Nac'on.' Clacr.tll

Art. ,. Os "ncos .. De....vo'v,..,to ut'Hzarlo
_ cede eJlerctc10 LIM verba ttoUtvalente • as de lU.'
_raçea. .. longo pr.zo para o "nanc,......to da com
pra de ecoe. dai efIlI)l"'••••••tat.,..... processo de pr,
Vltlzaçlo. pOr parta .. -..os 'nva.tldor'••

Art. I. con.'..r_•• -..os Inva.tldor•• pa~.
os .,.uos da pr••ent. L., •• ~.... .. _ •
1Il6d'0 pOrt., COlllO "',n'da. no Eatatuto da "'cr_.-
.', antld_. f11antr6r>1c palloa. fl.'c.. 1110
...oclad'. • ..a.-. _ xceto pal. PO••' ..
açOea .,. valor nao IUPertor a to vez•• o lMhOI'" •• ,61"'10.....,ona,. __,_ t_.
t ,c:t. c::...~o:..~ r.:.na~::-=~v~;~:~:O fn:
va.tI_tos _r,c'_ pOr pr'or'_. no proc•••o
.. ...anvolv'.....to. .Uuando-.. ...... .....centua'.X'IIIO .. _ dos .luro... _cado.

Art. •• Dentro .. ao d',•• part'r da _Hcaclo
...t. ,., o Execut,vo provldanc'.~•• -.-tur. 110 c.
IIU., ....tr..,a na "".a da. Açfla.... _ .... ",I.t••
... _ o _rno "tanha _'or" 110 caoU.l •
lIlf".....t.r. ao Ccngr.IIO. H.t.... _ "vario an
tr.~ .. procallO .. pr'vatlzaclo.

"".tlf Ica;l.

CloA_f:.::t=:o~'~~:'::t:--: :':=-:'':~
.xlQlCiO.

tlUt~:-= jr;~:::H~ 2:.:'"':.:í'~' ::.l·:~i~:::,~.
da vt. pe1. QUal • Dr,vattz•• v'rt. a fazar-.., ....,
Obj.t,vo • nIo -.a•• Obtançio .. rec:ur.... pOr parta
110 _no. • part'r da '_. ao DÍlt>Hco .. parll ..
:ra'::Torn;:.cr: :O.:=i:n'::t:.~~t;rc:;:=.,."'~ ::
r;=r'::t~cu~~~~~:'c:c.~t~,:n=~;
Invau,r ....... pr6pr'o naaoc'o. '

.or outro lado, r.Porca-H • nova~••••••
••tat.l ou .. IConao,. 1O,.ta no ....tlllo .. torllt-l.
...,••r,cl...t. pala concorrAnC'a.

t nos" jlntlflc.tlv••

VIC~::'P':~~OIl'~"oa•• 24 da, ""0 .. ,l1li. _Deputado

I'IlO.IITD H LU ...." •• H''''

IDo S~. V'ctor ".ca,ón"
I.tabe'ec. fl".nc'_"t••••~. _",-

elo ....rt•••eel.t.rl tat ..
.roc•••o .. .rl tln;lo f or -_no. IlIv'UllIor .

I_x.-.. ao 'roj.to .. L., n. '.457•
.. '11811.)

A~t: '" Ao ..rv'dor•• DÍlt>H,:oe ..t tor.....al-
110 do 'ASfP ......"'u 'd•• u, n 'ZIlÇIo recur....
na r,,",,", 110 .~t. ,.

Art. 41 Toda." ICO!1CIIl'a. ",.t.... _ o _
no ..tanha ",'or'. do caoU.l do Obr'DadII.. coloc.r
_. -.;oa. na 110'" .. V.lor••.

Art. '" E.t·. ,., tr. ... v'gor na data .. _
_ Hcaçlo. r.vogada d'.l>O&h;:oa.... contr.r'o•

oIuatlf Ic.clo
_.. ...,_ nos ....."'lt. I..g'n.r _ o pro.l.to

_ ora .-t_ a!lOllaoa par.. ".I, autoju.tt"-
cavaI. .>

I'IlO.IITD H LII "- 1.814. H''''

,...U. • utlllz.;lo ... ",,'..IP/PaTI
•• _1.1;10 .. ,.rta••oclat.rl..... ......r tat..l e_l••I.t••

. .
I_x.-u ao '~oS.to CIe L.' ne

, .4571111.)

O tenor••so Nac lona1 Clacr.t.:

Art. ,. os trab.,_•• COlll crAdttos do 'roor_
.. tntegraçlo Soe'" 1'151 lIQdem utnlz.~ os rltCur_,_ _ na _ ... 4lÇ6a' • part•• aocl.t~'" .,.•
_ DÍlt>i'c.a .. proc•••o ... pr'V'Ulaç.u , dai_ 1ICOnOIIl'. "'I.t... c.rU'l -.-to na. _I.
o _no ..tanha _'or'. 110 capU.l.

.",.t. 2. Os pOrtacl!ll'......,110. 'dQ. "or5 nIo utl
Hzadoa paIo pr••o .. cinco .nos~ uaar ..... r.-
~~:.t~~~:'=°l>~:~:·': I>~::~t;~~~·r~.::
::;::~~~:m~':':1::~~·: C:~~'::~~ aberto da. QUe1.

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

• acional de 08
dá outra. prDvi~

Cria o Prograllla
sestatizaçao e
CIências.

saJ.: 1:laS~Sessil:". em ~"'e junho de 1. ~9:.
, . ~\. !~.3" ~. (lI \" ~ ~/

Depu ado VICTO~ FACIONI

REGIMENTO INTERNO DA

<:AMARA DOS DEPUTADOS

L!GISLAçAo CITA0"', ANEXA0"' PELA COORDENAÇAO

DAS COMISSOES PERMANENTES

CAPITULO XI
DiI ~udicialjdade

M 163. Considerem·se prejudiclldos:
l-e discussão. OU a volllção. de qualquer projeto idêntico e outro

que já tenha sido eprovado. ou rejeitado. na mesma sesm legislativa.
ou tllll1sfonnado em diplome legal;

l-a discussão. ou a volllção. de qualquer projeto semelhente e
out.ro considerado Inconstituclolllll de acordo com o parecer da Comis
sio de Constituição e Justiça e de Redação;

W- e discussão. ou e votação. de proposição apensa q1J8ndo e
Ipl'OVlId8 fCf idêntica ou de finahdade oposta à apensada;

IV _ li discusm. ou a votaçáo, de proposição apensa quendo li

• tada for idêntica à epel1Sllda;
, V-eprpposição. com es respectives emendas. que tiver substitutivo

lpl'OVado. ressalvlldos 05 destaques;
VI- a emenda de rnlltéria idêntica ÍI de outra já eprovada ou rejeí·

Wd6; •
W-lI emenda em sentido lIbsolu18mente contrário ao de outrll.

bU de dispositivo. já aprovados; , .
WI-o requerimento com a mes·ma. ou oposta. finalidade de outro

já eprovado.

Acontece C•• o julgamento de prejudicialidade d";!

se eM runçao da e~issRo d. ·.did. Pro~is6ria n~5 de 25 de ma~

ço de 1.~~O, Que cria Progr.~a Nacional da OesestatizaçRo.

EXilO. Sr.
DepuUdo PAES OE ANORAOE
DO. Presidente da Cà~aTa dos oepu~ados

Bras!!ia - OF

o.t. veni•• o artigo 163 do Regimento considera
prejudicados os projetos ic~nt1cos ao aprovado ou rejeitado na
• eSMa Sessao Legislativa. Cs projetos ~eferidos nAo sao idênticos
à Medida Provls6rl~ l55 p:rque se reterem a uma de~ermi~~ja ~::-a

de dispos!çJo de oarte de oatr!~:~10 de empresas p~~llcJ~. ~sta

determinada forma, n~o co"templada pelo Diploma Leqal de e~:';;J

do Expcetl~~ n~0 fQl cumprida e ccnt1nua como matéria pC5s!ve. de
Legislaçao



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 14 22465

E o relltório .

"Art. 16) CO",j derl"'-se pu' judJ cado$.:

.arço ae "'0, que cr1a ri Progr.... N.clon.l ae aese.t.Uzaçlo
• C" outra' protidtncio.. .

I - I diseusslo, ou 1 votlçlo, de QUllQuer
proJeoto ldfnUco I outro QUeo já tenhl sjdo Ipro
vldo, ou rejeitldo. na fIleSflll sesslo JeogjsllllU:
.1, ou trlnstorllllado eft'l dip]olllll legal;

i pela Pf!

6'6/89 •
2.66'189,

do dispo-

d. 1990.

Diante do aci"'l R"posto o nos! '" VOTO
judlc).lldOdO dos "rojoto. de Lei •. nO. A.2A6/89,
1.65718'., 1.56'/89, 1. 77A/89 , 2.'''/89, 2.66"89.
2.665/8', '.'08/8'. 6.'80/89 • '.625"0. no. tor..o.
IltJvo reolllentll precedl!nteHnte transcrito.

Slla da COJlllsslo, •• 2~ de

II _ VOTO 00 MlATOR

COMO S~ v~, • lut!'rl1 Clt. I'M aprrcJlçlo nl'!otl

CORll.slo encontr'~11! decreptl, eM rlce di converslo !,IIl lei de"
.It~rla In'loOI. COIlll ereito, reZI O Irt. 163 do Reogimeonto In
terno da C'lnlrl dos Depulados,~:

E.tA 'or. de eoQU.ç.o QUe ••,. Naç.o .o're a.. al
"culdade. r.'arla.. nas ,,,,.nças 1lÜb1lc... c_lia..
DO'" g.t..nt••COIi valor•• d. dtvtda 'nterna e externa.
precl•• _c.r IlOO" tOdoll OS "'o. '6rllllJl.. alf...encl.
da•••'fc,ent•• para regular au•• "".nç•••

I TMt*n' .UA 'or. de lIúvlda QUe nas ....,r•••••Ua
t.'a ......., .. vArIa. aa_'a. ~ ec"""",'. IIII.t. e.tA
... 111""'- parte da r••__....111_ .,.,. alvla. ln
t.rna ••~t...na.

t carto _ o llovarno 1110 llOde de.vancl1h11r-•• de
toda. a.~•••• I)(Ibl tc.. COMO •• 'oa.em """ 1)1110
IIIOrtO. H6 _ ••leclonar-..' _,•• QUe podem Nr In
telr_t. prlvatlzaaa•• entretanto. ,...,.......,..,,-.1.
cte •• leçao, aI en.pr.... Dílbl 'cal PQCIeIn tntegrar OI
trabalhador••••apeet.,....,t. OI .eua, na poe,ae CIO seu
capU.,.

A e.bePtura do c.iu., de~•••• púb1tc••• di! .
.contJPPIt. Ift'.t••,*" de proporctonar recursos ao Go....rno
par. 'azer .. 'ac. ao. caopranl"o. nál1l1plos da pr6
prl. _ ••••••, ....,_ .- ..ai. ccncorr6ncl. entre
•• .._. de lIIOdo • QUe par. obler OS capU.,. doa no
voa aclonlsl•••,.. vlo procur.r ,,'nor.r _ "",'or
1MIlC•• o'.recer .,r.,lvoa diferenciados.

OUlr. vant_ a.....rlur. ao c.pU.' de•••• _.
••• ao. tr_,n.acr••• .,.1. ut111zaÇlo de nu. palrl
IIIOnlo .. llOder ao Governo. A • po..,bl1l_ de _
o-r_ alvl-. • pranov_ • real.'rlbulçlo de rena.
que conauz .....OCI_ IIISI. a-ocrAt1c•• plur.
1I.t••

sal. da. S es.. 24 de IIISl0 de 1_. _ Depu-
lado Victor 'accl l.

'1tOJITD H LlI lIlI 2 •••• H lU'

(Do Sr. Vlclor FaccIonI)

AUtorIza o .-r "illltlCO. conv.rt.r
dIvIda ••t.rna eoal da. _r.... ..to-
t.'... pr o de "rhatt.aç.o.

(_~.-.. ",. Pro,.to $ L.' nO I .4S7.
de ftlllll.)

O Congro••o Naclon., decrol.'

Art. lO FIe. o I'olIer E~ecutl·vo·.ulorlzado• con
vertor D.rcal. a. dIvIda o~terna MO açe8s do _ ••••
••t.,.,.... processo de prlv.ttzaclo. r ••Deusaa • IM
nulançlo da ,,'or'a de caDUa.l nacIonal n...._ ••

Art. 20 A convarslo de QUe tr.ta O .rt.'.la dev.r'
'azer-..... de.Aglo o _ parcal.. rlgoro._t. con
trolada. de lIIOdo • .vU.r osct1~ess.o l~clo.

Indé.o"Aval. no ..rcado.

Art. ao E.ta ,., entra .. vIgor na dala 'de 
PUIltlcaçlo,' r.YOIIada••• alapoalçee... contrArIo.

1...:.~1et=.".:t:..~~. 24.de "'O de ,_. _ DeDu-

""at lf IcllC"

E.t. 6 .., .... '_ de prCllllOY8f"-" O pr_••o de
prlV.,Izaçlo de _'a. _ .... nIo ••,.".... dentro
ao poder IlÜbltco con_lnao o nlval de qe.-"", _.
pddarlAn! t.r no IftobUo da .t'vldade 11"1'''_. .'
_.__ •. deltcalleU da __lt_ "outro nIo

6 o IIIOttvo pelo qUal .. Artigo pr.vA • ltlllUaçIo doa
valor.. negocIados de _ • nIo ~r tlllPSCtq&
IncleN"Aval. sobr•.oo preços da .""&8 OU ao __ .._.1. ,ncl\lslva IlOO" Inflaçlo QUandO .. tr~t.r de ne
ClQClaç10 de .converalo __U_ .. apltcaçlo de ca-
pnal ....... !'8C\Cnal.

~~ COMJSUO I;IE CDNSTJTUJÇllO E JIISTJÇA E DÉ IlEDAÇllO

J-m.A'••

Aprovaao no son.ao F.d.ral, va.. o proJ.to de la1
...DIara'. a dto C••• p.ra _ e~erc1t••ua funçlo. cIlt CI..
ra r.~1aor. noa ..ato. terllO. ao ut. U a. Con.Ut~lç.o h··
.,.rál.

Vi le- ..t.bel.cer ragra. nor...th~s..·para • pr!
vaUza;lo cIlt ·••pr st.tals consUtuía.. no. farllO' da La1
... f.ADA. cIlt ,~ de a.zPbro ae !t76 - lei aa. Soc1aascllt. lIln
IlçBe. _ a. _ a uni10 a.t."". o control•• dlr.ta ou Jndirat!

_nt.~

NOS ter.os reol.entlis dos Irts. 1)9, inciso I,
e '.2, torl'" In••ldos 05 projetos de :leI ·.clma rl!ferenclados,
por tratar••••t~rl. corr.l.ta ou ldtnUCI à do epigrof.do.

I

A esta COIIissld co.p.t•• alnd. no. t.r.... regl
..ntal1 dO art. 53, inciso J, apreciar o assunto Qu.nto .os
••p.ctos d. consUtuclon.lia.a•• legolid.de. jur.1dic1a.de.re

·",..ntalia.d•• ae t4cnlc. 1.g1s1aUv•• p.ro .feito de .d..1s

.1b1Udocllt e trlmt.ç.o.

Prl.elro que tudo, deve ser le..br.do que O Con

gr••so Mlclonll houve por beM converter eM lei - Lei nO e.O)1,
de 12 de. abr11 d. '''0 - .. Med1d. Provis6rio nO 155, de '5 de

Nc~15
D.putado HARLAN GAOELHA

Relltor

~ - PAIlECER DA COIIISSAo

.J.!L--'
A cc.1••io de Conlt1tutçio « Just1ç. e de r:eü._

colo, _ reunião ord1nir1a rleniri8 realizada hoje, opinou un!
n_nt. pelO pr.judici.lid.d. do Proj.to de Lei n9 4.246/89
• do. de n9. ""88, 1.457, '.54', '.774, 2.397, 2.463,2."~,

2.4'5, 3.308 e 4.380, de ,.'8', • 4.'25 (. 4.92', de '990, no.
terão. c!o parecer do relator.

&atJ 'Nr.. -pre••nte. o. hnhore. Deputados:

'1'heodoro "nd•• - Pre.idente, ",rio A•••d - V1
ce-.reaidente, Aga••la A1M:ida, carla. Vinagre, Barl.n Gade
lha, "010 Katal,. lAropoldo SOU.a, JGeftde. JUbeiro, 5e1aon Job1Jl,

Mileon G~, o.valdo "'cedo, "nato Vianna, ·••c;ner Laçro, 8,2
rácio hrra~, ....1•• 061., lley Lopes, Paes tandia, JoI' Gue
de., Arnaldo "-rtin., Jutahy Jún1oc, Moema São Th1at]O, Plin10

Martins, aiparinq. seixa., ..t:h Azia., GOnzag. Patriota, D12
Di8io ..... , 1....1 waDderley, Gastone Jt:lg'hi, Marco. roniqa,

JOM c.noJ.no, '1'arao Genro# JoaquiJI lla1cJt.l, Aldo Arantes, Jo

M lla1'1a Byaa.l, Antônio de .l..... , Ant6ni0 Mariz. lIoilllW1do Ile

..rra, Lil.1o ~zà, _ir Aeb5., Aloy8io CbaYe., Etev;ldo No:
gueir., Prafteiaeo lenja.1a, Gi111erto carvalho, J ••ualdo cava!
caDti, Mylaon Jlot:ta, 30lé Luiz lla1.. , 1Io4r1.... PaI.. e F4Ir_...._.

RECURSO Nº 3, DE 1990
(ContraDecl.aração de Prejw1iclaliilade)

(Do Sr. Victor Faccl.o:ni)

Requer, nos termos do parãgrafo 29 do artigo 164 do
Regimento Interno, a manifestação do Plenário sobre
• prejudicialidade do projeto de lei n9 6.732, de

1985.
(PUBLIQUE-SE: A COMlssAo ÓE CONSTITUIcAQ E JUSTIÇA
E DE REDAçAol
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Parágrafo único. A duração do programa de
trei namento e/ou estági o.-aprendi zagem de meno
res nas empresas nio pode ultrapassar o perío
do de 9 (nove) meses.

Art. 8 A O Poder Executivo regulamentará a
presente lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. gA Esta let entra em vtgor na data de
sua publtcaçio.

Art. 4 A Durante o p.riodo previsto no
parágrafo único do art. 3 A, o treinamento e/ou
estágio-aprendizagem não cria vinculo emprega
tício de Qualquer natureza, cabendo ao treina
do e/ou estagiário o recebimento de uma bolsa
auxílio mensal de valor minimo de· i (um)
salário minimo. a cargo da Funabem ou Órgãos
Estaduais de Assistência ao Menor.

Art. 5~ A empresa participante do Progra
ma, pelo Convênio assinado. obriga-se a re
passar à Funabem ou Órgãos Estaduais de Assis
téncla ao Menor, mensalmente, tantas bolsas
auxilio quantos menores mantiver em
aprendizagem. Este valor é repassado Integral
mente ao Fundo Rotativo de bolsa-auxilio do
Promenor, para garantir, em qualquer hipótese,
o pagamento das. referidas bolsas.

Art. SA Cabe à Funabem e/ou Órgãos Estadu
ais de Assistência ao Menor, providenciar as
sistência médico-hospitalar, bem como seguro
de acidentes pessoais em favor dos menores
treinados e/ou estagiários. ~

Art. 7 A A jornada de atividade em treina
mento e/ou estágio-aprendizagem. a ser cumpri
do pelo menor, deverá compatibilizar-se com o
seu horário escolar e com o hor6rio da empresa
conveniada.

em

estágio
far-se-á

a Funabem
ao Meno~

diSposiçõesas

Art. 3~ O treinamento e/ou
aprendizagem a que alude o art. 1 A

mediante convênio celebrado entre
e/ou Órgãos Estaduais de Assisténcia
e as Empresas.

Art. iO. Revogam-se
contrário.

Excelentisslmo Senhor Presidente da'C6mara
dos Deputados.

Nos termos regimontais do' art. 164.§·1 A ••
com apoiamento regimental. requeiro Que o Pa
recer da Comissão d~ Constituição e Just1ça.
que deu pela prejudicialidade do Projeto de
Lei nA 6.732/85, de mlnna autoria. Que insti
tui o Programa de As~stência ao Menor Car.nte
• Abandonado _ PROMENOR. e determina outras
providências. seja apreciado pelo PlenárIO da
Cimara, a fim de Que possa ter sua tramltaç!o
na Casa.

P. O.fer I lllentg..

~ala das SessO... ~ de outubro de 1990.
_ V1ctor 'acctont

REQUERIMENTO N- /90
Nosser Almeida _ Adilson Motta _.Amar:f11 Net~

to _ Manguito Vilela _ Bon~fácio d~ Andrada
Cunha Bueno _ José Luiz Maia _ Mello ~!lS_

José Lourenço _ LUIZ Roberto Ponte _ Inoce~cle

Ollv.lra _ Ruberval Pilotto _ Francisco D10ge
nes _ Francisco Amaral _ Lúcio Alc!ntara _ Ha~

raldo Sanford Ant6nio Britto _ D~rcy Pozza _
Nilson Gibson: ManOel Ribeiro _ Pàulo Sidnei
_ lido I fo 01 i vei ra _ JoslÍ Thomaz Non6 -.. Augusto
Carvalho _ Ubiratan Spinelli _. Simio S.ss1m· _
Eralto Tinoco _ José Maranhio _ Miraldo Gomas

Osvaldo Coelho êzio Ferr.tra._ PaulO Zar~
zur _ José Outra-_ Valter P.reira _ Hélio Ro
sas _ Geraldo Alklmln Filhtr ... Sáúl0 Qú.i"Oz: _
Miro T.ixeira _ ....nriou.,.Edüàre:to A.~v.ea.;_ EliaS
Murad _ A~h.ma~.dl ·Sarros".FilhO _ Mau~tcio

F~~~t _ ~~tOnio'Clmara _ A~ry Müll.r _ Iv~

'lc:lr';,:rél F~ancisco Pinto Carlos Sant'Anna
L\,·,·.;Jnio de .Jqus ... Jofran F....jat _ . .Jonais P1:
r~eiro _ valmir Camp.l~.

(*) PR~ETO DE L~l NQ 6.732, DE 1985

(Do S". Victor Faccioni)

Instttut O Programa de Assistência ao
Menor Ca,.."te e Abandonado _ PROMORAR. e
det.,...t na outras prov tdinct as.

(1. Com1ssões de Constitu1ç50 e ~uStlça e de
Redaçlo: d. Saúde, Pr.vidincia e Assistência
Social: • d. Finança•. )

o corigresso Nacional decre'.:

Art. ia Fica institufdO o Pro~rama de As
.fstenci~ ao ~enor Ca~$nte e Abanoonado _ PRO
M~NOR. de acordo com o' qu•. preceltua a presen
te lei.

"'usttffcaçlo
Cumpre, pr i m&1 ranll!nte. ressa I tar Que para

me 1hor aba li za" 'esta propos I tura, submetemo:; o
antep~oJeto à Direça~ da rebem-RS _ Fundaçho
Estadual do Bem-Estar do Menor, que aprovou a
redaçio final e Que ora estamos apresentando
ao Congresso Nac. i ema I .

Pará~~.fo único. O Promenor tem po~ objetivo
dar oportunidace aos menores carentes e aoan
donados. na faixa .~ária dos 14 (quatorze) aos
18 (dezoito) anos. de acesso ao' mercado d~
trabalho. medi'ante uma fase i!"leial de
estágio-ap~endtzagemnas empresas.

A~t. 2- Ccberá à Fu~aç50 Nacional do e.m
Estar do ~nor a execuç!o do Pro~no~. na for
lIIll.QU4I •• di 1!.ÇIUaet" 4MlI regu I all'8nto ,

ff~: (Re~blica-s. em virtude de novo ~o do
5,""~ Pr.sitiente _ art. 2- da R.sol uçio n- 6/89.)

Inobstante o e~forço do legislaaor
ordtmírlo, o ingr'esso do trabalrU'IdtJr ml:'nol' no
mercaoo de trabalho. ~ofre ~,ér'la5 .rest'·iç.;)n~

Seja porque se trata de m50-de-obr~ aesquall~

flcada e Que pouca utilIdade oferece ns empre
sas. seja porque as exigências para a sua pro
'f i S5 lona I I zação demandam i mensa perda de
tempo.

A Imprensa do Rio Gr-élnde do ·sor· tem-ilõtlcia
do com certo destaque. ult.mamente, proble~1s

com relacão ao desenvolvlment~de programc~

de formação, treinamento e encam.nhamento pro
fiSSIonal de menores. embora desenvolVIdos
pela Febem com a supervisão do Juizado de
Menores. É Que a Delegacia Regional do Minls-
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tério do Trabalho. aleqando a let~a frl~ da
lei. tem lmpu~nado diversos programas. como é
O caso da Escola de Treinamento de Móveis Flo
rense··S/A. em Flores d?l Cunha. e outras ini
ciat~vas similares.

se 1 eVi3rm05 '!lO> Contb que. no trablllt,o, o m""ol"
astr.r~ lJvra C~ ViClO. do tédIO e da n9cessl
dade ~. sooretudo. sendo útil a Si próprio, e
fámília e à soclpdade.

Senhor Presidente,

Requer, oos termos do artigo 164, parágrafo "l!', do Regimcn:o futenlo, a ma··
nifcstação do Plenário sobre a prejudicialidade do Projeto de Lei 0 0 3.166, <:c 1989.

(Á Comissão de Constituição e Justiça e de Redação para se manifestar, nos
termos do Parágrafo 20 do arti;;o 164)

RECURSO Nº 1, DE 1991
(CmdraDeclaração de Prejw1icialidade)

(Do Sr. A.rnaldo Faias de Sá)

1S1BS.de

de i96S _ Victor

&resília, 10 de abril
~.putodo Victor Facctonl.

PROPOSIC~ES DE AUTORIA 00

Sala de Sessões. de
FaccionI.

DEPUTADO VICTOR FACCIONI

PL S27-A!B3 _ PL 628/83 _ PL 800/83 ArQuIvo
art. 116 _ PL 913-A/83 _ PL 1.050/83 _
~ 1.052,83 PL 1.055/63 PL 1.521-A/83

PL 1 .566-A/ai _ PL 1.569-,763 _ PL ~ .877/6~ _
PL 3.855/84 _ PL 3.918/84 _ 0L 4.:a8-A/64 _
PI.. 4.·455/84 _ PL .;.862-A/84 _ PL S.455-A/S5
~L S.502/2S _ PL 6.245/85 _ PL 6.573/85 _
p~ ~.729/85 _ PL 6.731/65 _ PL 6.732/85 _:t ~3~j:'8~ ~~J~~378:L_7p~8~~~~S8,PL 265/87

.D.IPU ta~o~.Pa!!ls da Àndrl!rle

ReQueiro. nos termos d~ Resólução na 6. de
H,alij, desta Casa do Congr'esso N;ecionl!ll. C:'Je
JftlrJ~IT'. des2lr'ouivadas as P"oposlç5!lS de minha
!.t:it:;.rlll. relacionacê:l.s em a':"exÕ'.

A partlcipaçAo da Funabem na direção co pr~

grama decorre do f~to de que a ela está afeto
o comando da política nacional do menor caren
te e abandonado. A execução do Prowama a nível
~stadual fica a cargo dos Órgãos Estaduais de
Assistência ao Menor

A fixaçAo do prazo de nove meseS para a ~ea

11~açlo do estágio afigura-se-nos suficiente
para que a empresa possa se decidIr quanto à
contratação definitiva do menor. nos termos da
CLT.

Sem Isso. dada a sua evidente desqualifica
çlo e marginalidade. não terão os menores a
mfnima possibilIdade de concorrer com os de
mais jovens trabalhadores na obtenção de
empregos.

Assim, previ o projeto que o treinamento
e/ou estágio-aprendizagem será'feito mediante
convênio celebrado entre a Fundacão Nacional
do Bem-Es~ar do Menor e/ou Órgãos EstaduaIS de
Assistência ao Menor e às empresas
conveniadas.

Estabelece. o art. AA da proposição que o
c~t~glo "aO cria vínculo empregatlclo d~ qual
que~ nDturcz~. cabendo ao ~staglárlo. tiO-56.
o recebimento de uma bolsa-au~íllo mensal. no
ln~orte de. no mfnimo. um salário mínimo.

Relativamente ao menor abandonado. ou caren
.te. os problemas se rnulttpllcam e o seu apro
veitamento. na forma produtiva do Paós. te~

sido difícil. em razão. principalmente. de a
CLT exigtr condições mínimas tais qlle eles
normalmente não atendem pelo fato de advirem
de um ambiente' aue não propjcia meios de
.l,::afllçá-las.

Daí a neaessldade de InstitulçAo do Prome
nor •. que visa dar oportunidade aos menores ca
rentes e abandonados. na faixa et4ria dos 14
anos de· idade. de acesso ao mercado de traba
lho, mediante uma fase inicial de treinamento
e/ou estágio-aprendizagem. em contato com a
própria realidade das empresas.

Ocorre QllP a matt"ria foi total~cotc ",etc3::a v>

lo Pres1Jenta ~a Rl~p~blica, ces~andot 2c~im, a causa Jete:~l~:·

da da prejudicialidade 00 Projeta em tela.

Interponho, na 'orma do § 29, do art. 164, do
Regimento Interno, recurso da declaração de prejudiciali~3éL ao
Projeto de Lei nQ 3.166/89, d~ minha autoria, Que "introouz .1
teração na ieoislaç§o de custeio da PreYid~ncia Social e dá Q~

tras providências."

Contormé O art. 6 R do projetado. cabe a Fu
nao"," ,e/ou órQáos e entidades de atendim".tnto
~o. menor', o encargo de prov'dencla~ asslstân
çia m~dico-hOs~italar'e seguro de aCldentes
pessoaIs em favor dos menores carentes e aban
donJdos. Que &stivarem em treinamento e/ou
e5t~gio-aprendlzagem.

DIspositivo da maIor importância é o cons
'tante do art. 7~ dispondo Que o horário' de
·trell1"IOt!nto e/ou estágio se compatibilIze com
O horário escolar.

D'ante dos graves problemas socl~ls exist~n~
tcs no P<lís. ti fundarnental aue se tenhl'.l li co·
r<1geln de toi!~tllr novas soluções em prol do me'"
"ai"" caroetete. .

Reca:r~, Sr. Presidente, visto qu~

çlo de pIeju:lci~lic30e de tcferidc projeto tem por
aproYô;ão do o:~ro de Cu~~~:o d! Prev:d~ncia Social

5' 1nQ 3.099/89, na Caoa de ori9.m).

a ~EclE:!J-

base a

Por ~LJOO' 1 G to, ., Ins t i tu Iç6ó do PrOnlenór·
dl'.:ve mercce~ a integral aeo 1 h i da dOS' enl" nentes
membros d:> Con'::lr~sso Nac 10'''<11. pr'l nc; pa: mer~te

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 199:

Deputado ARNALDO FARIAS DE sA
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PRQJr~O DE ~Er "~ J.1b~-Al DE 1989
(DO SR. ARNALDO FARIA D~ SÁ>

Introduz al~eração na Lei n9 7.787, de 30 de junho d~ '!9E:,

q,ue Itdispc~ sobre altera~ão na legislacão de cus1:eio da P:"-a

vidincú Social e dá outr.s provicê:-.cias"; tendo pal"'ec~res-;
da Co.issi~ de Constituição e Justiça e de Redacã~, pe~a

conB~i~ucionalidadê. ju~idicidaâe e técnica legisla~ivé; C~

Cc~i.são ~. Seguri~ade Social e Fam!lia, pela aprovacã~ C~~

te • ~j.icão do ce n9 ~.721/90, ap~nsado; e, da Comiz~l~ ~~

Finanças e Tribu'tacão, pela prejudicialicade deite e ~.~.3 C'i;

n9s _.727/90 e' 5.193/90, ....pen.adp.:.

(P~JETO Dl: LEI 119 3.166, DE 1989, TENDO A?E:;SAD05 OS ~;: :;,s
_.727/90 e 5.193/30, A QUE SE RErER~; OS ?A~CERl:S)

o Congresso NacIonal decreta:
Art. 10 O art. 9 0 , da Lei nO 7.181. de 30 C'l junho

de 1959, Que dIspõe sooro alteo"açlio na leÇ;llsla~.io de
custeio da Prev1d~nc1a Social e dã outras prnv1dên
e1as, oassa a vIgorar cor.. a sellulnte redaç.:lo:

Parágrafo único. O prazo para recolhi
mento, pelos Municípi~s, oas contriCulções
prevls~as neste artigo será a~é o v'CéSlmo
dia útil do mês supseqüen~e ao do fa~o
gerador .•

,Art. ~L Revogam-se as dIsposições em con
trér~o.

,Jus:t I f i ca;ão

Em reunião Que se realiza nesta capital. ~

Associação 6rasl1c,ra ~e Munlcíp'os a~eitou e
.t'\C~~ou à tJ~~-.':1":"1=~-=a de meii~ros, p'·QçOSiC;ãc
for~laoa pelo prefe,to cc Santa lzabel ao
Pari. Oro Ednson' Cie Palva ·Abreu, visan.~o di
latar o prazo pare que os Municípios recolham
suas contribuições à Previdência Social.

o justo pleito dos prefeitos municipais tem
por fundamentos:

Ao apresentarmos este projeto de lei. em
consonâncIa com o pensa~~to da ,Associação.
Brasileira de Municípios, julg5mos traduzir os
anseios de todos os prefeitos municipais, , que
refletem o sentimento de seus munícipes. visa
mos minimizar os efeitos Oas penalizações im
postas às Prefeituras e reparar um equivoco da
Lei n L 7.787, de 30 de jUnho de 1989.

a) a difícil situação' dos Municípios. em
sua grande maiorIa sem receitas próprias so
brevivendo à custa do Fundo oe PartIcipação
dos Municípios e do ICMS;

b} o fato dê 'os Mun1cíplOS receberem suas
quotas do Fundo de ParticIpação, com as quais
etetuam os recolhimentos das contribuições
previdenciárias dias após vencido o prazo para
o.ressarcimento dessa obrIgação;

c) em conseqOência, os Municípios são pena
lIzados com as sanções previstas no art. 10,

.da Lei nL 7.787, de 30 de junho de 1989. que,
se representam multo pouco para a Unlão. pesam
sobremaneira nas combalidas finanças munici
paIs.

Arta gQ As ~ontrtbu1C0~~ ar~ecadadaS Del~ ?rev1~~n

ela Soe1al ser~t) rl!colhl(13S at" o décimo ala ao mâs
SUbseQuenle ao do fato gerador.
.............................................................

""·L ...- t..::",a 1t::!1 t,:.I\I"Ô em v l1,Jl,)r' na Oatd O~ ~ua pu
bl1cacâo. revogando-se as disposIções. em contrário.

.Just lf lcac:âo
O Drazo estabelecIdo na lei nO 1.181. ~J seja, de

oito dias, é muito exiguo. 1mo~d1~do Que sejam el~bo
rlldôlS as gu1as de recoln1lTlP.nto.

. Ã1ém dl.so, "o\tas empresas nlio tem co"tabl11dade
pr-6pr1a .. e, os Escritórios responsáve1s n..ia tE'"'n COF"ld1
çOf:s de CtJf":lf;r\r o prazo DI·~V'sto atualmente.

Sendo assim, entendemos Que essa peQuena d11at~cao
no prazo de rpcolnl~~nto d~s guias. faz-se n~ce~sãr10:

• Que. ~em duvida n~hwr:at teremos O apoio d~ nossos
pares para a 1!'nedlatiJ transformação em lei.

ta~a~~na~~g F~~~:õ~;'~á~ de agosto de 1989. _ Oepu-

LEGISLAClO CITADA. AN!XADA. "
PIL~ COORDtHAÇ~O DAS CCM~S~[S 'ERMAN~NTES.

, .
LEI Nll 7.7,51: DE 30 DE ~eNHO DE lS89.

OlapDa lobra 'al\~rac:6aa na Ipglala,lo
aa cuatalo d. 'r.yld~nCla SOCial e u' ou-
tras provla."t:l." .

Sala das Sessões,
tado Asdrúbal Bentes.

Depu-

........................................................
Art. ,911 li.. contr1bu1c!:oe9 arreClldadlls De11l FrevldO~

e1a SocIal serao recolhlód. ató o oItavo óla do mês
svb~eQúente ao dO fato ,gerador. ou no dia ut" imed'a
tamente anterIor.

........................... ,. .

PROJETO·DE LEI NO (.727, DE 1990
(00 Sr. AsdrUbal Bentes)

Acre~cent. ~.~'grafD ao .~t. 9~ da Leina 7.7~7~ de 30 de junho de 1969. que
.dts~õe sobre alterações na 'eglslaçào de
cústelo da Prevldénc1a Social e dá outras
Pl"OvtCléncias".

(Àpense-se ao Projeto de Lei n& 3.166.
de 1985.)

o Congresso Nacional ~ecreta'

. Art. I' Acrescente-se um pará~rafO ao art.
e'. na Lei n' 7.787, de 30 de Junho oe 1989.
com. seguinte reda~ão:

-Art. eÃ

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI N~ 7.787, DE 30 DE JUNHO DE 1989

Dispõe sobre alterações na legislação
de custeio da Previdência Social e dá ou
~ras providências.

Art. 9 L As contribuições arrecadadas pela
Previdência Social serão recolhidas até o oi
tavo dia do mês subseqüente ao do fato gera
dor. ou no dia útil imediatamente anterior.

Art. 10. A falta de recolhimento das con
tribuições prevldenciárias acarreta multa
variável de acordo com os seguintes percentu
ais aplicáveis sobre o valor do débIto atuali
zado monetariamente até a data do pagamento:

10%, se o devedor recolher ou deoosi
tar, de uma só vez, espontaneamente. antes da
nótificação de débito;

11 _ 20%. se o recolhimento for efetuado
dentro de quinze dias contados da data da no
tificação de débito, ou se, no mesmo prazo,
for feito depósito à disposição ~ Previdência
Social, para apresentação de defesa;
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UI
mento; e

30%. se houve~ aco~do pa~a pa~cela- ram que tomar recursos de te~celros para cum
prir suas obrigações previdenciárias. Isto
quando pude~am encontrar crédito bancário.

IV _ 60%. nos demais casos.

§ iA No caso de falta de cump~imento do
acordo fi~mado pa~a pagamento parcelado de dé
bito (inciso 111). a multe ser~ a do inciso
IV.

§ 2A Até o dia iO de outub~o de 1989. as
multas de que t~ata este a~tigo se~ão ~eduzi

das em 30% pa~a as cont~ibuiç5es 'em at~aso ~e

lativas aos meses de competência completados
até a data desta lei.

.......................... o .

PROJETO DE LEI ~2 5.193, DE 1990
(Do S~. Rubem Medina)

Altera a redaçio do art. 9~ da Lei nO
7.787, de 30 de junho de 1989. Que "dispõe

'sObre alterações na legislaçào de custeio
da Previdência Social e dá outras
providências" .

(Apense-se ao P~ojeto de Lei nA 3"66,
de 1989.)

o Cong~esso Nacional dec~eta:

A~t. 1A O a~t. 9A da Lei n~ 7.787, de 30
6-89. passa a vigora~ com a seguinte redação:

·A~t. 9~ As cont~ibuições ar~ecadadas

pela P~evidéncia Social se~ão ~ecolhidas

até o últlmo dia útil do mês subseqüente
ao do fato gp.~ador.·

A~t. 2A Esta lei ent~a em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3~ Revogam-se as disposições em cont~6

~j.o.

oJust1f i cação

O presente p~ojeto de lei objetiva aumentar
o prazo conferido ao empregado~ pa~a o reco
lhimento das contribuições devidas ã P~evidên

cia Social.

O p~azo de ~ecolhjmento das cont~ibuições

p~evidenciá~ias foi antecipado do último dia
útil de cada mês para o oitavo dia do mês
subseqüente ao do fato ge~ado~. pela Lei nA
'.787. de 30-6-89. A antecipação do ~ecolhi

mento visava. ã época. ~eduzi~ a pe~da de re
ceita da P~evidência Social. deco~~ente da
~~pida desvalorização do poder de compra da
moeda. que então se verificava, po~ força-das
elevadíssimas taxas de inflação expertmentadas
pela economia b~asi1e.ira. '.

Com o advento do Plano B~asil Novo. as taxas
inflacionárias experimentaram expressiva ~edu

çác. sendo de espe~a~-se, e~ futu~o p~Óximo.

uma completa estabilizaçáo da economla. Esse
inegável êxito da polítlca de combate ã infl~

ção decorreu. como é do conhecimento geral, de
fortíssima restrição monetárla, posta em
prática pelo novo Governo, em conjunto com ou
tras!medidas de ajuste económico.

Embora a ~edução dos índices inflacioná~ios

represente benefício social incontestável, por
si só capaz de justifica~ o aperto de liauidez
d~ economia, o setor p~odutivo e em especial
as médias e pequenas emp~esas ressenti~am-se

do congelamento de suas disponibllidades fi
n~ncei~as e, em sua exp~essiva maio~ia. tive-

Em conseqüência. fração expressiva dos em
preg~do~es de p~queno e médio port~s sequer

consegui~~m fundos para efetuar esse ~ecolhi

mento no p~azo legal. Encont~am-se inadimplen
tes e. como tal, sujeitos às cominações
lega,s.

De out~a parte. ~inda no propósito dO ~es

guarda~ as re~eit~s previdenciárias das perdas
inflacioná~ias, a Lei n~ 8.0i2. de 4-4-90, em
seu art. 6 A • cuido~de lndexar as cont~'bui
ções e va~iação do BTN Fiscal. a parti~ do
primeiro dia útil do mês subseqüente ao do
fatu geraaor. A~!no~ aSs1m. o Pp~e~ Execu'i~o
"!'lhninou c::>r'::pletêlMlpntt! ('l Im:)a~to oe p,,~~ive's

pe"d~s dC'~ Pr:dt.:r eC;Uls~tl"o de r.lor:::ta. ne erre
cadaç~o ~revlaenr·~r'a.

[lf antI!' dr.'s~e nove contexto. es tl",do a Previ
dénC'él SoCibl ,r:tetram('nte prote,poa rtO tocan
te A corros~o de sua ~eceita. e c'~ontranoo-se

frontando dI t lculc:,.oc.'S oe llq',J'efe:;, e se',uc, pe
nalf7aoos con. C' r-ao,,'v",c de a I ".l!'S taxas de
juro. ou c.(~''':' tron'iJl\:!OS ~ rcc:,)lher CO"" c'tre.so
:-.u~s contrlhUl<;,LH.. :l. cn-:'cn:sci1l050 que se JU~'l'fl

cal como r:lecHC:41 (1f! elpr,jl'n'tar ju~tl~a. restZloe
le::er o pr'a:-o 0'" trinta dlas, prev,sto na lei
anterior. .

Sa.ll'l dn!· Srs~ô'''~'' '3 C'1.. ma f C" d~ f fl90.
Deputado RubclIt loIl:d,r.a,

trGlSLAçÀO C1T~Dt. AN!XADA PELA COORDENAÇAo
DAS CO~:!SSÕES PHift.A"lENT ES

LEI N· 7.787. DF. 30 De JUNHO DE 1989

Dispõe $ob~c alterações na legislação do
custeio da Prevldénci~ Social e dá outras
providéncias. .

,. a" ,. ,. " .

LEI ~~ 8.012, DE A DE ABRIL DE iS~O

Dispõe sobre o ~a9amento de tributos de
c~eténcie da UnIão.

" ,.",. ,. ..
Ar~. t~ Os velores corresponde~tes i e~rcca

daçãp aas cont~lbulçõe5 inCloentes sobre a fo
lha de sal~rlOS é dem~'~ contrlbu,çõeS e a
dl~10nals aovldos ao ln~tltuto oe Adm'nlst~a

ç~o Flnanc~lra da Pr~vld~nc'a ~ocial lapas.
serbo repassados. pelõ reàc arrecadadõra. no

Segundo dia útil posterior ao sou recolhimen
to.

S ,. Os débitos de ~ualouer netu~e2a para
com e Previdrnçta ~ocl~l. cUJos fatos ueradO
re~ venham e ocorrer a partfr oe 1~ de abrIl
de f9'10. St.reo convertidOS om nur.,ero de eTN
F~~l no primeIro d,e út,l suosea~ente ao da

'1feo,..rénc:ill 00 fato gerador.,
f' ;I- O vrdo" em cruzelro!> dC" dét>ito na date.

do paQamento lOerll ootern.lntldc. na forrnll 00 fi 2"
do art. 1·
........ " ",. .. ,.,.,.,. " .
•••• I •••• I •••••••• • ••••• ••••• •• •••••••••••••••
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&~d,;
COIIISSAo DE CONSTITUIcAo E JUSTIÇA E IlEDAçAo

- RELATORIO

o nobre Deputado Arnaldo Far'!. d& si, COItl o proje

to ell exame, p~opõe a dilataçio do prazo fixado na Lei n9 7.781,
de 30 de junho do corrente ano, que dispõe sobre alteração na

legislaçio de cUlteio da Previdência Social, para que sej&tl pa

gas a. contribuições à Previdêncll1 Social,prevendo-o fim dez dia!:

Na jusUficação, esclarece que o prazo de oito dlaF
eatabel.pido naquela lei é muito exlguo; enl eBp~cj.l se se con

lIderar que -Iluit•• empresas nio têM cantabJ.lld.de própria., e.

OI escritórios responsáveis não tilll. condições de cumprir o. praz.o
previsto atualJH:nte-.

o mérito da medida elltá deferido às doutas Comi••õAs·

de Saúde e previdência Social e de Ftnano«'s, #e se pronunci~ão

a seguir. IJII'
II - VOTO DO RELATOR

Justificando sua iniciativa, assim se expressa o autor:

"O prazo estabelecido na Lei n9 7.787, ou seja, de

oito dias, é muito exIguo, impedindo que sejiUl'l elabora ~

das as guias de recolhimento.

Além disso, muitas empresas não tem contabilidade

próprlll,' C, às Escritórios responsáve.is não têm condi 

ções de cumprir o prazo previsto atualoente".

A .C?miSsão de. Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária plenária realizada no dia 29 de novembro de '1989

opin~u unanim~mel}te pela consti~ucionalidade, juridicidade e técni

ca legislativa do projet:0, nos termos do parecer do relator, Deput,!
do Alcides Lima. .

Está anexado à pr~sente proposta o projeto de lei rR 4.727,

de 1990, do ilustre Deputado ASdrúbal Bentes, dispondo que O reco 
lhimento, pelos Municlpios, das contribulçÕe.s arrecadadas pela Pre

vidência Social será feito até o. vigêsi,mo dia útil do mês subseqt:le!!

te ao do fato -gerador.

! o relat.ório.

(~~.. /~
........... D.putll~ ~~IM SUCENA

. Pmidonta LJ
DOPUtiJ...~AN ~EJAT

!'.elator: .4 hoc

::u:: VOTO DO RELATOR

Na forma regimental, cabe-nos examinar as iniciativas ea

apreço no que respei~a ao mérito.

Nada a objetar quan~o à di1a~aç~0, de apenas dois di.s ,

li. que alude o Projeto de Lei I'J'<t 3.166, de 1989. No fundo, a medida

é benéfica ta.nte.:t\ empresa qu~nto à previdência 60cial.

Já os vinte dias previstos na proposta de lei anexada ,

para que os munic!pios cumpram idêntica função" se nos afiguram ex

cessivos e prejudiciais aos cofres do órgão previdenciário, viste

como tem ele despesas constantes a relllizatf com pagamento de benef.!

c~os e. se~viços.

Em senflo assim, o nosso voto é pela aprovação do projeto

de Lei n9 3.166, de 1989, e pela conseqf1ente rejeição do de n9 4.727,

de 1990.

ae 1990.

-!. '" J uI)JlÃi ....... 1... ...( c....--

Deputado' FAUSTO ROCHA

Relator

Sala da Comissio, de

~_ PAIlECltll DA COIIIssllO'

. A Comissão d~ Seguridade Social e Família, em rll!Jl

nião ordinárie realizlIda em 06 de junho de 1990, aprovou unaniDl.l.

lIIente o Parecer Favorável do Relator, Deputado FAUSTO ROCHA, ao

Projeto de Lei n! 3.166/89, de autorilll do Deputado Arnaldo Faria

dI! sá, quI!': OlInt·roduz. alteração na L,ei ~! 7.787, de 30 de' junho

de 1989, que: ~·di.pÕ~ ~obre _alt~reçio na' legisll1çiio de custeio da

:Previdência ,Social, e dá outras providências", e Pela re'jeiç;o do

Proje.to de Lei apensado, de nl: 10.727/90, parecer lido e subscri

to pelo Relator ad hoc Deputado Jofran Frejillt.

Compareceram 011 Senhorell Deputados: Joaquim Suce

na, Presidente; Jo~ge Uequed, vice-Pres.idente; Jofran Frejat, R,J.

fator .4 hoc; GenésiO l!ernardino,. Ivo Lech, Raimundo Rezende, Ri
t.a C~••t.., .Erico p..·gorilr'o, Gilberto Carvalho, Orlando p~checo ,

Ca'C'lol."oaconi, I'uy' M~d.l, Malaon Aguiar, Florie.no Paixão, Lú 

c.i" "lcántir., ""rnaJ40 Fari. de I., J!!a' Carlos Coutinho. eaned1
t.. da Silva, '''01''9.'. ·da Silvei.ra .··~l~.11 .Feito•• , •••bro. titu

'l~r•• ; C'110 'd. Ca.tro, Eduardo Koreira. "o•• QU.h'OI, "et.on
\s.ix~., 'Carlol ·Cardinal. Er';in Bonkol\tl e Edldllon Valenth., ....

broa· .uplf:nta lll •

No tocante às preliminares de admiasibilidade da

proposição, nada temos a objetar. Com efeito, o projeto aten

de ao que dispõe o texto conlltitucional, em aeua a~t.a 22, que

trata da competência legislativa da União; 48, caput , que se

refere is atribuições d? Congresso Naci~na1, e 61, c~ , que
diaciplina o poder de iniciativa ..

QUanto;' técnica legislativa, por ocllsião da reda

çio final será por certo aprimorada, com o desdobramento do

art. 29 em dois dispositivqs : wn tratando da vigência da lei e

outro da revogaçio das disposições em contririo.

~ PARECER DA COMISsM

A Comisslo de Const!tulç!o e Justiça e de .Re
daçlo, em reunilo orQinlirfa plenárfa realizada hoje, opinou
unanimemente pela cansti tucionalidBde, juridicidade e b!cnica
legislativa do Projeto de Lei nl;! 3.166/89, nos termos DO pare-
cer do relator. -

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Nelson Jobim - Presidente, JoAo Natal _ Vi
ce-Presidente, Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelh;l,
Hélio Manhlles, José Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribejro,
Michel Temer, Aloysio Chaves, DionIsio Hage, Eliézer Moreira,
Francisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge Hege, Gerson Peres,'
Ooutel de Andrade, Benedicto Monteiro, José Genoíno, José Ma
ria Eymael, Marcos Formiga, Aldo Arantes; Roberto F'reire,
Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosárío Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Mendes, Tito 'Cos
ta, Messias Góis, Ney Làpes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Ba
tista, Sigmaringa Seixas~, lbrahim Ab!-Ackel, Sílvio Abreu,
Roberto Torres, Afrisio Vieira Lima, AluIzio campos, Alcidll!s
Lima, Adylson Motta, Gonzaga Patriota, Jesus Tajra e Rodrigues
Palma.

Sala da Comisslo, em 29 d/e novembro de 1989 .

projeto,

1ativa.

.-:>
/[êUCJ< cq

COKISSJ\O DE SEGURIDADE SOCIAL Jl FAK!LIA

"t. ...~.
Através do projeto de lei em exame, objetiva o nobre, De-

putado Arnaldo Faria de sá dar nova redação ao art. 99 da. Lei n9

7.787, de 30 de junho de 1989, para estabc......... "1ue as contribui 

ções arrecadadas pela Previdência Soc1.al serão recolhidas at~ "0 dé
cimo dia do mês subseqt:lente aO do fato geraddr.
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j;. !.IlLATORIO

Ao inlcintivA,,,rJr l",pudç.i(,l' 11"911àGotal, ocorreU

anexaçio dOI Projetol de Lei nQ 4727, de' 1990, • nQ 5193, de 1990.

Altera o Pl'ojeto .. cau.a • r'.daçio do aJ't" 99 da Lel
n9 1711, ele io d. junho d. 1919, cc. a finalidad. a. penoltLr a!
,em "a contribuições arrecadada. pwola Prevldenc1a Social recolh!
da. ati o déciMO dia do mia aubaequent. ao do fato ~l!Ir.dor..

o II AlQUII1 ""LUR - Sr. Pr-e.ldente. pela orde••

RECURSO Nº 16, DE 1991
(Contra Decisão da Presi.den.da em

Questão de Ordem)
(Do Sr. Amaury M"ÜIler)

(fN:l\MINHE-SE A CCMISSr.ü DE CONSTI'lUlç,";o E JUSTIÇA E DE~,

to:; 'l'ER!DS DO &1'100 95, Pi\l,-'iGRllFO 89, 00 RD:;IMENro INl'ERN))

Requer se]a-euvida il ccxnissão de ConstitUição e Justiça e de ~

dação, sobre decisão de qu~stiio de <ilruan do I:Je?1tado Jlmaury

f«U.ler, proferida na sessão. plenâria, Çte 3 de outubro de 1991,

quanto a não npcnsaçiio do projeto de '~ei n9 450/91, de sua aute

ria, aD Projeto de lei n9 1.7111/89, cln Deputada Rita Camata,

o:nstan~ da ordem do Dia.

CÕKlSsAo DE FINANÇAS E TRIBUTAÇIlO

Reunida no dia 29 de novembro de 1989 .. COld••ão d.

eonatituição • Juatlç., nOI termo. do voto do relator, o no 

brc Deputado Alclde. Lima, el1l1tlu parecer pela conltituclonal1d!

de, juridlcldllde e técnicA legialativa do projeto de Lei n9 •••.•

3166, de 1989, ....9u1r aprovado pela Comissio de Seguridade So

cial e FUlllla, por unânllnldade de voto. proferidos na reuniÃo
d. 6 d. junho da 1990.

I1

__ - V O T O .::>o ~~.w7'ro 'l. '
.J.l-- -,--

o Projeto, como vlmo., procura dar nova redat;io ao
Art. 99 da Lei n9 77.7, de 30 d. junho d. 1989, o qual, .ntreta~

to;', fol r.vQ9ado pelo art. 69 da Lei n9"012, d... de abril d.

1"0.

O SR P~,ESIDEHn:(Inocêncl0 Oltv~.I.a) - , ... V.E.Il. a palavra.

o Bit AMA~Y MttLLERePDT-ll:S. Se", revisÃo do orador.) :'

Sr. P....tdent•• a que.tão de orc3e- que fOJ"Mr.alo a V.Ex... r no ••Iu!nte

..ntido: onte. tez parte da Ordell do.lh.,ell car."e~~r'tên~urpnti••lIta_.1

o VOt.O, em c'onlSequ~ncla, i pela prejudicialidade do

Projeto de Lei n9 3166, d. 1989 e do. que lhe foram apen••dos. UM p1'"Ojeto de lei que trata da ...eaul....nt.çÃo do art. 185 da Con.ti tuiçio

Sala da comia-Dio l em

p.et.r.~d. autoria da Deputada Rita e ....t •• sob o nt 1.714/89
J

detlnlndO ,

p.quena e .édla proprled~de.

li .... projeto for__na"""" trio outroe projetos, oe de n9

.j.060, ele 1"0 :/"".14. 1911,. 1.447/91. lIe",nclo o .r~. 112 elo

Mt1Mnto Int.erno" • _xacio ..... Pl:'OjtJto. d.Y.~l. nr obj.-to de

~r1unto 40 ••rlUlentar ou cia Ceai.aio. OCorre que eu Dio enco!!

t.rai aqui. Sr. rn.ic1ente•• nio Nr .. requeriaenlo do Deput~o

A Co,"15510 de finanças e Tributaçlo, em reun1'0 ordin'rla

realizada eftl 12 de deze",bro de 1990, opinou, unanilflelJlente, pela PREJ!:!
OtC:1ALIO'AOE do Projeto de Lei nO 3.166/89, e dos Projetos de ••Lel nQs:
•• 127/90'. 5.193/90, apensados, nos teulOS do parecer do Relator, De

putado FERNANDO BEZERRA COELHO.

_ r.,. ~ ugilla1a, .nenh" outro clocuMnto que autor1.. a llIliI"a

çia d4. doi. outrQ. proje=_ apen.ado. ao de n9 1.114. Eu tenho ~

projeto, Sr .. Pr••idente, de n9 450/91. que trata .JC.t....nt. do MSmo

Estivera", presentes os Senhores Deput4:dos: franc15Co Darne!
leI Presidente, rernando Bezern Coelho, Vlce..Pnsldef!le; Saror. C....alcanti! Rita

f l' do JoIo Hflchado RollentJ.erg, SltUlo Queiroz, Luiz Cu':."~kr.fl, 51m:lo !;es,$JftIl, CU..
ur a • , r:

s"" Machado, UoI Bosco ~rll, ~Iglo_Naya, EOoJhdo Oaldlno, AdIOoldó .lreck, I.loy-

sis Pimentel, Fernando Gasparlaf.l,. rI....lo p.i"'ler,. Lu1z Soyer, Jorge Ha~, Jos~ si!,
ri, Manoel. Castro, Miro Teixlira, GabrIel Guerr~ito-,.Artur L1m'lI. Ca...alcanti. Paulo

HlneII""', Paulo RIIllIOS, FI,... do Castra, VladlmlI Palmeira; FUvlo Roçha, 'Jost Ha·

rll EYfl'3el, Rose de frelh$, Roberto .rant, St§rgl0 Werneck, A5dr~al Bentes, ....x

Rosenmann, Arolde de 011ve1u, rernltf'ldo. Velasco. Ronaldo Cezar CoeU'IO. luiz Alber

to RodIlgues • Joio de Deus Antunes.

..aunto. v. Exa., 4irÁI ... o art. 142 aJtiCjc que o Deputado interez.s!.

."_.,...peo.........
., ~ • anexaçio. requeira. ane••çio. Mingue. _1t.or do que

• ~r.tarlll-Ger.l 4a ..... para ter o controle 4a traaltaclo d••»••

_&40. 'IDe .1a d••coDbeça a ••!.atenei. de outroa projetos q.... u.t....

.ia titia. !CIo poaao a4Ylnhar, Sr. Presidente. ae tea u:a ou

GC .. Sil:Cr.~tAl:'la dA Me•• te:. es••& lnfonu.çÕ8n e estranh.ulilnte " ..-..en -

.ou t.r~s projetos, qtlar,do e.X1ste apenu ua requerbtento a que já. ...

!'~!'l!rl. do Df"t..uwdo .:Jo~é ~nefno, não po••o concordar q.1e lle-jA d1.-

penando .. Wtl. projeto '.Oblr' o qual trabalhei arduaaente. aej. o:1!.a-
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<J:1. ;.rO.14t ..~· ... .í.l'\c\urlve co Mil 'iU\t tr.... t& 40 _.~ .....\:...,:t.o .. OU ola te....

i qUI! wn t.rabAlho feito arduamente .. conjunt.o cc. oa trab&l.h&.dor."

~:~Af.-. -- J-~6 sa. ~.r. Pr..U ••u. r_no dá decUlic> d•

.......~i,:• ." !!ti COD.U"ielo • o1ut1ea ... _elo.l_....l.. .....

~~.o projeto orl91na1 ela Deputaela IlLta Ca_U 00 r_r~nto. elOI

Deputado. que alo autores rlOf; J'>!'ojeto. nD. '.0'0/'0 • ""'1. \J"a vez que
~'l

ac;ul ao proc:e••o .ó.,........\DI requeriIMnto de .u~oria elo Deputa= .1oai Geno..!

ruraí., empresirio. rural., .eja JOC1ado na lata do lj,XO do proc••ao

legialativo, ~. por OIll••io • Mg119incla da secrat:&rl....Ger&1 da ftol1t1ea Jtgral.

e

...... IlAl. ainda, _1IIIl:.i4ente ;'t.-....R (cU.po.itivo con.t.i~ucion.l

Por i ••o, Sr. Pr••id'ln'te, quero ..~1"1· ao ba. ••nlo d~ v. Exa ..

".N que detenline ....nexacic de.toe projeto~revi• .; decisão da He-

",que nio CSet~rain....qu••••'teria fac•• apensada ao projeto cricinal da

Deputada Rit. ·C...ta.. IstO'" é 'ftuilto ruÍJl'l para o proe••so parlaa:en'tar • UN

fo~ irracinn«l, inaceitÁvel de dilcriainar que. aqui i rilorosaaen'te

n ~,
icu,l.\:X.a .erá q,ue ~ Deplol<f;.do de prt..i!'&. secunda .. 'teJ'Ceira c ..:tel.cl'id

o SR. PRESIDENTEllnooênclo 01lv.lra) - Nob", Doputorlo

A",aury Mtt! l~r. a Mesa ou..,iu C'om ",ui u • .atenção a qUfIostio dI' ord(>- l'or::-;l!

ik r"""':'
dn per V. Ex•• É um direito qU"~$Si'5te,,~.,~estudou~~t. lIIi1t~

rJ.:l e r.ãa ~ justo que o s ..u traba.lho rjelxeo de 8er eXL"'::I.1nado por e-sta =!

ou por requl'rlfMntô d1!' Qualquer Deputado OU cOf'/'Il ••io 'técnica da t; ....Maa

~~~,/ .
aqo.ll. no casl').~ ja esta lnBeri~"ft OrdeM cJ~ Ia•. tncll.õSlvl' aao

~ --t;. ................ "'""-=
,.•• n-st~ ~ento. I'l~ toi retl~.~Ja ~·'Ude.~ec<:'t'-:;"••••

~

.. ••t.i para Nr l'egul...ntlldo~ qu••• tri. ano•• li Conat.ltiilcio fará

ub ano. no d1l 05.

t.~~
~io foi 'I'c.ul...nt.do. 'or que .ss. press.? A pressa lev.

o ei....dão .pressado a COMr a carne cru•• "'si_ COItO o boi lerdo b!,

... 'IUI suj.. Nio e,t.ou pedindo nea \DI. C011
4

• De" outra. Estou pe--

diado que UII direito IHU seja reconhecido, que ua proj!to de ai",ha

autoria seja iftcorpol'ldo ao projeto da Deputada Rita C...t., para

que poss., n. _«Uda do possível. servil' de p.rirutro, de paradi,••

para a elaboração de ua projeto uis cc.p}eto que atenda pltn.aente

i ra,ulleenuçào do art. IaS. J.,. l..J... ~.

Alor., Sr. ,'re.ideate, aão po~••••ber s. 1 ..11-

_ lO •. %0 ou 100. projeto'"trauJldo do _ ..... assunt., _ tr.1ta~io

jJJ-
.a Ca.a. Qu.. Íla~ a ~e..tarlo Gerai. $1_ a "crauda 'Ceral,~..

lftc.,.ttiacll, •••II"IIC11...1••10 ou "'Cttlid:o.... 1.~l\lbl o MU

,;.,~~~~;;: racolllwçor .... ano. Irrar do é eriM. AIO-

JIi.U4a-" do h4oçào.

Pela Lldarança do l'L, concedo a palana ao ..o~re

Iniciais for. ia......ado. ao iatdo .. pro..... '0' u.Uacio.~
.......J:W.;.. ~

se ..ate ....t • ...~ ,,'cisio, -

~~~~,aracar ..-ra o _tida doiS pro;l.~o. li .ra.l....

da. tunquU......t. .....ar1a """r'~";:;;;-"'~~~"~
... O r&eurlO de' Y.Ex! ..rã o"".l"'a'o i Coai..ão .. C..oUnleM •

, _ti~ .... "---lo. ,""IIa..... 1\1 aello ....ata Cu•• a Cua ... p"VO

• i"""ia

o SI. nU11I11l1I" uaociacl. 01lvair.) • A ....-

."'.....~ ~ w
l.f....'~"p"u~o Mall1'1 ",,1'1or, ..... o. "'il l'rojoto•

" ....'r~ ......~ -I.~tu)
tol'tanto, ee- todo'""""'eonatraft91__R~tel1...nt••· a .Z'..idincla

ale .......1 _iur o r..,..r.. <li v......

o ... aMUa..,LI.ZIl - ...-1U-_ V....a.7

o n. _tIlDft (1.-hc1o OU_ira, '- or.. li'.ba. a palavra.

L!'er.ll1carllo bar.

PJ1N!m!'·DI: LtI n '_50. DE 19l11
(D/l sa. MlAUIlY IlIILLtIl>

~cul_to o lrti,o lU dá Conatituicio Faderal. 'I- di!,
pão aobra a ...'1".... e _ia pro,..iedacI••• pro,..ie_
produtiva • dá o..trao pl'Ovielil>Ciaa.

(AS COI'IISSOI::: DE CCllSTITU!t'JlO E ,JUSTICA I: DE allllACAO
(AIIIU I E DI: ,.;r;t;CU-"'::U !: l'O!.tTICA ltllMt. - An. 2', ri \..
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S 1.... "\',lnt.tn."•..-.. rlll.·t~l,ft.aIIqt~" ~tt~o

')\r atul)1l all (Jf.l\1lJ ,Ir,' OI! 11 , •••I~.Il' .1.• h'ulI t! di." ~fl(~u.~~·1.a .... eJIPlnr"ç.WJ,

U., :"l"TIn cln-. ~!í J'.' l' ... ,,", :u,. I'.', ...."'lll-rttv<....Irt.~.

s ~ A t.'xpln••u;.tll tJ''' (.wur~ ~ ~stK ci:lIa pr'Opr":a,ct.i..

rios e doe tr~lh.-.t.Jn··. di""" pJ(~r ..l!' r.·.."·lôslrL....·s I..Ifuolc.w cto. qt.1t.. t.ro1ba

lhll:w • ~., l't".,.lt'lt-i'tr a ~anc•• ti dJqnldlldro mtr~ • .1~

r:'J>lJlJifo5lJU fl.·!I!4 ... · :."'J,ti:•.

§ f.y O,"!õllk~r...-Rt'" ~'«utHi~iocb recu.r8OII .....

tU1.1." dt·'1" ...,i .....·I'. 'JtLUw:h •• c"llpl·)r.,c.1L1 ~I 1.v.. rr"iI['Uardo a ~dCilu nalu

ral da tcrrl\, do ..m « IMf'\tl!r. Jndef1n1~. o potene1.lll pI'Odut1'W) ~

pn~ ....~.~

5 J'-~ !..t'.n·.t... ·I •..-..,. r'rt~·If·rvac~ m Jl'letn .tJift1te • 1MnUten
ç,,,, rt.~; r.vactcr[~ttl·''{ 1·,r.".. 1I1'~ 111, trt·u. rotur.3l} t.. da qualicJ,a(k!' d't~ n'l~

°0(1'. ,wrt''''lIt..lh•• Ik' n' ! I· ',1 .loll.;. t li .1 I1\.IHU"·fU;••1 Ik' t.~U IIx10 (·Cblt._unl do,

lltl'Ji"'ic'oJ.k!t-.t· .:i !"'1IiJ,. f' ')1I.111J...\o."· u.,. vhf" d.)'. ~lm."'ít.Ld.'a v'tZUllolS.

§ .Q qlo~ .. ·rv.II'lf.~I .... ILI~ dt!;'U!J1etlrS que l'Cf1UIM as n~l"CC1r1l

"-~~ trahl,t'v iJlpt te.• tlUlto o no~itn ã" )..1. uabalht....., ex.> ~l.-~

n·.ttJl•.n. U U'ltl h~I'.lt'.i[ 1•• 'I.f 1"11.' •

_.Ia-
IV - _I<raçio que favoreca.o __ doa

til<l.- • doe U'IIba_.

1\11. t,y "P.... 'lk.·n.:I ~ " ll1:'lh., pnvriL'dGde .erão suscet.ível.

00 dr:osaproprtaçi:J quard:) ~iranos requiSitos ~lat.l~ i f1Q:iD ....

('i~11 rUt"l!:ito.ll1tt"·S du:. Ull:t..,(,'):; l-f, tn (; 1V In .vt .. 59"

AI'•• 1", .'\ 1.r"l'rh... l.kk· nlll:_;i<k·r<lJ."l pr:odutlVA ari M1&Oetl_
~l 00 dl::S0111opri,tç, ... 'lU.u-do:

I - ~a qualquer _ ~Isi"'" XIllat:1_ á fuIleiD
socl'ail roei.t1, aJnb'1",antes dOs 1rel~ 11, 111 e 'IV do azi:; 59;

II - V'C'nl ..., .:l aprC'a::-ntM qrau Ôl," efic1i"meia na. elp1oC'acio in
{~J.\x'.lO '-L'lx..ili ro § J.9 Uj- art. lY, rcgsalvada ti h:lp:"ibnte de cuo fortUJ.~

devidilomnte """f'<'JY.>do.

Art. ti<> -.. 'feL entra .. vJqr ria dat.s de .... pub11caci>.
Art., 99~ .. lllipJú<ijos _ oontril:lo.

.:JlIl'1'IPJCH;

119 "._~~f_do_U__
.u.o. o _1I:u_ poderá Valar .,.,.. .... utU_.

...-;t.1w Jlt'CduCio,~ o :laNel ruE'Al, ou pIIrt:e dlt1e, ut1". ..m....-.t> _ng_do "'-to ou _ia.
S 29 .••• "reito do~ da _a:l4dI dM~..p...-- pelo _UlU_. po<IIr6> -ac6> _

:Info<looooôes __... das dee1M&çÕe' prntodas Unto pelo pt"I'Cu.>.i.rJu

~pe~ ~ár1o&ou p.KCe1ros. _ pnjut2lO di! açio f1-=a11udora.

S 39 As declM~. de que trata o parágrafo anter1c:lE'

• ~ K)b inteira relpOnSabilidade cbs fXlnb:"iJ::luintea., rv~
dII fA1s1dade, cblo ou Má·fé, f1cariJ drll}1d:)S BC paq.-mto em ti:co cbs

tr.tbJt:oII derl".m,...litn dAC IU1tM dBo',)rrentM e das dnpesas OXI: as YI!

riftca050s Jle<:lOSÁru..
Art. 59 A função ,.,.,lal é C\Ilt'f'ida qmnIo a _.la!ade

pmcl1tiva at8n:5e, s1llUl.tanl!anente, flt.'IqUndo gz:awl e critérios Mtabeolecldos

nNt:.a lei, ... -:JUinte~ requisitos:

I - ap:owtitMellrl racional .. a:lIlquado,

II - ut:Ui2açÕo adfquoda _ """,,",JIOS -..raia cli"lx>nI""i.
• --. cb _10 _lente,

UI - -':la <lu d1.opcollQÕeJl _ ~ _ ..~

IV - o.J:J ...u~:'I~.'" r'~(; 'I I";.a.t cJr: f!UU.... f.'!, (1'11 •••.'t:., .Jc- ••I.'t.Jl

do a.' plAro do eJqJ1uc4l,;4J e hd~ uruJ.Q....s e.talvk"'l:1d.b, 1...... 10.> '».·.lo.... ILU-

'al~""""

Art. 29 Q:InIl1..........~ a mé<U.ll~ "",01
o àóvel n.tu:o, qualquer que .,ao·!IUA loc:'.U1ZllIçW" ~ _ 4nt.1J:W i e-x

p1or~ extrativa, qLx,a, ptCUÚia'~~1rdu5t'rial. ttIrt ma entre

;. • 3 aíduJoI:f~ e -*re 3 " In nédulos: f1Xai.s, rMprCC1YJmM1te..

ParáqrAfo 1Í\1GO. ... caracteriZação d3~ e lI'Iid1a
propr.tedà" • dari cxa bale na Áa!la cawtant.e do c.rt1f1càb dia ~ caduc."O
dt :II:::ÕYlris 'ltura.1s, Mo _ levan:b ~ OXIlIidllrAÇáD, par.. tal efeito. t.:nifi

COQÕeS do __i<:ul.. ou de ca:!u'"..zos~_ • allta lai. sal... quon;Io

• tratAr de 1Il1n1..fú:rn10&.
1rt. 39 Oonsiclllr po:<:xluUva o 1IDIe1 ="!.

tic:o, a:n árM 1I\.Úú:'!W ela 1 ftÓdUl6 fl-=al, qualquI!'~ aja.a locali2:!il-'

çio, ~ _ja eplatado eaxlâIiea e r..c1ona1Mnte dIntto dM <:IOInl11W- :3It'

aw:prJ.aI.w!tD da função sxial da. wrra e qoo atinja, !sinul~te, '!t'.lCS

de ut1.1.1.Ucio da terra • de ef1c~ na up1lx~,~ jn!jpes f~
_ pelo Õ<9io federal~.._.

§ 19 O ']r" do w:ilUaçõo da terr. ·1lIIwoorÁ _ 1quol OU

1qlr.r:Ux .. 80'. Coite:nbI ~ cento), calQJ.l.acb pelA AlaC'àJ entn e. ir-.?A e
fetJ.~ utiJ.iZlida e .. área. tIp,cu\-eit.iwl tobl do J~l.

S 2~ O CJroW de efie1ênc1.l na fI'JII:Ilrx~dl:verá -r 1.

(]l.i OU c"prur .. 100\ (oe por CW1tO), e -.ri àÊião ~ iIIlXIJ:ã) era .. _
~ ol.otaoát.lCa: '

I - par. 0& l'C""lutOS~di_ a quone__

lll1cla do c:&Ia pmduto pelos r"""",,,1_ fnd10n do~,

n - para .. ~lJx.çi:>peclIÍr;Ja, d1vw.-- o ..-.m tQt;ü
do __ 4> -.. paio 1J>l1ca do lDtaQÕo. • ~

_~do lol

~ ~e... U:,,".L1 m &r.l '."-'1.... \... ·1.1<"1.

, s' 69 cbn.'iidt>r.~· a exislêncw d," ~,JlturiU:õ di fortMç,lo

-quardo • Kea. m1htda ror ftr.1Tlr '1lP 80' (oitenta pÔr Q:>n.rJ) d.1: área pIan

t«\a OB llC'C1dntoo dr ciclo ~I t(lr ,'i l~ (~btPl m:.1f>!>o. ltIcll1url) o rc'fll>

J"tP(.'CY·ot1l ..nn c:r;:·úno.~L,\N \',;enl h,~., hl!.i'tf' .. - t'ITI tl').'. \ ....tl.10 (.',111.:\11.. di) <l'I:".lU

di e!ick."nc1., ..r.i cIdot~1L5o o SL"'JUlntC! l.'TllQrlo:

. I - divldt!-'Jft • quNlt.ld.U> m1hld..1. pelo re~lvo tmtCl!

tn - • ~ dotI ""mlto..k·... obtldl_ I'VI fnnM di» brt,.,. .,

.u. d1vldttt.. ~1. o-.a .ft"tlv-...nt. ut.l11L'lda .,....lt.4Jl1c.aJa por UIft••iIt-

.... o CJI'''' tt. .Ucu.õncta na "l-'lrJf"'......

I J9 a:x-.ldttr ef.·t lV.....nb- utllJudAa:

1 - .. ãre4.'i ul Lus ,',;wn Drndut~ W"Ifl!t.1is:

11 - .. int.. dn c...,.w>tt.~ I'WItlvo., ~ o:nllWet} ~

......1M:1dM polo 00"'" fl"fll·r,-.t C''f1:.... ,."' ... :

lU - .u: ,),a".,v-. l.ll:o., l.~:-<;IJ,JT.,.;.iLJ A)dr.Ü; lV.l, ",'" n:.tmll.:o("" f"~t:..l

btlt'lf'IJLvo p.sl0 úrrr·W'. ! ... i, f d <"'\"1'1 •• 0 , ~I •• :

5 49 No C'...~ do altU'I'3rCln ou intercal<)Ç.:io di'" eulturar.,

OC1rWidlrra-w .ft."tJ.v.-:nte utlH7.Jll., .1 lU"",1 t.oL1J Õtl C'IlM'''-Jrt·1P (lU Illh·I',·,,·

L\çi<>.

I 5Y tb c.uu de IMIM de __ c.:u.lU\IO I"l)' .uio, CXXII \IlI. ou

...~. 00 IIRffft:\ C~'Cl"', O)n<;jdf!ro'"l--91! efrtiv,'Wft-mtc util1z.w a JMi-

OOlngt .~.

-..19 -JaL--.oon.l ,elo~-'
~. cIIf1M • e6t1.tD do'OWI_ '-_

!V, .IIIda JafZ • 153, t· 49. •

---,
rI _ a Mp.a ColIClll,,,h na' fOfTM do 1.ncL., M'tterioc, ..~

-..io 10\ foltA!nto'l px cento) & dtrel'~nça tWItre a área'pl<mtada li! il o1rf;!a
001l1ida _ ...... pr<>dutos.

1,19 Para os )>n>.\utJ>s <JUl!' ..., trmaio ÚldiCI'. do nm1l""!!
to f~,~ a Da utlllzad& OtWLe8!'18 produtos, CDEI reatlta

do 4> eil~ previsto lO inc1.. I cb § 29.

'llI:t:. 49 O~ lIOlft .. _lA!dlde p<OOiJI:ive' pocleri
ao<: d>jeto de~ do lIl:i 90' Cr.-. a _ cento). ,; titulo ele _ÍIallD
tuc.J..~ 011 tros.

,I __õo de Ilté 45' (~." =ÚED p>r 0l!l'lt0) cb l!!
palItO, pelo fJl'aJ. de ut.U1zw;io da terra,~~la rctlaQio ~.. ina
.~ ....Ulzaclo • a ... _iÚ".litl total cb !sÓIIlIl. cp:e- ~.

• "", -.It.lp1iCMl<> pcc .o,is lquaunta " CÚED 0Mlté.~1. def1nl.ri b ~
_ do -.. !l"la IItlliuoio (!')lUI,

II - ndJçio do até 45\ 1_. c1nco pcc oontol do I!!!
........ pelo 9'"" do ef1clincia no _Ior..,", _i:t:> pela ...laçio -... O

~ .,. lÚIIft'D da CiIbtCM dr atÚl'lÚS P'~•• O- CIXl..p:..ilb"
... W_ de __ f_ 1"'10 Õ«jlD_ai~. _....
.. -.. Dpocial. quociente _ '1'--, lO1ltlpl1qdo peJo PIIi..._i:t:>.._ ,_I«._i o Faax- do -.cio pela Ef1cjjnçia (PIlEI.

A def.l:iüoií> do __ a JIÕdl.a __ • do __

puxlut1va 1lIlXie- ... carát:m: do ""'JÕnCia, _ a:nl1cWnelco:a cb _

., de 1lIa,... "'.Jril:la. ao. areito. a ~1IdadII _ cb ~

axwtlm::1ons1 1Jw1ab11Ua quaIquor~ _tatário. -'""
..., eleflnidM _ ,.,.,.. figur_ ~Uadu.

CU1~, na p:qente pr'ClP')Si~, pIr& 1JR"...·á:JnoIt1tta:io

.u.tO.dda elo """I~ 'dÓ cl1>iiO&1t1w _itudonsl. ~ di\lOr'C~ 4>
_ jurL!ico pÁtrlo." da nali_~ :laC1nnal, ...,

v_ 1nYiabU1ur • JlI~ Agrária.
A def1nicio ora ..- ..aúM lO l,X'Ópt"1o'~

tuto 1Sa '1Wtta '!'MJ. _ .eu ~. ",.1 39, alftwu •• e1UlPCimw. o ·iJÊÍ'".~1 CQIÍ
__ de M>i 3.........-. _u1nIb-o de__~. _.

• lO~i I',i 5I.l1" que _ I:uooou Da __de~ da p<'O-
P'~ po::odut1va. laoe.

"llI:t:. ~9A'IlI_~e~a_••

=t:"";.-=~~~.=:::
ltaaà ...._sr. radoMl, ~d:> • fwIçio
ea:xi&Uca' • mc:.ia1 da ter•• •

1Iio-. dGrida '~ Da~

~ _ibrlnNoü ao crt.. _ ....... 4> _. m.
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!r'põe-M, MS1m, c:ontJnJar na Uma des.B dl!1pOS1t1Y."S 1eQa1s ,

tA!X'a oa quais Jntxiat:e .1nBUBoetibil1.dacSo olbooluta. Me... a:lteira de !':ac::ior

cWo se~ interpretar a.ms leqU: mnst:.ltucional.~,&:"If:t'O.

""" l:<qIJhitoG 'I\'" Jnfcf:lMm A função ooc1al da """l'I'_ ex...... ,,1'1""

que sio :1nal~is, porque M 1nBert!m dentro eto. c:n-m 01reit'DS Di~

"Z)s. veJ"~' por,~lo. o l!iJ:I!'i~ ~ ne10 &'rbiente ecD10qicwnmte e;ru!
1.lbc"_.

F...-:, Ofj fund.-.~'I:!nt:os wicos~s de I'I:JSU~ que,

e~,·.ja aproIllada pelos ilustres Para.

-l... ..;...,I.... ;·;r
~ 1aC.Jr.y' 1C1l1er

LEGISLÁC~O'CITADÃt ANEXADA PELA COORDENACAo
DAS 'COMISSOtS PER~~NENTES

CONSTITUIÇÃO
Republica Federativa do Brasil.

.'88
......•.......................•...........•

TituloD

DOS DIREITOS E GARArnlAS FUm>AMErfTAfS

Capitulo I
DOS DIRErrOS E DEVERES INDMDQAlS E COlETIVOS

M. 5° Tod<x são iguais perlmt~ li ~i.~ disttnçíio de QlUII_
quer natureza. garanltndo-se aos brasi1<!ir~ ~ lJ()o; ~rant:Jf'iro'i

residentes no Pais a inviolabilidade do direitt) à vida. i1llbf"c!ad",.
• igualdade. asegurança f! a ~opr~dade. 1105 termos ~guinte<;'--.._--_.-.-.--.-.... _- ... __..-._--..-... ~._.

XXVI - a pequena propllt'dold., rural. d~"lrn dl'hnlJd em
lei. desde que trabalhac!a pela iamlhd. nao !>era objeto de penhor li
pilra pagarYlMto dto debitos decorrente" ~e S';Jd dtlvidddc produ
tiva. dispondo li !el sobre 05 melo~ do: hnanclcll o ""u desenvol·
vimefltO;

.•....•••••.....•.....- - ~ _..
Título VI

DA 1RI8UTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

Capitulo I
DO SISTEMA lRlBUTARlO NACIONAL

....••••.••.•..............-- .

Art. 153. Compete a Uniao instituIr imposto!> sobre:

...... _------ ..... -... _- ...._--- •.........
§ 4' O ímrosto prt"vlslo no inciso VI tera sua" ahquolds

flXddo.l:' de formd d desesltmulM a m<1nulençao de proprteddclt'"
improdutillll" e nao incidira sobrf' pt'quenas glebas rural:'. defini·
das em lei. quando M explore. so ou com 5UIJ famlhd. o proprie
tario que nao possua outro imovel.

Titulo VII

DA ORDEM ECOl"t6MJCA E F1I"tA1"tCElRÁ

capitulo 111
DA POUTlCA AGRICOLA E FUNDIARIA

E DA REFORMA AGRARIA

Art. 185. São insu5cetJYeis de desapropriaçáo para fIOS de
• refonna agrana.

I ...:. li pequena e media propriedade rural. assim definida
em lei. de!>de que seu proprielano Mo possua outra;

• - 11 propnedadeprodubva.
Paragrafo unko. A ~i garantira tratlJmento esp«:ciala pro

priedade produtIVa e fucara normas para o cumprimento dos
requisito!> relallvo:, li sua funçáo social.

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

UI N.- UM - DI: • DI: NOVE",nO DI: 1...

DISPaE SOaRE o ESTATUTO DA TERRA. E D.... oUTRAS
PItOVIDINCIAS

..-........•..... -..... ~- .. -._-- •.•...•............
TI1'U1.0 11 - DA ItEFOltMA "GIt"'It,,,

(",,'PITUi.() 1(41 - DOS OaJETIVOS E Dos MEIOS DE A("ES!\O
. " 'ROP'UEDAOE RURAL

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

F Xtt, 19 - ~ clcsapropri.çlo· rar_·a na rorma prniSl" na ConstÍluiÇio
ftlcrat obft!«lda. a. norma. const.ntes da presente Lei.

~ -' '1'3:''-:-;lIi:O-;.;,-~I;.~.d~-~e~;';id~d"C';'1- ;tllid;d; ;.ibil~;.·~~ •i~ ••
!". de dnapropt'ia.io: .

aIos imól/eis rurais que. em cada zona. nlo elt'KCrem de trfs vezn o
mód?'~ de p'bpritdade. fiudo MS termos do arli,o 4.v inciso 111:

. ti). ~n i"~IS que lalisfi~e'em ~... requisitos ~rlintmles l empt'na rural.
·_i.dos 110 ;IIm,o 4:', inciso. VI:
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c) os imóveIs que. embora nào <:\a~"ncados como empr,sas rllrais. situa
lloJ fora da área prJoruária da Rt'(orma' A~rária. IÍvt'rem aprovados .. pelo
InslilulO Brasileiro de Reforma Allrár.a. e em necuçio. projelos que. em
puzo delerminado. os elevem àquela c:n..,oria .

... . ' - - .. - ~ ': :~ .

Quarta-feira 14 22475

(*) PROJETO DE.LEI N° 1.J14, DE 1989
(Da S~ Rita. Camata)..

DdIw.,...-."" ,reprMdade. _..r.
_ ...... 115. lIIc:bo I... CoesUluiç'!J.

Ih canJ.s9ÕeS de Constituição e
.1üitiça e de ije<;1açao (A.')'>f); Aqri-'
c:uJ.tura e PolltJ.ca Rural)

OOlnlres\O Nacional decr~la:
Art. •• Considrram·sr pequen..s propried.drs. ÍlI·

__lfveis de drsaplopriaçáo para fins de reforma alr'.
N. Iquela cuja uploraçao se lorne sufieienle par. o
IlKlellIO da famili. que. possui e nela Irabalha. ~'Om

.. 0lI m.is .Irelados em rel'me de me.çio n. pane
caJriyeda pelo parceleiro. desde que o plopliet'no nio
..... ouU•.·

Art. 2" M~di. propriecbde l aquela cuja extensio
ftria .ntre Yinte e cinco e duzentCH hect.res. penen·
CltIIli a quem não disponha de oNUO imóvel. SClubdo
• sc"nl'" ..6dulot:
1-'" 9inte • cinco hectares. no Sul • Sudetce do,.... .
D- COlIl ..ais de riJlte'e cinco .meno..s de cinqilema

.......... lIoCenlrC:i·Ldte e.Ceillro-Oeste:
W- COIIllDais de quarenta e lIIeDOS de oitenta hecta·

.... 80 Nordeste e Nane;
IV - COIW mais de oitenta e melKll de cento e qua

lItIIla hectares. na AmuOnia.
Art. 3· Os módul?S da pequena, propriedade SI

_li.....~ metade do preYisto1lOS quatro casos do
eni&o anterior.

Art... Esta lei entra em wilOl' na data de lU publi-
~.

Art." ll.vopllHC as disposiç6es era oontririo.

~

Itt peqllCll.a propric!Sade foi definida. pel. ellten~
• pelo lISO. 11ft' Con5lituiç6es anteriores. ap.m:c:ndo
... a ClIill!nda do seu cultivo Píela famAia cio pro-
~. .

Depois. p.ra definir os vAias \ÍpOs de propriedade
fllftdijria. adotou·sc apenas o módulo d. jre•• sem
maiores referéncias 'o cull.vo. quJftdo a melhor defini·
Ç'o da mal!!ria abranJe os doIS aspeCIOS.

Nessa crença. reJuJamenlaçóes. 'D"'prefente projeto.
o ano 18S. item l.~ C.olISlIIuiçió

Sala~ SessOes. - RII. c.....

I.:EGISLAÇÃO C/1ADA. .
ANEXADA ,.ELA COORDENAÇAO
DAS COMISStJES PERMANENrE!i

CONSlITUIÇÃO
aEl'úaLlC" FEDERATI\''' DO BRASILI,..

..··········..·········..··T.roLO·v·ij··..············· .
Da 01*1' Ecw6nt1ca • Fillancetn

............... ··..······CAPiTliLO·iii.. ·········.. ··········..·
Da l'elltica Acrfcola e FuadlArlII

••Rei_ Acnria

Art. 115. SJo insuSCCICveis de desapropriaçio pera
fins de refor..a .ar'ria:

I - I pequena e média Jlfopried.de rur.l .•ui", defi.
lIida em lei. desde que seu proprietjflO nio possua.
!lU"I;

U - a propriedade produu\'a
Pari~rafounico. A lei @!arantirj tratamenio especial

• propriedade produllva e fiurá normas para'o cumpri
meDto dauequilitos relativos I sua função social .
........................................... 0;.'; ....._ .

* Republica':'se em virtude da apensação dos Projetos de Lei n9s
6.060/90, 898/91 e 1.447/~1.

Em 18.03.91 - Presidente

REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO

EXCELENT1sSIMO SEN~OR PRES~OENTE DA CAMARA DOS DEPUIAOOS:

Reque~ro. com b.se no Parágrofo Onlco d~ ArtIgo 105 do
«egi.ento Int ..rno da Clmara dos DeputadOS. o d..s.rquiv•••nto d".
seguintes proposições de nos'8 autorIa:
• I't. '699/89~ PL nU/B9!, PL 1756/891. PL 2A83/89/,Pl: 2998/1!l9..(

PL 31021890; PL 33'3/89( PL 3'06/89,,--=PL 3618/89.. PL 3991189.....·

PL ."6/90( PL A77S/90.( PL 6776/90'" PL A80S/90{ PL 4828/9U'"

i;" -PL A966190. PL 4967/90(, PLo 4968/90.{ PL 5133190,' PL 516A/9Cl,.

PLP 060189. PLP '71/8'.~

Deputada RITA CAM.ATA
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* PROJETO DE LEI N!! Ci060, DE 1990
(Dos S!s. HÕI!oldo Sab&lÕ1 t: Nt:lton. F!lt:Cbkh)

Regul ........4 O art. 115. t nc t so I. • O
art. SQ. tnciso XXVh' da Constitutção''''r.l.

(ApenSe-Se ao Projeto de Lei n. 1.71A.
áe 1889.)

o Congresso Nacl0nal áecreta'

Art. 1& Para fins de aplicação do disposto
no art. 185. inciso I. áa Const1tuiçio Fede
"al~ entende-se por:

, I _ pequena propriedade rural o imóvel:

aJ de área nio exceáente a 3 (três) módulos
ftscais: '

~I explorado direta e pessoalmente pelo a
gr1cultor e,sua famíli •. admltida aJuda e
ven~ual de terceiros. nas épocas de P1CO de
demanda de miO-de-obra:

Cl QUe garanta a absorçil;i de toda a mio-de
Ob~a ativa do conjunto familiar. asseguran
do. ainda, a sua SUDs1stincla e o progresso
SOClal e econômico:

dI cUJO proprietár,o. titufár áo domínio
~t,l ou aete~tor a Q~alouer título não pos
sua outro ,móvel rural e ob~.nha na
egropecuár,a a sua renaa báslC~:

11 _ méd1a propr1eaade rural. o 1móvel :

a) de área não exceae~te a 15 (Qu1nzel mó
du 1os f i sC~S1 s:

b) explorado. económica e raCIonalmente.
pelo agrlcultor e sua f.~i"a. adm1tlda a
ajuaa permanente ae terceIros:

Cl cUJo propr1etá r ,o. tltular do domínIO
Ot,1 ou aetentor a aualQuer titulo. não pos
sua outro 1móve' rural e obtenha·na at,vlda
ae agropecuárIa a sua renaa bás!ca.

§ . lA A pequena propriedade rural. de que
trata o inC1SO I do caput:

I é isenta áO pagamento:

.) áo Imposto sobre a Proprled3de Terr1to
.. ,.1 Rural. nos termos do art. 153."§ 4 R • da
constItuIção Federal:

b) da Taxa de Serviços Cadastra's. prevlsta
no art, 5~ do Decreto-Le' n~ 57. de 18 de
novembro de 1966. com as alterações introdu
Zidas pelo Decreto-Lei nR 1.989. de 28 ae
dezembro de 1982:

(-lRepublica-se em vlrtude de novo despachO
do S".p,.esidente.

c) da contrlbU1Ção. de Que trata o art. SA
do Decreto-Lei nA 1.146. de 31 de dezembro
de 1970. com as alterações introduz' das pelo
Decreto-Le' nR 1.989. de 28 de dezembro de
1&82.

11 _ é.impenhorável. para efe.ao de f1nan
ci~mento agropecuário ou garanti.
hfpotecária. pOdendo o agente fInanceiro e
x1glr. como gara~tla de flnanciamento de
custeIo e ~e lnvestimento agricola. apenas a
produção esperada. '

§ 2~ A pequena e média propriedade rural.
assim ae~inl~a nesta lei. ê insuscetivel de
desaprcpP"lac;ào. nos termos do art'. 185- da
Constituiç~o F~de~al.

Art. :A Esta lei entra em ~igor na da~a de
sua puc1ica.;ão .

. Art. ,3 A Revogam-se as" di spos ';ç6es 8l'Il
contrár'o.

\lusttftcação

Em cumprimente ao dlSPO~tO no art. 185.
1nc1 so : e no art. 5 R ', i nC1 so XXVI da ICons
tltulÇão Feaeral. estamos proponao à conSl
deraçãc ao Congresso Nacl0nal prOjeto de le1
dtSDOnq~ sobre a cequena e médla proprledade
rura 1 , ,

Partl~do da conceituaçio de ·oropriedade
faml1la"· (Estatuto da Terra. art. AR'_ lI).
aaotamos como c~'térlo báslCO a·área de até
3 (tr8s1 módulos -iscals para "determlnar o
QUe seja 'pequena proPriedade e de até 15
(QUinzel módulos para amédla praprledade.

OUtra eXlgêncla Que consideramos importan-
. te para a conc~ltuação de pequena e méái.
propr1eaade rura' ,é qUe o 1móvel seja eXP.la
r.ado d~retament. pela força de ,trabalho fa
.i11ar. adlll1t1C2á a ajuda eventual de teréei
ros nas épocás de ptcq de demanaa' de Iftia-de
obra (preparo áe solo. plantto. colheita) no
caso da peQUena propr ieáade e a ,aJuda per_
nente. no caso, da média propr i.da~.

A deterllltnaçlb de'QUe o proprietárto •
possua outro t...o"el r'ural jj • Ullla elCig6nc:1e
constttuctonal (art. 185 _ J).

Dada a orande t fIlC)Or Une1a da ~'pro
Pt"tecsade rural no contexto da' econOlllta
agrOPeCuW-ia. ' prtncipallMtnte ca-o pI"OdUtO,..
de a' t.Mentos ,tJástcos. entendenlos' QUe ela
ideV."" protegida. Por tsso....tebelec••oS':
.l a isenção ao pagamento do ITR (já pre

visto no texto conS~ltuclonal _ art. 153. §
.A) da Taxa de ~ervlços CadastraiS e da Con
trlbulção Paraflscal:

b) a tmpenh0~abilldade. para efeito de 1'1
nanClamento agropecuário Ou· garantia
hlpotecária (art. 5~. XXVI. da Const1tU1Çio
FederalJ ..
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Como o produto da arrecadação do ITR per
tence ao estado e ao munlcíp10. pode parecer
Que a isenção do pagamento deste impOsto es
teja retlrando daQuelas unidades parcelas
substanciais de sua receita.

VIsto de outro ãngulo. percebemos Que.
fortalecendo a peQuena propriedade. estare
mos. em úttima i ris tltnc i a, beneficiando o es
tado e o munic;pio porQue os peQuenos esta
belecimentos rurais são, além de
responsáveis pela produção de alimentos
báSICOS, absorvedores de mão-de-Obra. eVI
tandO,Que contigentes populacionaIs se des
tOQuem do campo para a ~iáade.

Isentalldo do pagamento do ITR. da Taxa de
ServIços Cadastrais e da Contribuição Pará
fiscal, esta~emos perm1tindo a maIor capita
lização da paQueRa agricultur3. Já Que todos
estes tributos ',inCIdentes sobre a peouena
proprIedade 'rural pesam no ganho liQuidQ aos
PeQuenos agrlculto~es,

A imoenhorabl11aaae (art., 5~. XXVI I
.presenta-se. também, como uma mealda lmoor
tante porQue a peouena proprleOaoe rural _
únICO bem de proaução de Que dlsp6e o peQue
no agr,culor _ nio pOde Ser ofereCIda éomo
garantia de ressarcimento de ,credlto, No
caso de operaçOes de f1nanciamento. o agente
financeIro só poderá exigIr do peeueno
propr1etário rural" como garant1a, a proou
çio esoerada.

Em relação à lnsuscetibll1dade ,ee desaaro
priação aa peQuena e médIa proprledaae ~u

ra 1. 'DeSde Que seu proarietár,o não possua
outra, já é uma eXIgênCIa do texto constltu
ciona" (art. 185)

Dada a relevà~cia 'da pro~st•. esperamos
contar com o apoio dos parlamentares na sua
rápIda aprovação

Sala das SessOes. 13 de ~zelllbro de 1990.
Haroldo sabóia _ Nelton Friedrich.

LEGlSlAÇJO CITADA. ANEXADA PELA
COORDfNAÇAo DAS, COMISSOES PERMANENTES

CONSTITU.IÇlo DA
REPÜlLICA fEDERATIVA 00 BRASIL,

..., " ~ ~

ao direito à v'da. à liberdade. à lQualdade.
.. segurança e" lt propr I edade . nos termos
segUIntes:

...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ~ ...,

XXVI, _ a peouena proprledaCle rural. assi'm
definida em lei. desde Que traoalhad& pela
familia, não será Objeto de penhora para pa
gamento de débitos decorrentes de sua atIvi
dade prOdutiva. dIspondo a leI sobre os meI
OS de financiar o seu desenvolvimento;

~TÍTUlO VI
Da Tributação e dO orçamento

CAPíTULO I
Dó 5lst_ TribUtário Nacional

......................... o" O," .. ' :

• 5EÇ1o III
DoS IlI't'Ostos da untio

Art. 153. Compete à União InstitUIr imcos~
tos "sobre:

.............. o ", : ..

§ .~ O ,moosto Drev,sto no inciso VI terá
suas allQuotas flX8d8S de forma a,desestlmu
lar. a manut.nçio áe proprIedadeS imprOduti
vas e não' lnc:,~':- sob". peQuenas gleoas ru
raIs. oefini w _ a em let. QUando as exalore.
só ou com sua familla, o propr,etár 1 0' Que
nio possua outro ;móveL'"

........................................................................ 0'0 ..

TiTULO VII
Da QrdIIlI Ec:onâI!Iica • , t nane.ira

, CÁpiTULO X1 I
, Da Pol fttcli Agrfcola •
Fundt'rta e da Reforma Agrà~ia

........................................................ ". ,"' ~_..~ .

Art. 185. 'Slo insuseetiye1sõ.Oesapro
'Qr1açio par. fins5de reforMa agrária:

, I _' .' Qe<lUe"'.e" lJlédia' proPri~ade 'rural,U... defin1da' em le'. ~" QUit.:. seu
prooPrietártonio possua ,outra'.

TfTULO II
Dos Df...ttos e Garantta. '~t~t.

CApfTUlO I
Dos Direitos e Deveres

IndividUais e ~lo/.Q$.'.

Art. 58 Todos
sem distinção
garantindo-se aos
gelros reSIdentes

510 IguaIS perante a lei,
de Qualquer natureza
~raslleiros. e aos estran
no Pais a i~vlolabllldado

•. ~ ~' ' li' .: -. e " ~ .. '0. ..

DECRETO-lEI Na 51,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966

Altera dtsposltivos sobre lançamento e
cobrança do I""asto SObre ProPrtedade
Territurial Ruraf, instttui normas sobre
arrecadação da divida at,tva correspon
dente e dá outras providências.
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~~t. 5· A Taxa de Serviços Cadastrais co
brada pelo IBRA. pela em1s,io do Cert;~lcadO

de Cad3stro. Incide sobre todos os ;móvels
rura1S. ~lnda Que isentos do ITR

.. • • .. • • • .. • • • • ••• • • I lO , .

de 1964. com a redação dada pela Lei na
6.7~6, de 10 de dezemoro de 1979;

b) classifIcados como mini~únelios ou como
empresa rural. "95 termos da leglslaçio
vigente .

..................................... .o"" "".

................................" " ", ..

isentos da cont~ibu1çló os
titulares ele domlnlO útil ou

QUalQUer titulO. de 11llÓveis

Art. 2 8 A Taxa de Serviços Cadastrais pre
"ist~ no art. 5 a do Decreto-LeI na 57. de ,18
de. novembro de 1966. com a alteração dO art.
2A 'da LeI n~ 6.746. de 10 de dezembro de
1979. será calculada. obedecle1o o seguinte
critério:

PRC. n- 241/90. PLP nAs 270/90. 271/90
272/90 273/90 _ ~7"/90 ,_ 6~051/90':
6.052/90 _ 6.053/90 _ 6.05~/90 _ 6.055/90 _
6.056/90 _ 6.~57/90 _ 6.058/90 _ 6.060/90 .. _
5~06t/90 _ 5.052/80 _ 5.053/80 _,.06&/ao_
8 :0&7/90 ':" ••068/80.

Atenc1oS81'llente. _ 'DepUtado' ttaroldo se6ta.

"Def iro. Ã~ dos proj.ews:

PL nas t:L04-9/90~' 6.CP.SO/90. 6.052/ao.
&...os9/90. & .0&5/90.

Senhor PreSIdente.
ReQuelrc. na for'ma aO parágrafo ünlCo do

art. 105 00 Aeg1mento Interno. o desarQUlva-·
mento dos orOj8tos· de le, de mlnna autoria.
cons~antes o~ ~eJação abalxo:

llll~;.," ~rt\ de 1991,.,_ IbSen P.tne.t.
·ro. Pr:-es t dente.

íi~· Sr Deoutado Ibs~n P,nhelro
DD. P~~sioe~te da Câmara oos Deputados.
Nesta

a) Quanto aos imóvel. rurais com áreã até
20 na (vinte nectares); à razão de 7% (sete·
por cento) do maIor valor de referincia'
(MVR). vig.nte ao intClO doexerelcio cor
responcle.nta;

b) QUanto eos'imóveis rurais com área act..
de 20 na (.vint. nectares) e até 1,000 he
(mil nectares): ao cálculo procedtdO na #or
.. da ., fnea. -a". acrescentar-se-lo 7%
'.ete por cento) dO M"R. para cada 50 ha
lcinQOent.• hectar.s) oú fraçlo excedentes.;

..ci QUanto aos illlÓveis ruraiS com área acilllll
ôe '.000 na (mil hectares); ao cálculo pro
cectiClo na ~or.. da alinea -b-. acrescan'tar-

se-io 7% '(set'e Dor cento)' do MVR. pa.ra qda'
1.000 N (ml1nectaresl ou fração e)(c~.

. O"
Ar~. 3- Revogaaas as d 1 spostções ~

contrárlO. este aecreto-lel entrará em Vlgor
na. data.oe sua.publ,caçio. proaU~1nao efel
tos a part,r 'do exerelclo f'naneelro ele
1983. (DO oe 29-12-8:2.1 .

REOUERI.MENTO DE DE5AROU,(VAlt'ENTO

Brasi 11a. 3 de abrIl a~ 1991

SObre' áS
ng 2.613.
dãoutra.

. DECRETO-LEI NI. 1.1"6.
DE 31 OE-OE2E~BRO DE t970

COnsolida OS disposttivos
contr\bUiçães crtadas pela Lei
de 23· de setembro de 19!55. •
provt~tàs. .

t 3-. Slo
.,rOPriet~rtos.

POSSuIdores. a
ruraIs:

·Art. 5· t men~ida a contribuiçio de 1% .(~'
per cento!'. instilt1ida no a,.t. 7" da Lei " ..
2.513. ,de 23 de setembro De 1955. com a al
teraçio do art. 3~ do Decreto-Lei n" 58. de
21 novembro de 1966. senao Devida aoenas pe
los exercentes de atlvi~aoes ,.uralS em imó
vel sujeito ao Imposto Te~rltorlal Rural.

a) ele 'r.. atli três (3) lIlÓoulos fIscais.
QU. ao"ese"te~grau,4.utilização ela terr~
igual' ou superior a 30% (trinta por cento).
calculado na forma-dl'Lalinea ".- do § 58. do
Art. SO d~ Lei n ll .4.504 • ele 30ae.novembro

OECRETO-LtI N" 1.989.
DE 28 DE OEZEfl!8RO DE 1952

. DiSpôe..... contrttNiçlo deV t da ao
tns'lttLJto NaciOftal eM COlonizaçiQ. Re·
fOrNa ,Agrária _ )NcaA•• cálculo. refe·
t:"8f1te. 'lax.·prevtsta no Decreto-Lei nD
5:'7. de- .'1 de~de '''.dá aut,.a. provtdlnci ...

Art. ' 1a. Acontrlbui~io a QUe se "efe"e o
art. 5& csoOecretO-l.e"l n~ ~.1"6. ce 31 ele
de~elllcro' .oe1970. passa. ser fucaca tItIl 21%
t v i r'1e e """ QOr cento,)' dO 11'.' o" ,de r-aferen
cla·. regiOnal .• 'óàra cada ~10 ftscJsl atr;
IN i do ao ,.esQect 1,YO "nóve ~ ali .. c:onfOMll; caa.
co'" oart.·50. §2~'.·da:l..ei n&'''.504. de 30
de 'no'yembro .ew. 1964. com a ree:saçlocaoapela
Lei n· 5.7~. de 10 :de CleDllOr"O * 1!i79, .

§ '--.i. Cont,.1 bUl çi'o 'de QUe tl"ata· este ar
t,1 go .é dev \ da apenas, pe I os e."'cant••. de. a
(1y,'OadaS rurals':etn . 'móvel sUjeIto .a Impos'
to soore, .. PrOPrl edede .T.,.,. f"t0l"'; a' Rura t
(ITRL '



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 14 22479

PROJETO DE LEI N!! 898, DE 1991
(Do S::r. N;I:son Gibson)

Requlaaumta o artigo 185, ~nci5o I,' • O artigo '51, inciao

XXVI, da Constituiçio rederal.

Dsda a rel.vlnclA da matéria, ~sp~r~~os co"~~~.

O apoio dos parlamentares na sua .provação.

lal. dlas Senões, em 30 de abril de 1991.

Deputado NILSON GIBSON

PMDB/PE

(·em

(APEWSE-SE AO PROJETO OE LEI NI 1.71~E 1989).

O CONGRESSO'NACIOllAL decreta.

Art. 19 - Para fins de aplicação do disposto no art.
185, 1nc1.o I, da constituiÇão Federal, entende-se por:

~ _ pequena propriedade· rural, o imóvel:

a) 441 'irea não excedente a um módulo fiscal;

~) explorado direta e pessoa1Men~. pelo ~qrlc~ltor, ad
.lti.d3 .. ajud.:J' eVtmtuaL de tcrCl!lrOS, no1S epocas de

ptcos de Jem~nd~ d~ ~~o-dc-obrd;

C) que .bsorva, na sua expl~raçSo toda ~ máo-d.-obra ~
tiva do conjunto faml1iar:

41 que qarant~ d f~m[lla a subsisteneia e o proqresso
aocl.l o econõmicOJ

.) ~jo proprl~tSri9, tltu13r do domtQio útil ou ~eten
tor a ~~lquer titulo não possua outro 1r.õvel rural •
obtenha na Agropecuária a sua renda básica.

LEGISLAÇÃO CITADA.... ANEXADA
PELA COOlIDENAÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
RepubJi.ca Federativa. do Brasil

1988
.............................................

II ~ .édt& prop~ieq4d~ rural, o i~óv.l:

a) ~c. área nã~ exceden~e a i5 móõulo5 fiscais;

~) .•xplorado, econômica e.racionalmente, pela força d~

trabalho do eonjunto familiar, admitida a ajuda perma
...ntee de t2rce~ros e ev.ent.ua~ nas épocas de demanãa de
aio-de-obra:
el cujo prorrl~l5rfo, t~lul~,d~ domlnio ~l11 ou d~l~~
tor. qualquer título n~~po~~ua outro imov~l.rural ê

,obtenha na atividade ü9ropc~uar1a sua rcndü basica.

Art. 20 - Para rins de üp11c~çSo do disposto no art.

~. inciso XXVI da Constituição Federal, é impenhorávol a peque

,D. propriedade rural. assim definida no art. 19,.inciao I, desta
lei..

eaçlo.
~t. 39 - zata l.i entra ea .iqor na data de sua publ!

3 U I T I F I C A C X O

C.plIU/l'

nc~ t:!Jlr~ ,)~ f DrvtRES I~DM()(W~ r COi.fTl\'Ot

.lUt !. - ..0' , >d•. lÇ .,e.\ poe' antI! • ~ S('fT' d~nç'" .". Qual

.:~. n81:;~ ~.,lIn.uno...'·se IC'S tvlwW"o. f' 4IOS ~1In~1t>'

~ ""·1\t· '.' Pel~ I l/wiclabdK1l1Cle d&~ ;)"f't!('. W1a • L~,dad<
• UI~.s·.~,:~, ~ W'!õ... li!1\, a e 11 prOJ'rw~:K ~ temlOS le'g J.t'\lel

....•........................,_ ~ .

o objetivo da presente proposta é definir o ooncei.tc

~. ~.qu.n•• media propriedade rural para permitir a aPieação do
~1spu.to no art. 185, ineiso I. e no art. 59, inciso XXVI, da
COn8t1tuiÇão Federal~

O nora texto constitucional determinou a impenhorabil!

"de da ~quena e ~éd1& propriedade e da prop~ieda~e produtiva ,

c:a!lendo i iei ordinÁria def1nir estes conceitos.
Através desta proposta •. estaros levando ao exame do.

parlamentares u~a definição de pequena e Didia propriedade a pa~

t:1r do COr:.C('ltO ..!e "irnL'.t:l rur.;l" ou 5ej.l. da ·unid..l..ic c.e Frr;;

priedadc., dlfcrc~te, pcrtanto. ~o ccnc~ito de ·e$tabfrleCl~~n~=

rural- que é A ·unida.de .Jcml'1i!otrt.tl\.). ...
O termo "imóvel rur,:"l· ~ o rcfarccial utili~ado ncs ~~

\,antame:ntor: C.l·cJ.~~:':r31S l'!'ctuJ.dos p:lo ~li.raci e ex-Incr.:r., C'n~I.õ:.::-

te'" "C!'u'~' l('r'~~ "te r',;:,," 1 ".p U:l:.~l~~' r,'1C' :r('c ......!' :..~-~

J\CJrOfJL'cu~rJo!;....

Procur~mos detcrmln4f o concLito dc ·pcqucn~ prüprj(

dadC"· n Flartir do) definiçijo .dl.. "propri'!:dütlc. famiiiar" (t:!".til\\a~':

dn "':'erro '- or-rt. 49, lnc,1s~ I Xl", :.ncorport.ndo o~l.ros aSp'-f.''''l.~

que cons1deramos !undamcnt.ls.

Def1nimos a \~édla prcr r1edade" como o imóvel rurni:

- de área nãe excee~~te a lS módulos fiscais:

- exploraçio econômica e ràdc~~.n~e pela força de

trabalho familiar, co ajuda eventual e permanente de terceiros;

- cujo ~ltular não possua outro 1~óvêl rural e tenha

na aqricultura sua rende básica.

..•........•............. ~ ••••....•..........

. -....••••...•.••••.....••...........

._•.•....•••...••••••..•...••.••...•...........•....
UI N.- uM _ DE ... NOVEMUO DE ...

DISPOÉ lOtO. O UTATUfO DA TEIlAA. E DA UurllAS
raovtD&NCIAS

••••••••••••• w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

............•~~ ~ ~ .. ~.•.••.....•..••..•. ~..
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Requerimento de Apensação

Brasília, 12 de outubro de 1991.

Defiro. Publ ique-se

Presidente

Senhor ~resicente~

Solicito a VC3sa EXcelênçia. c?m base no artig~

142 de Regimento rnter~o, a apensüção do pr;)cto je Lei n?

1.447, de 1991\ da Co~~sz3o d~ Agrlcultura e polft~ca Rural.~u~

"define o pequeno e o r.f;dio produtores rurais". ao PrC'Je,: ~ d~

Lei 02 1.714, de 1999. da Se~hora D~putada RITA C~MA~~. 1u~

~define a pcçuena e.média propriedade, nos termos do art.ISS.
inci.o I. da Constituição".

Reitero, na oportunidade, a expressão de e12

vado apreço.

Deputado JOS~ GENOINO
Lider do PT

EXIRI Sr.

Deputado IBSEN PINHEIRO

DD. Presidente da Câmara dos Deputados
li E S T A

raoJE.TO DE LEI N:- 1.447, DE 1991
(Da c.caa..ID" AcJblIUra .....Ika ......l

APENSADO AO. DE N§ 1.714/89

a.f. O~ e • 8d.lo~ IUI'1IlS.

..,. -....--.. .

Art•.1' - P.....teito .. lAl A&ri..l •• a"tanCle-" por

_no JlN>tlutor Nral _Ia cuj. twnd. bNUI nio ultrapas_ o

U.lt• .,. I••nçio do .ltIP08tO IIOb... a aUvidad. ......1.
• que. tendo na .Clvld_ -a_ rl•• pela _no•• lOS (olt.1I-

t.-por ......to) da ....Nnd. total. _lant•• cone....... de ....

de_ra t.-lUar a'de" t ......ll'O&. ~rirla eu ""rw-n~.•aJa

detentor. & ~_r titulo... _ ou _la __1. Nra.l. de

....à total não _filar a • (_tro) lIÓcIu1 rura1S de CII1t!!

l'Il ou aUvld_ p"'-lllWlt. no laó"'l "" 1 1••

~•. 2. - Ent.__ .........10 p"-tor naral _ela

que ...r .... .- ..."d. anuol liquida. ...... de de.conto do ,,!!
.....0 .. ~. _ a.. 2 l_, _ o val.r do U.ita de !
MftÇio do __ l_to ..... a .Uvl_ """"I •• que. t ..........

•~lvl_ ,,~la. pelo _. _ (Olten•• 114ft' e.nto] da

su. "~nda ..otal...Ja .det&fttor.: a .,alquer thulo. ... ... ...

"'1......1. f'Ill'Illa......... ~.'.I.nio __rlor a 15 (qIl1nu)

_100 rur... da elll_ ou aU.vl_ p~ln...t. no ...taoóval

ou ;'~.i••

Art. 3' - '.ra a """".itullç" .. _o ou _dio

pr"'Odutore. Nrata nio •• 1..8,.. .. eonta o rato de ...r.. ou nio

pNlf>rlttartoa doa _10. de pl'OCIlOl;io ""'._.0. ao d...nvolv!

_nto de at.a" a~lYld"'. eeone.te_.-·be..- e~. 'no: euo do _dto

prochltor••a 1~..I.tt o conou......... aio-~r. t_ut.r.

Art••• - oa -iHJuloa ",ra"e "...~ cona1der-adoa para

ar.lto do dl.po••o noa art•• 1I " ZI. aio ....1•• vlCante. à d!

t. 4a PUbucação. .á.ta 1.1.

Art. 5' - E.ta 1.1 ""tra .. vllOr "" data da .u. PUbl!

"ação.

Ar•• ,. - lI.vo&_.... dl&tlO.l~ _ eon....rl••

" ..tIIIlçio 110 Nr ....". .......~
_ Nl'&l _lee. 0__ -.-t 1al t.... . ,.,lltle.

lW'a1 11.1......... dttl"IÇio ....-. _ .....1.. • eai
__UI.- .. lAi .)0.1••

Foi _ ... cl.ro que ... deClnlçio de pequeno. de ~

dto çroduton!"S narats .nvolv_, bA~lc.,.n~.... ua conceito' econã.!..

co qu... to4.va... não pode _ .lh~.r de .. _pecto condtcJo

....t•• que é • ~.enaão do 1...1 .. Dai, • b1partIçio dOe e1e8e!!

__ l ..to....-.w. do contti to • _ no. P....-..

UII ....ro -.:to ... no••a propo.lçio que _~.

re".ltado é • partlclpaçÃa da .ão-de-obra r..tll&r na ro~

ção ..onc.ltual clt ~qu..no • de _dia produto.......r.l.. 111~

.. propo.lção lneluimo~. obr11.~ort.-ent•• e••• concurso na pr!

..tra c.t&co~t. e-o excluíGQ& do rol dos al...ntos inro~.dore.

do conc.lto de Wetlo produtor• .:u.Utlc..... tal propo••çio coe

a re.lldade encontradlç. e. nosso Meio rural. E3ta da 'Cato 1Qe

o aédl0 p!"'odut'or Nr.l. pelas auas caracterist'icu. ,f1I sua ar...

.. Mlorla, dei da UI" ~ t'rabalhador •• Ma1.. r"111"'~

Mal. ~o que 1 ~ V.-lo nio MaLa C~ U~ cultlVador d!

reto .-. -.alto -- .,..ve•••c.,....,. • V.-lo C~ ta Cultivado,.
~-Tl_·.

A .... eonataí:ac;ão H acreaça .... out ••• :s. :)rdM 1~

pl • c.... rát:lea. da que ~ :10t'lfta le••l. pa.... que HJa "t·
'C.lt... eurea :. "teL.o. á q_ se propÕe. d._ ler :ondtzent••

_wt .spelhar oS r-ea.lldade do ':etl)O .. do ••paço "'. que Vice •

'ela ':':IpOr~la d. ~ue se ....YR.t:... l1at.r-l.l. .:on~a

... '::011 o apo1~ .;toa l1u.crt!. ;:-arra para a a.,roYlÇÃo .:!a pr-smte
propos1ção.
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.',

J'o.c.•' ( 4~"-. j)"

CCIIIlSSM'. lloGIllCUL'!UIlA E POLlTlCA llU'IlA..

I llELA'IOUO

A c~l••io d~ A(~~~~::ur. e Po:i~;:~ ~~r.l ~~ ~

e.torço p.rUclp.UvO ".a_o· .~e~~Uço"r .• ~ ,.., =.:711'•• CC!!!
..,..1\1 U'..elr o ""U.."co '<1. 'n'.1""'roS ~!,rl ...:::a,... Mate "1l
.eprOJeco ...,. darine e ...~.~ producor.. ~:-.U.

A pr-st:a .. '0, onu::a porquaftCo p"",,,cn. - v!

&10 na ~l.Arricola.· d.~orr.n~. dI' vaco do pra.1C~:.' da R.~~

·Dllc......re._ 83 ... d....r ..rUa 1A1. ·Cont~~. CI'1i:.riO.

. ... rácll __a_cc:. col'ftWMlO po••ível .. enqu.cr--neo doa~:'i

dutor.", ~.J~ eles prODrl~tárlol. ~rr~n~.t.rlo. ~~ ~•• lrQ~. I!

aundo • r ...eP1C. aul.rlda. o Creu dr d.dte.ç.o a .-:~Vld.d.. _ c t!

-.nno da R~. le.aa..nt. d~tld. ~.r•• e.plo~.çie ~.. atlvtd!

.a...ricol ...

i l~rtant. r ••s.l~.~ qu. o ant.;roJ_to ~on.!

Ira e MÓdulc ~••1. Yl••nte • data da pr~l••çiD ~.s~. dl~lo..

la••l. COMO unld.d. de Ju.t. c.ract.r1z.çio d. d1=-.~sio .. á~.

utilizada para a pradue~o a.ricota.

'ln.l~nt•• COM a adoçÃo desta L.l. POd.~.e t~

ttrlear o unIY.r~ d. p.qu~no. Crodutor•• qu• • ~rio ben.Clel!

rio. doa proar_a de apolo p"'l....... ttlorl. da J"'e'ftda. eondlçõe.

de beM ._tar ~o "lo ~r.l.

t o ... l.cório.

D\ante do e.posto vot~o. pela aprovação do Ant!

proj.to. nos c.~. do ProJ.to de L.l .prea.ntado.

•~. da ll.unlio., ..... ··tO!7 d. Junho d. :~l',

! '
;"li'

--.._-/
........ .ICIU YlUlUtlU

lI.l.tor
.-..,---

A coal••io d. Aaricuicur•• Poli tio. Ruraf, .. Nua!
io ordinár'l. real had. hoj.. aprovou un."I__nca PIlOJnO DE

Lll •. ~ aua autorl•• qu. "4.rln. O P.qu.no • o ..diO ProdUC!

roa r.ur.la".

lMa* L.io - 'r.a14.n~. A4io io ... cto. ÁlItlU'O JUba!

N. Amo lI_ino... Aroldo GÓ••• AUIU.C1nhO , ...ieM. AveUno
. . .Coa'-. a. a•• C.rlo~ C.rdln.l. Oejandir Dalpasquel., Darv.l da

lai",. Idl_ 'lda11•• Etav.lda Gr...i 4. M.nu.••., 'Ira!.... J!i

."10. '.1.1I.1ral'a•• lbarê '.rreira. lvoMain_~. JOft;1 V.rl!

... 010.... 1Dlou..,. JOH Aldo. L~rca a.ato., Luc·l Cbeinaoki. li! I

ri. Yal~" AdautC' P.r.tra. Arol~o Cedraz.•. fitpron1 Torlar. .. ~e:.

, ... Conto. Odae1r Klein. P.~:~ Mourio. Pe~~o AbrÀQ. Pl~~:~:

LandiM. ~.dro To~ll~. ~.ditar:: Ca••oJ. ~on.ld~ Caiade. ~~ta!

ta.ão Frrrelra. ftub~ns Bueno. ·"l:ente 'Ialho. iiem.r V.and~N~.

Vl1eor. Morelr•• "uto~n. Sente. ''':':'':'Iiondell: Cruvln~: .• Mauro BC'rg.~5.

Jabe. RIbeiro. ftO~f: AniSiO. ;cà~ Tot•• La.l Va~11•• Lu:: :~r

lo. Hauly, Joio Pau.o. Jc.~ E~c e· Iloberto 8a.e.Cra .

• ../ I

• ,=...w. ";" "Ji/~''''
D.put.do 0llKUm u.\o

P....id.ne•

lIIII'a'WlUnO a. \.lU •• . • • IMI

(do Sanhor ODEUIO uAo • ....cro. Senho..." DapuC.do.)..n-._........
......eora ....-ala.

o COHGR~O NACIONAL DECIlETA:

Are. l' _ rara .r.lto de L.l Aer[col•• en~ende-.. por

pequeno produtor ,."ral aquele cuja renda bNta não ultr.p.... o·

.11al t.. de l ••nçÃo do l.oato 4. renda aobre • atiVidade rural.

a que. tendo n. at1vldad. a.ropecuár1•• pelo ..no., 8~ (olea!,

CO por e.nco) d.......nda tot.l, ..-uanea o concur.o d. aio

de-ubra t~lllar e de terceiro•• t~.potárla o~ permAn~nt.. a!

3. detentor. a qualquer titulo... ~ ou. "1~ 1.óveIa nara1a.

ela área toCal nio IOUp.rior ... (quatrol llÓdulo. rural. de C:.l!
tura ou atividade predo.1nante no lMÓ-J'el ou 1aóvela.

Art. ZO _ Ine.n~.-.. por "d10 produCor rur.l aqual.

que aur........ renda' anaal li'luld.,.,ant•• 40 desconto do i!

poaCo de r.nd~. da.té tO! (duas) van. o valor do H.a. de lH!!

çio do ..... illPOato .ob Uvidad. rur.l. '* q... , tendo na

.tiv14.4o ••ropecuÁrla. p.lo ~ (oltane. por cantoI da

.... renda cot.l .. _Ja deeancor•• qu.lquar titulo. .. _ .....
1 '. '.' _
_ i. I~V.i. 'rur..~•• d...... COCal nao _rlor a 1$ (quin_~

aoódul0. rur.l. dA ...1tur. Doi .tl..1d&4. IlradilltoilUlDe. no i..w.1

ou loeÓYel••

AI'C. 30 -. P..... c_.uuaçio .de IN_no ou ...,••

pl~CO"'. rurala'Aio .. lavará .. cone. o tato da ou ....

p~rlatária. do...loa d.prodUção nece••árioa ao d nvol"l-. .
-co da _ .1:1vi-..· econâoti..... ba. co.>, 110 cuo do ai
410 prodUto... IN ineXl.C. o 4QnCU~ da ......da_r. r_Ul.....

Are. ~o - o. oeód~loa ",rata a ...-- coriaider.do. p.ra

.1'.lCO do di.po.CO no. U't•• 1-' a Zw. aio áqu.l•• vl••nca. àtiS
ta d~ PQblicaçio da.t.· 1.1.

Art. S' - la~ 1.1 .Dtro e. vilOr n. daC. d...... Jl'!b11

~ =.r~~\cã~ dD que vi•• s.r pequeno ~ medl0 prodyt~

rps ru~A~. e~ c~lecA ~omO um ponto ~ru~1.1 d~ toca a pOllttea

ror,,: :':'"AI~';'f':.r';6 L:~.sa 1eCir.1cão ciep.nd••• J:;cr lfXt!'::",plo. a f"x!.

qU1b:l~:.a::.~ ,)d ~~ A.~f"::::.:ola6

F,j.; s~":\Dr.-e~.. rc que uma d.fi:':.:l.ÇÃO :f' ~equf!no ~ de· !'!':!.

dl0 pre:~:~res r~ra:.s ~~~alVt .. baSlcam.nte~ um conceIto econó.

nant•• ~U~ e a :1ae~sãe tto !.óvel. Dai •• biPar:.;io d05 el~

.entos ~~~~~áore. ~~ eoncelto • que no. 'pr9po~o•.
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"P.r! .. ':ll!"~"1

A. e-roSoI conatataçào lfO ar.rf"!'Iça u"''' cutrA. ff!, orrt.",

l~aal .. 'a1lt';'f" !.1tlCa. o· "tUfO utfta nn~ l~"nt. p.r.aQul'! !\P,II,"P",:

RECURSO N2 17, DE 1991
(Cmdra Parecer Terminati.vo
de Camissio)

(Do Sr Janes Santos Neves)

32. o.put..do .UBEIIS aeJEMO

U. Dt!pueack. 5A1l1a TAllllUS

J". O'''''t o YADIO GOII&lI

35. '0.,... 110 YALDI. GAIIZEa

36. Dt!p do YlCEvrE rlALIIO

)7. o.putado .A~.a 8UCXREIf'I'O

H. ~pu''''do ......& _A.DEIt&1l
n. Deputa'!" _IL ,u
CO. 1le t_ .JAI" .laEI.O

41. ~ ta'" lIAoplCIO c:AIl!'OS
,,~ ,;to/CU oI."!~

~1

J,1 (. "

",C; I1

,.. {) /I

.;1-1/
'S;1

Junho

• Da 1"1

Def'.. o ~u.ftO • o ..dão pr!

dtttOl'....ur.'.~

Comi ••ão. i 27 de

;lI!!
IIepu~ OOEUIO UÃD

AWT&.aOJETO 0& L.l ••

S.. la da

P~lA l~pDr,âncl. d~'qup .~ r~vp~tr ~ cat~rla. ront!

MOa co.. o apoIo 00. 1!ustrl!'a pares p.r~ .. Aprnvaçào doi preb,.nt.t'

propoSi;ic.

~m outro aspeeto d~ nossa propOSiçÃO qu~ ~.ree~ se~

re•••l~a~~ e & oar:lClpaçào da .ão-de-obra famil1ar na rO~!

çio eonetitual de pequeno e dé .édiO ~roduto~es rura1S. EM nc!

.. propeslçào lncluiaoa. obrl.atorlVtente. esse. eor.eurs.o na pr.!

..lra eateaorla e o excluímos do rol do& elemen:oa lnCoraado-
l'=rC'Pl~o (j .. ",f"~:'~: prodlJtnr. J,u'·.lr~':IU"II"l!'t, :a: rr.)pn~l·."~

e~ • ~.;l~.~••ncc~:r.d~;. e~ nOS$O "10 rural. E~r. d~ :.t~

que 0 .... ':.3 r-ro1utor rural', .~e~.:i ~ .....JJi.r ..:1~r:!t~1'=3s. to"" Sua

,rann- :"' .. ~.~r:&. dplaou de- attr UIIl trabalhll(jr.r.It' r"Rlt"~ (amLl1"t'".

".la' QC ~.A~ .. s.o. t!' COIltUM v ..... lo n80 11&15 como UI'! cultIvada.!"

dlrt'tc 1.. :r:u:to.J em brf!"ve. estaremos a Vp' 4 10 COfIIO LIft' cultlvaccr

ge-IltOIU

-APOI A11l!lftO

:: :::::: :::::::::- -:ts;
J. Depueado AOCUSTI.IO rallTAS ~~
4. ~putado a.,,,.
5. ~putado caaDOSO uns ~.....~' .' '--',
•• o.put ..do O&LClllO TUAIlES', S s\
7. o.put..do O&JA"OIa OALPASQUALE . ,

•• Dit....udo OOWAL OE .AIV~~"'" &:"'~~ ~rv,,,: a/f
,. DeputAda IET_YAI.DA G. DE "EN&&ES ~-,- I, , !

10. o.p ado rAIIO "EIIlfLLIlS ... .-\ -,

11. O' udo rUla• .JlllUOIt . ::::,,*~f1'-l1l·""'P-.. _
U. o.putado GmJLIO .&IVA ~,...j.. -

lJ. Deput_ CIOII_I.wOEI"llZ

14. o.PUI.do fIUCO a'It.L
J5. o.p do ,JoAo TEI.E~.A

'1., o.pu do Je-Ás PI".EI.O

17. Deoput .do Jost &GJDJO 

IH. O.put _do LAEL 'AaI:LLA -

19. ".pllt_ LAZAao U.M>SA

20. o.pUlAdo LUIZ CAaLOs HAULY

21. o.,......do LUIZ crUa
21. n.pur.do "AUM.CI~ CALIX~

23. uppur.do ftAYIAEL CAYALr.AHTl

14. lJ.pUl.do ffOIIlOM. T'Oa'C""

2S. O"PUf .tio HEI.Sm~ ftAIlQUF.ZI!LL t
26. o.p.. t lHlo MEOTO DI COtOTO

27: O'....t ..do OO_CI. Ir.EI.

28. O.put.do PEDRO ~ELLl

29. ~put.do aoBERTO .OLL~"DB.G

30. o.pa...do IlONEL ANISIO

31. o.putado aoMALDO CAIADO

Requer, na forma d? ar~1qQ·144, c/c art~go 132, par~

qrafo 29, do R~gimento Int~rno, que seja aprcclJdo
pelo ?lenário o parecor da CcmisGào de C':)l'Ist.i.tU1.ç';'O

e Justiça e de Redação, pela injuridicLdade do Proj~

to de lei n9 4.283. de 1989,

(PUBLIQUE-SE. SUBMETA-SE AO PLENARIOI

senhor Presidente,

Com fundamento no 5 19, do artigo 54, do Reg!
~nto Interno, recorro da decis40 prolatôda pela Comissno de

Conatituiç~o e Justiça e Redaç!o no sentido da inadmissibilida
de, por injuridicidadc, do Projeto de Lei ne 4.263,de 1989. ~
autoriza a criaç40 de empresa~ comunitária••

JllS"rIF1CAÇl\o

o Projeto de Lei nV 4.283. de 1999, de no~sa

autoria, que dispõe sobre a cri.ç~o de empre~as comunitárias,

obteve pdrccC'r Cavor..ive-l do n(.'l ..1tor indicildo nel Comis:l.:1o d'.-~

Constituiç~o e Ju~tiç~, Ocput~do Arolde Oliveira. acomp~nh~do

pelo Dcput~üo Roberto M~q~lh~~s.

Ourant~ a discU5S30 do parecer. entendeu ~ C~

.'as!o ser.J.njucídico o ProJeto Cal virtude de -imperCeiçOcs e

.$~~t~~ ~on:raditórios·~

ComQ se d~preende do teor do parecer v~ncedor,

• c~~ao se pos~ioniu contr" o Projeto em funç30 de ~""'tOC.S

de ~érito - alc9adn~ i~perfeiç~cs e contradiçOcs - ~ nAo co~

fundascnto·nos as~~ctql formaiD d~ con5titucionalirl3~. jurid!
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a.r:C/$l.AÇ'AO CITADA, ANC:A .. PA !,CI.A COOIlDCNAf;.U,
DAI COMISSOrS .-CIfMANINTCI

RESOLUÇÃO rio 17. DE 1989
Aprovll' o Reg/mento Interno
dll Cimarll ,dos;DepuÜJdos.

.. - _. - - - - - -. .. _.. - -- .

CAPITULO rv
Dlls Cçmissàes

Título 11
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

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

-- ~ ..

~i4.de. re9imcntalldad~ e técniCA leqislativa qu~ lhe c~pet~a

.pe:nas exall'tín3r ..
Assi_,. vís~ o presente. recurso possibilitar a

_lkeclaç30 d~ llatéritll pelas ccmisshes ret:JilS('!'ntalel"ente in:u:r:b.idas

. do a ••1I'te de seu mérito" n&o podendo o Aut:.or confu~m.."J:r-!.e com

~ inAdalssibilidade cálcada ta~ sa-ente ao tíuido conceito

de juddicidade.
ora, jurídico é o que está .dequado ao direi

to vale dizer. l lei .. Aasim,. é curioso que ·se consid~r,= ~nJ~

soJ:dico um projeto que... caso promulgado, alterar. a lei" T.eNOga..2
do O que lhe for contrário.

o.U venia" entendemos que a Comisaao de Con!,

~taiçao e Justiça enveredou por tese de difícil sustentaç~o"

cxtZ'..polando sua cOIlpeténcia regi8ental.

..... - - ~

PROJETO D~ LEI NO •. 213. DE lea.

.. -... - -. ,. .. _....

Art. 2U 530 coni'deiad~S empresas comunitãr1a~ as
sociedaoes de fins e-:tJ00m1c05 Que. conjuntamente • .,re
enCham os segu1ntes -eQu1sitO$:

t _ dO seu capital sUbscrito oart1c10e. obrigator1a
mente. como sac1a. na orooorc~o min1ma de 30% (trinta
DOr cento). uma assoc'acão ·Civil. de caráter
comun1târ1n. sem f1~$ lucratiVOS. Oa Qual sejam "11a
da•• necé~sar1amente. no m'n1~ 60~-(s8ssenta por cen-
to) dOS S8U~ emcregado~; I

---.- ... _-

.. -.. . -0·_· ~

SeçáD 1X
Da Admissibilidade e da Apreciação

das Matérias pelas Comissões

11 _ seu taturameril~ ~~uto.anual n~~ ~e}a superior a
120.000 Icen~o. vlllt. Ilitf\ "TN'.t8únus • <lo Tesouro
NaCional); ,

111 _ seu QUadrO,d~ r.cursos numanos n40 ultrapasse
a 350 i trezentos e cl,"Quental e<T1IJregados.

Parágrato ú,.,lco. O 'aturamento bruto anual. cans,tde
r.do neste 'nciso. s~-ã semere aour3do. no dia 31 de
deZembro de cada a.,·). e correSDcncJera a sana das re
ceitas brutas mensa1~'do e~erc'c1o executado. ccnv.r
ttdAS em erN pelo valor d. cada mos.

(Do Sr • ..Jones Santos Nevt!'s)

AutDrl.a '. crlaclo d. -••or.sa. ca.unl'A
r ••• • ..

IAs C~1556c~ aP. Con5tllul~o e Justiça e Ae
dac.ao (AC'M): r.H Econcm1a. IncJustr1a e Comé,.c1o;
• de Financas.'

O Congr~'iSO NaC10f13.1 Clecreta:··

Art. lU ÁS emore~as comunitártas. nos te~mos desta
,., •• asse-Çlur-ado t,.~tamAnto eSDftctal de natureza ',"s
cal. credltlcla.

M 54. Ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo. será
terminativo o parecer de admissibilidade:

1-da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. quanto
• constitucionalidade ou juridic:idade da matéria:

H-da Comissão de Finanças e Tributação. sobre a adequação
financeira ou orçamentària 'ela proposição;

li-da Comissão Especial referida no aft. 34. U. lICerC2l de ambllS
• preliminares.

f I' Qualquer Deputado. com apoiamento de um décimo da com·
posiçllo da eMa. poderá ~querer. Dté cinco sessões de SUD publicação
no Diário do Congresso Nacional. que o parecer seja submetido ao
flenário. atendendo-se que:

l-se o parecer recorrido for pela inadmissibilidade total ou pardal
ela proposição. a matérill será encaminhada a Mesa para indusão l'llI
Ordem do Dia. em apreciaçáo preliminar:

l-se o parecer for pela admissibdidade total da proposição. só
haverá apreciação preliminar em Plenàrio por ocasião do reex.!fne de
mérito. em decorrénda de recul'SO eventualmente interposto e p.ovido
nos termos do § 2' do art. 132.

..... -...

de outubro de 1991

JONES SANTOS NEVES
Deputado Federal

- ODACIR KLEIN

- RUBENS BUENO
aolll.o MENDES

JOlll.o FAUSTINO

- ORLANDO PACHECO

- OEJANDIR DALPASQUALE

- TADASHI KURIKI

- EDI SILlpRANOI

- zt GOMES DA ROCHA

ANTONIO BÁRBARA

RENATO VIANNA

NEUTO DE CONTO

LAIRE ROSADO

_ 9S0Rla.SAN~A CRUZ

'IVANDRO CUNHA LIMA
_ CAMILO MACHADO

_ ZILA BEZERRA

EZIO FERREIRA

EULER RIBEIRO

PEDRO PAV1I:O

HENRIQUE EDUARDO ALVES

JAMIL HADDAD

IBRAHIM ABI-ACKEL

AROLDO CEDRAZ

NEY LOPES

MARIO CHERMONT

PAlJLO PAIM

JOlll.o DE DEUS ANTUNES

LEOMAR QUINTANILHA
- ELIEL RODRIGUES

PAULO HARTUNG

IvANIO GUERRA

IfELSON MORRO

TERESA JUCÁ

JADES RADELO

Sala das Sessões, em

NESTOR DUARTE

FELIPE NERI

- JERONIMO REIS
ROBERTO ROLLEMBERG

NELSON MARQUEZELLI

FAUSTO ROCHA

GILVAM BORGES

WELLINGTON FAGUNDES

VALDEMAR COSTA

ROBERTO VALAD~O

JOXO TEIXEIRA

LIBERATO CABLOCO

ELIAS MURA0

SALATIEL CARVALHO

'- AVENIR ROSA

ARIOSTO HOLANDA

- JOst CARLOS VASCONCELOS

OSVALDO MELO
StRGIO BARCELLOS

MARIO MARTINS

CARLOS CAMURÇA

SÓLON BORGES DOS REIS

CIRO NOGUEIRA

CARLOS ALBERTO CAMPISTA

- AMAURY MULLER

RICARDO IZAR

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

ORLANDO BEZERRA

JAIR BOLSONARO

FELIX MENDONÇA

GONZAGA MOTA

ALBERTO HADDAD

JACKSON PEREIRA

- HARCELINO ROMANO MACHADO

NELSON BORNI~R
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Art. ::;g AS. AmQ:r6J;]$ comunital-ins Of!'"cr-ilo Qbse("'véllr.
.'"da. as seou1ntes ~~nalcões. sOb cena de se desca
racterIzarem e se SJJeltarem a leglslaçao comum. fIs
cal e credltlcla:

ta~tisad~~~~~::~a;3;oc~i6~~~õ.e::~;~~~a~~re~~~r~~~~:
ma medNante a 1nd1ClçAQ de 1/3 dos exercent~s ae fun
~$ de d'rI!C~o oela a~$or.tacA(\ c'v11 .'''r:'lrese','attva
QOS trat1alhadur;'vo:;. com ,mandato nACl.surer1or a trOs a
nos;

II dos atos COf'\st 1tut Ivos d~v~râ con5tar clo:lusul",
.sp~i ',ca d1:,pondO sobr~ a d ist,. 1bu1Ç~O 0(.'\$ lucrC's
aouradOs_nUi11ment.,. na .pl"OPorc,A'"J do capttnl soct.sl:

Parágrafo unlco. A n~Q d1strlbulcao dos lucros
d.Dftru~t.,r~ da aorovacão da assembléia ooral da aS=-C'lCia
.;30 c.m_Jn'\ t âr '\ a. na r('lrlna Oos· sellS es t a t IJ t O~.

~rt. •• Metade do lucro dlstrl~uldo a 3ssoclacic
co,..m1tárta sérâ oe~t1nacJo aos en"lPrp.gatJos a ela '11,.
dos, nos terno" oo·art. 2 Q • inciso I. in "n.; i\ e,')U
era mf!t'"rJe 5er.:i e1est 'nnda â con$~CUCaO ao!. !ieU$ ObJe
t.1V05 $oc1~1~.

Art. SQ Na emoresa comunitária a mator remw,.raç30
do trabalhO. 1n~eDendentementedo sexo. exoer1~ncta.

cArgo ou funç~o exercida. n~o pOdQrâ ~~ced.r a 1S
(cuinze) vezes a menor rernunerac~o.

Ar\. 6. As .....,r ...s~s comunl Ur las gozarllo ao ben.',I
cto d3 reduc:\o de SOx. (c'nauenta pOr cento. da .1Iauo
ra do "~O'foto de renda tnC'c:3..nt" 500". O lucr;o ~puraoo

no •••retelo "~cal.

Arto 70 As PfT'(,.r..sas comunltAr'las • as"egurada orlo
r'd&de n~ obtcnc3.o de creO' tos ,untos as 'nst H:u\côes
'tnance'r«s _ bancâ",'as ofl«:1.'$. confOtn.. se d'Sl'Us."
... regulamento.

Art. 8~ As socIedades c~nltár'a~ sera dl"Densaao O
"$mO tratamento jur'O\CO a'fe"en~'a~o. 3aota~) p~ra
•• emoresas d~ peaueno po~t•• nos t.r~)s dQ art. 178
ela .Const ltul<:llo Federa 1.

Art. 90 Esta leI entra em vIgor na qata de SUA DU
l)llcaçao.

-IusUftcaçlo

Can a grODosta de ér13Ca.o de um novo t100 de estru
tura emoresar1a •• o Que se pre'enoe objetlv~nte •
aprove tt ar a tdent Idade de 1nt{:r~sse5 Que OBve norte
.... na emcresa. as att:'1dadCs du ampregaClores e 13. em-
~~~d.S; ~~g~,~~~i~O~;ã~e~:o~S~~~:.CUjOresultado

No caDttal soc~al da ~cref3 c~nitar'a naverA sem
pre à Dartlc1pacao de umá asscx:'ac~o civtl ~e ~1ns
CCllJJn,târ105\ constl.tu1d.a Dur. n;lo menos de 6O':C.
Cs.ssent~ por ce~to) QOS ~~Drega~S assoc'~do~. Eles
deterAo d're'~os asseguradOS 5nbre os lucros da emore
••• ·em percentual nunca 1n'er~nr. 30% de seu total.

O groJeto Que ora apre5entamo~'•• sem.dúv1da. 1nova
dor. abr'ndo um hor'zp"tt! novo de parttc1pac.ào asSO
ciat'va entre ~ capttal e o trabalho. ~dtante a cr'a
caa de um tipo novo d~ emoresa. ele patrocina excelen
,. solução·para os conflitos s'~'a's e para a atenua
c;lo de tensOes. de QJ.!louer- natureza. entre ~lr~21do

res e empregadOS. Merece. por esta raz~o. o maior
.POto e o mats ComDl~to IncentIvo por parte ao Poder
P(jI)ltco.

O projeta dlsclDllna. Dor outro ledo. de 'orma lndt
"eta. porém c:Jtp.Qorl,: ... o Inciso XI do art. 7" da
Constituição. apres!~tanoo fór~la ~egUra para eaua
clonar O Droblema da DartlcIDac30 nos lucros e da gBS
tio das emoresas DOr parte dos seus trabalhadores.

e tmoortente.oestacar. aInda. fto projeto. os seguln
re. pOntos de Interesse'

t. O valor do faturamento anual mAKlmo de 120.000
(cento e v'nte mil) BTN (BOnus do Tesouro Nac1onal).
QUe _ O me~ valor Que fixamos em nosso Projeto de
Lei nO 3.272/89 estab~lecendo. cortanto. parQ as em
oresas comun1tárlas o mesmo tratamento d1ferenc;adO.
slmgl1flcedo e favorecido Que concedemo~ As mlcroeft
presas.

2. A prooorc30 de 1/3. nos colegIados dIrIgentes da
~resa. por parte dJ associacão comun'tãr1a aUe re
presenta. de fato. '5 efetivos 1ntereSSds dos traba
lhadores.

3. A eKIOêncla de ~ue metade da partlclDação dOS lu
cros auferida Dela a~iociac~o comun'tá,'a seja. o
brigator'amente. de~t'nada a r1n.11aadas soctais em
'avor (los J;,rabalhadora5 da emcresa.

4. A '$o1uew I!l'!"Ore$ar'a1 comun'tá,-'a par~ o enorme
orOblema nacIonal do deseaulllbrlo da rehda. atraves
c1a eJt.1~'a-.. oe Que r'I~O cedera haver dtstanc'a matar
dO QUe 15 vezes ent re a ma 'or _ a mef\or rerruntt~açao

DAQ~ aos empregados.

Comoete enfat'zar aue as '."nas gera'~ de enQuadra
~to da emoresa C~Jn~tár'3 se bás.'am no ~,s .tua-

l1zaoo conce1to rjo;! c~n1Ga"je. ":-CAno""e'eni1;oa C:J'·'O evo
lUÇao e $ucess~o do ~nt1go conceito de oart'c'~a~ao

nos lUC~OS. co-proP~1~dada. co-part1cicação. etC.

Nos~o entend1me"t~ e Que ~ comun1dade 8 a emores.
comunitár,a oossu~ vantagens ind'5cut1ve1s sobre
au.,laue,.. cessas tormas anter 1ot'es de c:J1 stribU tc:ao
colet1vtst3. Ehrr~ e55as vanraQ~ns alin~a-se a de ~ue

• tr.nsferênC1a oar.:tal era posse de uma gesso. ou de
~ ramtlia pa,..a uma coletividaae a1ter~ o sent1dO
existenCial de forma suftc1entemente orofunda e muito
ma's eficiente do QU~O 8StaDeleC1mento da pOsse cole
t1v& Integral.

O imoortantft • oue ~estruturaçâo da comunidade cor
...sPQnda ao reconl'lect'nento. oela ~resa e Dela soc1e
a.de. ae Que o oojet'~o de QualQuer organ1zaCao comer
CIal nao a. t~a-.ome1te. a maKlmlzaçad do lucro. mas
SObretudo a glena r~~11zACaO dos anse1o$ soc1a1s e e
c~nlcos aas Dossoa. ou. de'a Darttclpam e com ouen
eta se r.laclnna. .

Ixcusado serA Qu~IQ8er comentá~'o adicIonal ouante a
jUIJ'f'cat1va do acoi0 Que a ~~~sa ~on~1tA~1a dpve
~.cer ~ rpcpDftr dn ~ov~rno na base a~. incent'vos
ftsea1s. cred1t1c10S. econ0m1cos: oerenc'~'s e t&cno
lôOlcos. tendo em vIsta ~ oroorla deflnlçao'dO DaPeI
ao Estaao na socledad. em Que vlv"""'s.

O projeta. 1novador e revoluc1onar1oa ~r~~. oor
tanto. a mais ame.la dtscussao cest-a Ca~a de leis.
DeDUtado Jones Santos Neves.

LlGISLAÇ10 CITaDA. ANEXADA PELA COCRDEKAçlO

DAS COMISSOES rERMANENTE~

CONSTlTUIClO DA

IIEPÜ!l.ICA FEDERATIVA DO BRASIL

•••.......•.•...... ~•.•.••......••••••..•....•••....•.
TtTULO 11

....treltos a' Garantias PunG...ntal..••••.....••••....••......• ~ ....•...••...•••..........

CAPtTUL.O 11

Doa Dtreltos Soet.ls

.•••....... _~ __ .
Art. 70 Sllo dlr.ltos dOS trabalnaanr~s ureanos • ru,..'s. al6m de outros oue visem a melnorla ~e SuA con

cUçIoo social:

~ •..•.........•.•.....•......•...•......•.............
XI Dart~1Dac30 nos lucros. ou resultaaos. desv1n

euladi da remu~racao. ~.' exceoc'onalmente. oartictpa
cao n.- oes.t.lo O~ en"IQres••• conforme aef,n1dO em le';

. _ .
TfTULO VII

.. orae. IconOalca e Ptnancelr~

CAPITULQ

Dos 'rtnctDlos Gerats aa Atlvlaade Econo.tca

Art. 179. A Ulll30. os estado!:. o DIstrito F..aeral e
os mun1c.olos d'sD~ns~râo ás m1croemoresas e ás emore
.as de peoueno cnrte. asstm dp.ftn1das em let. trata
~to Jurla1co d'ferenc1aOo. vtsando a incentiva-las
peta s1rro1t"caçâo dn suas ob,..10i1cOeS Ol,C)mtnlstrat'"as.
,,.'DUtAr1350. prftY"denc:,ar1t1ls. credit1c1as.. OU pela
.1',,'n..c.Jo ou r~CJuç.a'J destas cor rnttlo~. le'..••••.•.....•..........~ ... : ....••.........••....••....

PROJETO DE LEI N!! 3.134, DE 1992
(Do Sl. LUll; G'Ilão)

Dispce sobre a estoc3tem de alimentos, pelo Poder Ex~c~

tivo" nas regiões suhme~ida.s a. fatores clim.áticos cí..:l.i.
cos, nas área.; d~ I1:11or densi.d3.de.·populacional e de co~
sumo, ~ di outras providências. ••

(M COMISSOES DF. ~GRICULTURA E pOLfTICA RURAL; E DE CON5

TITUICM E JUSTICA E DE REDAC}\O{ART.S4) - ART.Z4, II)
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o CONGRESSO NAC,ONAL decreta: roz, r.ijlio, ra::1.nh;, a••andioca • laica ..... pó, para ~ soc::r-

,qrt. 1; .. O Poder Exec .... tivo, através do órgã:l

pr6prio do Minist~rio da Agrlcultura, manterj 8stoq~es de -~

lho, arroz, reijão, farinha de mandiJca a lBite em p6. em p=~

tos estratóqicos do paí~. esp6cialme~t8 na~ regiões 5uometi

das. fatores climático!!!. cíclicos, :em como nas áreas de mai:Jt

rD di rato •• populaçõ•• carant•• , •• rl;.Lõ.. freQüentlma"lte

sujeita. i c .. l.lIlidld•• provocada. climát~icos, ::ri!2

cipal••nta no Morda.

denllidade populacional Q de consume.

riar, deverá !ler renovado anualmente, ou 03 mesas .."tes da ::~

Art. 2Q o 8!ltOQU8 de quo trata o artig:J an ':.!.
PROJETO DE LEI N!! 3.141. DE 1992

(Do Sl. Amaw:y Müllel)

ta da vllnciment::l do oroduto ( caso O:l lsita em pó ), e o r~""'!.

nesclnt. ·v8ndiáo °1"10 loca! onda ~u .nconfra I atraY~!:I de lei ..

lJo público.

Dispõe scbre o 'cClnct'amento .dos efeitos de punições por

• falta ao serviço' .em" de cor rene ia QOS rnov.imen,tos grevistas

!1 que se refere e dá out.ras prov'idências.

Art. 3Q - Sará criada u.a COlllL1U30

per runcienários .retivos B lutáveis do Poder EXllcutL .. o. Que

po".r~ justifIc.danllanta, entregar .08 g'''.ro. al.1mentícioa

(~S COMrS~OES DE TRAn~LHo. ~~Mr~rSTRAçÃO F SERVrçO paBLTCO;
DE FINANÇAS E TRrBU'Aç~O; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 511 - ART. 24. I I)

o Con,res5o Nacional decreta:

Art. 41l - Na u:eclIçlo d.sta lei não seria t.al!

redal d,berlmin.r;CS•• da caráter gaogrirlco, cu dll 9rH:ida=es,

quandO for a ClsO.

Strv i ço p~:i icc 1Slf'e~:rJ.~ i a;o ~:f!:C·rCaíl0is~çr;:i.o19~~r n~~rv:f:ri:
cQnsiderado~ como f~ltas InJustific~das ao servlco. Tic~ndo

canctlaaos os efritos de ~uaj5qUCr tipos de punlcões
••1Icadas pOr esse ~otIVO. bE. co.o as anot~cões nas Tolhas
de serviço dos grevistas.

Art. 32 O cancelamento dos efeitos d~'5 puniçÕES
"ia can.t i tu 1 i MPcd im«nto a rep05 ic:ão d.,,~ at iv fdad«'s
preJudicada5 durilnt~ o período da greve. a qu~l dar-se-á de
acardo co. cronograMa a. ser estabeleCido pelos dirigentes
dos órgios ou entidad~5 EM comUM acordo coa as organizacões
re.,.....ntat i~as do.. greYi·st~5.

Art. 2g Na hípót«s~ de t~reM ocorrido. no período
a que se refere o artigo anterior. desconto na rcmuneração
dos grevistas. eM ft.lnt:ão dt" p&ralisac:io das atl\1ldadf:s.
esses vililares serão Integral.entE "'est Ituidos nu mito
subseqüente à pl.lbl icacio dltsta. lei. tual i::",dos COM todos os
,.'ndice. que a qualquer títulQ e até il datiit. da t"e~;-ltul~ão

tenha. reajustada a retribUição dos sRrvidor~s punidos.

co!!,

~Uilndo a,inter.,s•••PÚblico O eXIgir, i. Prefeituras J'IIunici

p~is, Secrllt?arii.. ~st.duais da 0.'••& Civil, Polícia l"Iili:ar,. .
Exircito ou oüt~o õ;9io d. ruc'Onhecida utilidade púbhca ~ara'. ,'l
sua distribuiçiQ, ricando estQ$ obrigados .. prestação de

':. '

'tas, .ob li respon.a!JllidadllÍ d~r.t. dos s.us titularus.

"rt. 51 - a çad.r executtvo regu.lamentlri •• t.

1.1 ne prazo da 6D ( ••s ••nt.> dt•• , ccnt:ado d. sua PLl~l.Lc.çia.

Art. ,Hi! O di~·P05tO nesta
couo ..r. ~O'J nlOV 1 mentos <Jrrv I .. t as
público feder"ill a pilrt Ir de O~ de
.nt,.~JA ca vIgor da l~i compl~Mtntar

37 r VXXr ~h. Con~titl,lll;ãa.

11'i apllca.-~f:'., no que
ocorrido. no ~~rvlço

outubro da 1988 até- a
a que se refere o art.

"rt. 6' - E:.t. La! .ntr••• vigor na luta

aua pl,ôbllc.çia.

do Art. S~ E~tl' lei iE'ntr;a ~. vivor na data de sua
publlca.cão.

Art. 7' _ R.vog....... a. diIlPo.iç~a. li" contrA JUSTIFICACl\O

ria.

JUSTIrICACAO

d••li.entos suriei_nt•• para prov8.r Q m10ill0 indisp'ltnsá,lll

i. populaça•• d~sr.uQr.cida~, quando da Dcorr';ncia d. j,nunda

çõ•• , ou .dl ion..Qcs períodos di a.tlag."'... .
.O,~r.nt .. o p.r!odo .daIS Slcas, sobretUdo, 9 qua.,do

IObrllJI.m outra'. cala"idld••• o abandone e o sorrimento. . ".
popul.Jçõ•• dlsassisti.da. qUI JJ1VIII abai;<Q da linha di pobreza,. .
•• ,grav.", I aqu.l.·1lt1ni"o .de aU',.lnto. ainda assim oe duu .:.d.2,

ao cont.údo prDtii~o • uit••inico, lha falta.

Da! •• n.c•••fdade prllmente di o Poder (:\ucu-:i-

o direito .c·on~titucion'al do eKcrcício de greve,
par;a os St:rv i dOri:5 .p,jb 1 i cos: ve'lI'l' sel"ldc prat i cada dI' forMa
dCMocr~tica e pacífica. de~de il proMulgac:ão da Constltul~ão.

Dcorr~ «ue. €l't d ...cor,..ência dtlt inC"xfstinciOl d~ teor
colftpl~Jle-nt~r r ...gulal'lUmta.,dora. do E'xe-rcício des~,e inC\lienav~l

dlrl'ito., o Pod~r. E>:ecutivo ve•. te-ntllndo efrtuar o corte de
ponto ~ 'apllc;a,lldo diversas Qut:"'a~ PUnit;õe-s ,aos qrevi"ita$.
COM o pro... t!::to or'" dehmdido. "'1~t!\-5C evitar qlJR 'SE poss~

castigar o e~Erclclo d~ UM dir~i~o pela siMPles ausÊncia de
su.a r ..guhltllcnta... .ila ..

Por outro lado. a ãprovaç:ao destE' projeto
atendC'ria o com,prOIl\ls,"o l"ecenti:mentE' aSSUMido pOI'" E'5tõ.\ C.s;a
Junto à. €ntidades repres~ntativas dos $.rvidor.~, de mediar
a solu.ci'o dos gr~v~5 conflitos, refletidos eJ'l moyimentos
paredlstas. hOje ~~palhõAd"o'!l pelo senfiG:o públ ico da União.
Es•• cOMPremisso - do qual esta Casa n_o poderá TUrt~r-se 
OCorreu por" OC:I\5 I So da O!\prec i acão d~ proj et o de llt i "g
2.9'11" de 1992. que trata d~ Implanl:~r a isonollia a ni ...... l
~.dotr'al.

Tais i',!oSllntos. seM Qu;tlqUrlr' dúvida. encdntr..m:-".
inti"'."'.nt« vincIJI~dos. atÉ' pf!'l~s r;l;;;:ôRs q1le prOVOCarllM '0
MOYIMento de- p~ral isaçâo. Cc fato. no dl~ ;!4 dt nlarl;O de
1992.. iU. l2'r.ttdad,,'s sindicais a~ categoria protocolarWl.m iI

entrega il.O GOVErno de ;1Ja p~ut a de- r~iy i nd ic~cões. cQa
destaque par~ a questão da isonOMia. A Talta de re~post~ eM
te.,o hâbil provocou i\ deflagracao dQ movlf'I'lftnto srevist ... .,
Clue poderi. não tEr ocorrido $11: os c.naís da negoci ..«;io
hauv.~.e. se lt1antido abertos.
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l. til/mil, " 1'111111"",", " " nUllll"" dll IIIIh·III:.", til)

Cddd.,l.u dI.. f'1'Uh'JiJU (o'!HjCitS (CPf), (ldld IlU pl!tJ8l1d8 natllrdifi;

Art. 2" - O dwqul: <HJminl::>t.rutivo omitido por jnuti·
tll\'lh" tllldfl"'·lr.1 .iH .... '· r:fJrI111r.1 j,h·tlllti".l'.'I'J '\<1 "l'l'ltll\.a;n H lia illnttl

,j('b rHl.lJr:"lOl-. 'jUro Jhr~ duram rJriIJI:m, :lt!JIl ptujul:tll de t)utIf"9 rt:>quisitu9

r-reviBtoli I·m ruqlJlcJmünt.o.

Cantrdl dll Utt1bJl, flor I'drHt ddh ItltltIIUl{~(;IHj IUl(I<jI.llllt1h do l:iJlJtl~md

Fifldllcelro I: II1!:ititui;of.!s àutol·tzd,ld::J t,JU crf.ldenciadi:i~ ti Opl:!rdr Gom

Càfl\D10, de quaisquer pagamentu5 I"llJ recebimentos, em espéci~, de valor

igualou superior a Cr$ 45.000.000,UO (quan'!nta e cinco milhóes de

cruzeiros) ou o equivalent~ a [lS$ 10.000.000 (dez mil d6lares dos

Estados UnidClsj, quandfJ so t [dia)' df! optlração realizada em mOHda

estran')eira.
Pdràgra to único - A inst i tuição respons~vel dever~

identificar o correntista cujo mOVImento ditO de saques ou depósi
tos, em espécie, r:unfigure artIficio para\, sc\par aos mecanismOs de

intortnar;afl tJn fJUf! t.rata Posta f.IH.

Art. 4 foi A ("I,mUlI j (d1i<'l.{J dever! ser ewumpanhtlda dOfl

segu1.nt&s ddd<.oti, sem prejuí.z.o de fJUt.ros que venh.!m d ser p.xigidos

pelo Banco Central do Brasil:

E:yttau-~e.· .111, l"rOJ:lO~Ic;:aO. UM t:"1ol.t: ....nto
p.tlrrnalista do tl!lI~ .. insRrlndo-~e artigo que- atrC'la ~

su,ressio da,., PU" i ,ôes à l"'~poslÇ::io das at Iv I dad~s
prejudicadas par for~a dos ~oy,m«ntos grevistas.

S.l. das 5«..õo:.. n ::::!" de agpsto de 1992.
â5

-I...o....,,1l.IIl1J
Oeputado AMaU~Y MUlter

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA. COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
R.epublica Federa1im do Brasil.

1'18
.......................................................................................

Art. 30 f; duri'J'ltót"id a r:omunh:dçào ao Banco

Título 111

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

.......................................................... ~ ~ _ .
-Capitulo "11

DA ADMlNISTRAÇÃO'páBUCA
. Seçiol'

Dúposlçóes 'Gerais
Art. 37. A administração pública direta. indireta ou funda
cional. de qualquer dos Poderes da União. dos Estados. do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade. impessoalidade. moralidade. publicidade e. também.
ao seguinte:

I - os cargos. empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em
lei;

n- a investidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e titulos. ressalvadas as nomeações para cargo em comis
$lio declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

. DI - o prazo de validade do concurso público será de
até dois anos. prorrogável uma vez, por igual periodo;

rol - durante o prazo improrrogável previsto no edital de
convocação. aquele aprovado em concurso público de provas
ou de provas e titulos será convocado com prioridade sobre
novos concursados para assu!1)ir cargo ou emprego. na carreira;

V - os cargos em comISsão e as funções de confiança
serão exercidos. preferencialmente. por servidores ocupantes
de cargo de carreira técnica ou profissional. nos casos e condi
ções previstos em lei;

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos
limites definidos em lei complementar;

PROJETO DE LEI Mil 3.143, DE 1992
(Dos Sxs. Jac'ks:on PE: XE:1Xi e Ouu:os 2)

b .. t'lhtdl'l.C norrn;1S para controle ...lu movImentação de

.:ttivo5 110 Paí!), cdi outras providências.

1;1.0.; \'O~\lSSI)E,ll', rI~.A~(;AS E TR'~UTAÇÀO; E DE CONSTITUiÇÃO

I. /11<;,/ H.,I I 111,. IU,IIAr.NH AKT. S4) - AWI. 2~. ll)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19 - A partir da entrada em vigor desta Lei, não

serào passíveis de endosso os cheques de valor superior a L::r$

1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil cruzeiros I, considerando ~6e

não escrita qualquer menção em contrárío.

11 ~ d razão soe id 1, o endAreço, e o nlimero de lna ....

c"nçã,"l no Coldd!:itro Geral ...te C."lnt t Umlntes I no co!so de pessod

jurldlca;

I II - o valor, a orJ..gem e o destino declarado dms re-
cursos;

Art, 51:1 - A ent.rada ou saida do País de at.ivos de

valor sup(!rior d Cr$ 45.000.000,00 (quar~n':a e CInco milhõns de

r-rll;r.r,jf"") rh'V"'!' 11" r 01.., J.l"ld'l .1 1(1·'l'il.1 (--"ullllr.11, »,,11 1"·n.1 Ih~

jneld~rtI:jtl ,lj~ /lIllJla llI~uivtlll·t1l.o " ·~.O~ do vrdor dtlb hdVlllIlH nAU

declara.dos, !:iem preju1zo de outras L'xigéncias e sanlloes IJrevi8tds em

legislação ....!specífica.

ParAqrllfo único - Consideram-so ativos, Pd['d 09 11ns

de que trll.ta o "caput"" a moeda nacional ou estrangeira, ('h€'qu~s d~

viagem, cheques do instituiçAo financeira no exterior, mf:t a I S to"

pedras preciosos, titulos, ações, e outros bens que possuam 11quldeE

internacional, a Serem definidos por ato do Poder Executivo, atravês
do 6rgão competente.

Art. 6Q - O descumprimento de disposiçào desta Lel

por instituiçÃo surjeitA ,\ fiscalização do Banco Central do 'Brdsi 1

8erA considerada falta grave, sujeitando-a, e a seus administradores,

~8 penalidades previstas no art. 44 da L?na •. 595, .ie 3l de

dez.embro de 1964, sem prejuízo de outra!!.. t: :v-istas em 11':'gls1ação
eupêclficll... ., ('

Art. 7a - Da valorés de que tra.t.a eata I,ei, eXplE'SS,)!I

em moeda nacional, serâo c-nrriqidlls a pêlrttr de 1~ de c"lqo:HI1 lifo 11}Q"

com bnBe no lnd1ce d. atualizth;ilO doa tribut.u. 18dortu.tl.

Art. 81:1 - O art. 21 da Lei n Q 1,492, de 16 de junho

de 1992, paasa li vigorar com a seguinte redação:

• An. 21 • Atribuir $t'. \lU "IIIIIUIl • tCtt"t'1l0. falu i<lt'nluIHIt". '1u.III<I.1 li..
I~.liu.çlo de qualquet opeu.,,;3.I! óu o.:e1t'bnção d~ co.n.tuto qut' t'n\·tlh.. tnStltUh..~1>
fíaaDceira ou ir:lstitulçio autOrizada ou credenclJda a operu com c.imblO.

PeDa 4 Reelusao. de 1 (um) a " (quatro) anos. t' mulla

Pari&rafo Unico· Incorre na mesma pena quem. no me~nt" L.1~l~. dt'lu de
exigir os documentos de idenlidade rt.:·~pl"ctl\\lS ou negligenci.1 sua an.1h5t'. "11..1Inll.1. \,~nt'p.

informaç;'o que devia prestar ou presta In(l)rmaç.io hlu.•

Art. 911 - O Poder Executivo regulamentar! esta Lei no

prazo de 45 dias de sua publ icação.

A:l:t. 10 - Esta Lei entra em vigor na dat.a de sua

publ icação.

Art. 11 - Revogam-se as disposiçóes em contrário.
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A raeLUdat.J. COM que qrlndv. lama. circul .... tIlAlQum

do ellt... f lnanç• .l.Cll, IIftla de-Ixar T*ql.tr("ll conr1.lvfJia, dllll':u!l4 ü

trabalho d. 1nv•• tJq.~·io d. dtolV.ltj"tJ.,.· lJlcll4.~ A'.J"'. 11lMl.l

obt.nçill) d. prov•• , o que t •• cnntt"lbuLdo alqnll1cat.ivanwnttt par. I

prolLteraçlo d. corru~lo, .11. ti" outt.... at.lvld.d•• 11lclt.u como o
nArcotcAf 1co.

,
.. tilS ••do.. plr;•• .-oV1MlltAr;aO .i.. r ••t:uraoa de:t to r ... ""0 tr.. ntlp;tt(tnt~.

'.ra o Ocu)\.aJkllltl.l " ... l.·r .....@Odr:'tHn.lOd.. tla".... ,.....,ti.
nane.trl.•• utiliza.-a. vAd.t.'. IHlPUdhUlt~, O ~i. r:omum /Jo,·',.V't.l1 U

u.o d. cheque., ou qu.. lqller tlutt'U •for. UI ~~tu que C.ltltA":: 111t11&IIU,

atr&v'. d. utllizaçio 0.t..Ol1V4 d. pApill-JnOftda. Outro fMtCani.1IO •

.11.tnar o r.al p.rcurBo cio t11nhttil:'o IftOVlrMtOt4do d~ntrn cio _l_r..",.
Nnc'rlo, Ate"v'_ rj(l l.:h..quo. flndo••Avel., que n. vArtJad. clrcula.

CO!ftO •• fO••ft" .0 portAdor, balJt.ancJo que o U.1tll1O recebadcr pr••ncha

para .1 o .n'do••o. O u.o d. ' L.r."j .... ou pestioa. fi.ctlcla... outro

••p.d1..nt. MUitO utlllzo\do, • que, como o. d8mals. ,deve ••r

reptt lldo COM V.,fl.anc la,

t hlportane., 19uablent., "lU- •• exijA .. declarllç40

d. tran.t.Itt'6nc1a d. grandes valor•• , do pai. ou para Ale, inclusivo

doa ben. rtue pc••u.1ft grande u~·nwt·LhAnç'. co", a moe,ta lIavLdo a 'lua

l1quldJ.fx I ntt,rnac: InnAl. Tal nllCu.lU lt.1l.llJu tur RUU-aQ e l.2rd, <J pdrt lr da.

I'IJ... lldaf.h, f'" (JU. tU" vAI' lua dos pa i»"s tronttt LI:' iço. nosso mmtdd J" .:;
convar.ivel. de modo que d tranatoréncia sem registro de recur.o.

p_lta O e.terror nio •• faz 4Pf1naa d.travél d. MOeda 8ltrangeira, untea
hlpóe••• coibida pala legialaçAo.

o. IMc.enhlftO. d. conerql. ora propoatoa j' vlgoram e..
q:r.nde parte do. pa1.e. desenvolvidos, onde .a Inllnt~1tI ua controle

• obre A ","lNntaç40 d. qrAnd.. loma••• Ijinhei.ro, V14 (.ÍQ nt'1ra

Nlectonàd.... ~tivLdl1d".· illcLtA8. Ao se tl.·tabel~cer tta!c ..nb:JniU~ de

control•• regi.JItra da. tranaaçOes tinanceira., •• tarerno6 tacllittlhdo

qualaquer lnV9stig4çóe. dg &tivido!.dea U8gata a&t'llové• .:10 rastrfldll'lf~nto

elo dinheiro D:lOv iJMJntado.

-r. LI McanllWJO. 510 import4nti•• 1.Jtk) pilt:d '::"'1.blr o
ocult...nto - • livro circuh:çlo, de qu. necesslt4 d.p\:fnati ;J l.llnhel.ro

111clto, r.%60 pela qual eeto\.l"lO'f c::ertoil do maciço apoio dos nobres

coleg.1 l propollçio. i' ~sr' dfl ..6.1, r" ô d••qc.tu

lHod••l CKWl-J1.L8.BA. _-- ---:;~~-,
Depu I:; l!!do "AbotZIO 1'(l::HCAllAN'rE

Wl\l...u. \' l.. I
-lHoPU~d~ SIGlWIlNGA SEIXAS

LEI N~ ".595, DE 31 DE DEZEM,BRO DE 1964 (*)

~ 6Gb", ~ P"lIric~' r flS l1Uriruic~,..o"er6ri4f. ballc6Ha5 •
.:ndiriciG, t:TÚI o Cotu<liló Mo""dno "'«lo".! r d6 our_ pt'o.;·
dlllciG.

CAP1TlJl.o V
DAS PENALIDADES(")

Art. 42. OIlt.2! da Ui Il! 1.801, de7 dr janeiro d.1953, ler. a SC!u:nte redaçlo'

·1'rrj~IJtI'M~Io.LftIl.·J."•• 7*~.I,,],/l'Nl..tf,,·.,tQ4.*/J~
~".1'14.

Art. 43. O responsi'o'cl pela institlJiçlo rJllanceira que lulonur. cOncessJ.o de em,
prátimo ou adi:uu.arnenlo vedado nestllei. se: o fato n.lo constituir crime. fiara sUJei
to. tem prejulzo dil.S sançOd admínistrluvas ou ciVIS C.ablveIS•• multa Iguala0 dobro do
vaIor do .:mpréstlmo ou adIAnI ..mcnlt.> concedido. CUJO pr()('''eSs..Iimento obedecera. no
qy.c co... c-cr. ao dlSPOStU ~10 Irt, ... desLa Lei.

An.44. As infraçOcs aos objetivos °desta Lei suj~it.am as insUtuiçOoes rlJ1anceiras•
• us diretorcs. membros de çonsclhos ad.miw.slraUv4Js. lisQls e semelhantes. e lerentes.
As lquince5 penalldadcs. sem preJúizo de Ou.tras e;$tabelCC1das na leJ,isJaç1o-'Viscme:

I - Id.cntncia: '

n -- multa r«'UrLÍ~ri. 'lJ.ln''1e~;

lU - IWpen.ao do ....ciClO de carlOS:
IV - in.abilH""1o lrmporln, ou rerm.nence para o uerdcio de c:::ar.os de dirt(lo

ftA mdminUtr&t;lo ou Icr!n...'1 em in'l:tHU';i'ks fina.ncen"l.l:
V - c:asi6;lo dalutorlÜ.çlo de funClonuncnto das iNtúuIÇOcs (mancaras pi,bh,

cas. exceto as r~er&is ou rOVlrlas;
VI - dclll:OçiO, llOl lenn", do • 7~ deste lItilo:
VII - m:lut.lo, "OI lennoo dos aIU. Jo4 e 31 dc:sut Lei.

• V"• ..,..1...z.. ..·:',_.•JJ_~./MJ• .,.,.,..rc-todltt~~IlGo·
to_, .

II~ A penl d. advCT1~.dl..,.i.plicJld.a pela inob<ervlncio das disp<ll>ÇOos co....
tatUes da Iqjslaçlo em vi.or. reualvad.&J'" s.ançOft oel. 'Pf~tl.S. J.(:n~o cablYf:l tam.
blm"'DOI C'U01 de romecU':'let110 de tnf")rmaçOCS Lt:Ie.u.tU. d~ e'oi..Tlcun.;J.o manuu.. em
strNO ou pr~J. em desacordo com as normu cxptdida:;. de confmmJd:l.de com o
ano 4!, XII, destl Lei. .

f r. M multlJ leria Iplicadas at~ m (dux.entuY.-" Omai~r sa.ltrio mlNmo .....
aente no Pals. sempre que as instilUJ<;:'e fm.a.n.:dru. por IU:'lhs;!ncia OU dolo:

.) advertidas paI irrqularidadCl que trnh-.m Iidopratll;aw. dC"".:urcm de sanA'lU
110 prazo que Ih.. ror _Inalado peio Il.anco Central do BruiI:

b) Infrin,;-rem .u dispo-JIÇ'Õd desta Ui teJarJvas ao c.apHLi. fU1'des.de rI"SCTVI. tn·
QlÜC.C, recolhime ....tC1s compulsó"hos. tUI de fisc:aJizaçlo. S(I"'Io'JCCS c opcr~Oes. n'.,..
atendimento lO dl';POS10 nos arts. 27 c 13. inc!usive a.s ve-dad:ts n050 I.rts. 34 (mr:tsos ti I
V). 35.'40 dest'1 Lei. e .bu~ de concorrlnol (art. li, § 2~':

c) opuserem emb.r!Ço • fhca.hZ&l;lo do Banco Cem:aJ do 6ra$1I,

I 3~ As multAS cominadas neste artigo serlo p-'gu medIante reçolhimemo lO Bóln·
tO' CentraJ do 8:1,3iI. dentro do prazo de 1.5 (quinze) dl~. contaaO\ aQ recelJlmenló da
rl:1~liv. noufl.:~Jo. res.s.a.J"ado O dl\f"C'itO no t 5~ de-sre ,1nlgo r: seria cobradas judi
cialmente. com o acréSCimo da mor.1 dI:' J~. (um por cento\ ao mês. contida da dat.t da
aplica.;:lo da multi. quando nlo (orem liqUidadas niquele pr&Zo.

...~ As penu referidas no, inCISOS tIl e IV deslC' artll:o )(:r10 oIplícitda\ quando
rorem Verificadas lIlúaçôe!o Iraves fia ,onduçiO dos interes,sC's da JnstUulç:ir.- ftn ...n~",n
ou quando da reincid!noa esoccifica. devidamente caraetO:I"u:.ada. em translres.sta ltJUe·
riormentt "Punidas com multa,

.. ,! A:i t>en1J u(erldu no. incisos li, 11I e IV, d"",. L""O. ser.o Iplic.sdas pelo
Banco Central dI;) Br&stladrmudo ucun.o. CQm c:ft'uo susoenu~o. ao Con~tho Mvnt"fi.~')

NacionaJ. lnlqpoSlO dent:., de JS lqUIl"l.e1 dlu. COntad050 do rC'C:blmCT.to li. nvllflo.:a.,·lo .

f oS! E~da q~~qu.,. panio.pa.;lo em'multlJ, as quaa ...10 r=lJ1.d.. inlca"J.
.....1. ao &nco ünlraJ do Bras.l.

I 7! Quaisquer pessoas. OilC&S ou ,undicas que atuem como ínstltuiçlo financeira.
11m estar dcvidament(! autonzadu pelo Banco CentraJ do 5tbU. faca.:n SUje'llts à multa
n1crid1 n~Je arugD ~ dl'lençJode J (um) a 2 {dou:) anos.'ficando" esta :wjeuos. quan.
do pcs.so& jurtdia. KUS .dlretores e aa.rruni.\lr.doft'S.

I'~ No cxerdcio d. fisc.aJtzaçlo prt"tÍna no _n. 'O~ vln desu. l ,ti. o Banco C~..
trai do Brasil poderá eu~ir das tr:5tiu.:",;~ financeiras Ou d.:u pess.o.u f.Slas ou ,undl
cu. inc:'tuJive u teferida.s no pvJa~(.fo irrmor. 2 ('xielC'Jo ~ runCJ'-''1.1.nt:X 1.eU';. If:!XP(es~
llAmc:ntc credenciados, de documentos. ~po:1S e hvras d~ es.:::llo1racAo. cor.sl'1cl'ando.s.e
• nea:a1iva de a(endunento como emb-.lrsço • fisa.h.z.a.ç'lO. 'iUJC1l0S '*txna :te multa, prc.
~ DO I 2~ deste anilo. &em prejuizo de outru medidu c ~Ocs ubiveu.

• 1JfI:tIo YIII~ _IX,.*- Lft ....• 1.1J(J. ,. J/.,....... ;~,

• ~ A re:a do <OS$OçIo. rereriPa ao Inciso V deste L"';llO, serlaplicada pelo Con
..Iho Monetirio NacionaJ. ?Or prcPoSla do BL."'lcO Centr.t! dO) Bruu, nos LUaS de reino.
c:iêcn~ia ~?Cdfica de in(r~ôe50 Il1ten.:trmente -punidas com as pen.as pre-.1st:u nos inci..
lOS :li " 111 des,e IJli~".

Art. 4S. AJ iNlituiçôe:s finance.r&s Rúbhcu nlo (ederau e as pnvôldu estio sujei·
tal, DOS lermos da lceislaçlo VIcente•• lDtervençlo cff:t~~ê.1\pdo B.\.rxQ Central do ara.
liI ou • Iiquidaçlo "'trajud.c:W.

Pariç.ro únlco. A partir da vtJ!ri<ia desta Lei, u insÚluiçlles d. que lratl este ar.
IÍIO aJo poderio impetrar concordou.

C\Pln1Lo VI'
DISPOSICOES <JER:JI>IS

" - .

LEI N! 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986(*)

~ut, os crimes contra o sist~ma furDtlttiro IJIJClonal e dd ou·
UU ptOyidinCÍlU.

............................................................................ !' ......
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OOS CiUM!:5 CONTRA o SISTI:MA fiNANCEIRO NACIONAL

....... ,. ..

Art. 21. Atribuir·se. ou atribuir 1 terceiro, f.aba identidAde. para realiuçao de
operaçlo do rlmbio:

P"". :- DolonçJo. de I (um) • 4 (qUiItO)' .-'C••.• mula.
~·a.riJraroúnlço. Incorre na mesma pena queffilt.j)ara o mesmo run. ronqa infor·

S1aç1O que devia pralar oU prest. infonnaçlo folsa.

PROJETO DE LEI N9 3.144, DE 1992
(Do Sl. RelUto Vl;mn~)

01sp5e 50!):e ~ urilizlÇio c protetao dd Mat~ Atlintic~

• di outras flUvi.Jcnl.:las.

(;l.s (D/IS."llE!; DE (111'1'_,,\ IXl ():l';~t~I100R. MELO i'Mlifll'.'lr. E llINCRIA5!

00 FINA'<I.:.<\S fi llH iUrr,\ç,,<' {,I!iT. "I 1 ; E lJf: ll1N~ll1UIC:O ( JUSTIÇA E fiE

l\FD;,C!tllAAT .;;4) • /\RT .24, li'

o Con'r••so Nacional dcocr ..ta'

Art. IR Fica vedada a ,.••o~io, • corte ra.o,

ei.. cobrrtlJ.r ...,.blir•• ":aturai da r~t lia da Mata At lint Ica.

'ará.raro único. Con.. id.ra-•• Hata jltltlintl

ca. ~~ra os rins d••ta 1~1, ~s ror••çã~~ ~lor.st~is naturaiS

• eco•• Ist ....s •••aclar!.ao in••rido... no OOlllínlo t1.t:~

~tl'ntlc., coa .s rtsp«cf:lv•• d.liMltações I:stab«l«cída.

Itwl0 HJ.pa da VCSJ«t2l,çio do Bra.. il, ':)IJbllcado pcla F'Jndac:io

Inatltljto Brasil"lro de Gl:ograf'ia • Estatistlc». no ano dtr

198B.

Art. 4Q A~ flor~st~s natur&is de y~y«laC~D

arbór•• secundária poderio ser ~xploradas ~ob ~ ~or.& de

Manejo Flortn,tal' .,. RcglMe de RendiMento Sustentado •

entendendo-se COMO t~l o planejaMento. o controle Ir o

ordena_Rnto do uso dos rCCYYS05 tlorcstai5 disponíveiS, d«

.ode a obter o MáxiMo rendiMento de bcnc~icios tr.onôMicos Ir

social •• respeitando os .ecanisMos de su.tcntabilld••dc do

eco•• lste_a objeto do Manejo.

'.rág~a'o único. Entendr-s. por secundaria••

• •••us vários estágios av.n~ado, ~idio inicial~ ~~

.ucessõ•• y«grtals que~. instala. na. árRas ondr a Mata

prl.~ria sofreu corte raso.

Art~ ~g A ~~ •• rlr rlor••t~ priM.Yla,

alt«rad. ou ~~ C.t~'IO avancado ...~dto ~. r~gwnrra~~ nio

C la"l•• f I caç:i\o

d ..... ta....nto, uin lic«nclados•• p:."t,r da '''JblIC",,'~O d"'I\ta

1.. 1.

XII ~ yl.bllldad~ tRcnico-«coniMICaJ

tv - ~r.cisio que .s.«gur~ a conf~abjlid.d.

da. In'or••cõ~~ do~ 1.v~nt~M.ntoa d05 r.curao"

lJ·· c ...,..c:t.rizac;ão da «~truhlra e do aít ia

f'lo,.e.tall'

VI - ~.tOqU~ r«man.sctntt do rrcurso
garanta a producio sust«nt.v€l:

Art. 2R A utflizaçio dos recurso. d••

floresta.« d«•• i ... rorM~. d~ vtr,rtaçâo .rbór~. vl:9~tal da

Hata At:lint,lca so••nt .. 5lrrá p«r,utld. 50b a f"orllt~ d« Manejo
Florestal. seguindo os prin~í~io. técnico. estab«l«cidos

nesta lei.

IX - técn(cas d~· «xploração flor~~tal qU~

IIlniMlzea os danos sobre a ~lortsta residual.

rtlacianadas no art. iQ t.r~o StUS pra~os de yjgcnci.

revistos pelos órgios que os aprovaraM, não podendo t~ced.. r

.il .:inc:o anos.

Art. 3; A. flort~ta. e d«.ais TorMas de

vegetação arbdr~a n.tural, priMárias e alt«r.di.p SOMentt

,pau«rio ti«r • ..xplo....das sob o r«gl.« de HaneJo Natural.

«ntEndendo-se ~or ta! o conJunto de t~cnica. Tlorestals qUI:

prestrva. rl5llorosatlent. a estrutura flto.SOCiOlógica
orlglr..l, q.r~ntlndo sua blodlversidade co.g forMa de

a.sllSJurar .,,,a conservação « SItU r«nd i ...nto ".lstcnt1Ívcl.

aproY7Idos na

Art.
data

7!l
d~

Os pl-anos

vigincíôl d«sta

dlt Han~jo

)~l. li:'nl

Flor&,st--.l

TlorFatas

J 19 Entende-se por ,r".ária .. floresta que

não .uf"reu tntlrrvençâo antról!liia .. por altC'r~da a QUtr 'Scr:~IEU

lnttrv«nçio ~ntrópic., .a~ que ~.nt~M reman«sc«nt«s 'd~ sua

~o.pc.iç~o (pcr «spécie~) ~ tstrutur~ (distiibui~ão

horizontal .. v«rtical das espéCies) orliin~is.

S 2; D«verá pcrM.n«crr intocada UM. irr.

~gntlnu. de vinte _01' cento das. ~lor..stas priMárias e

altaradas d.'cada propriedad«r repr«stnt.tlva d.s difertnte.

tlpol~glaS d~ vegctaçio lecal. corrtspond«nt. à r_serva

le.al prevista no Código Florestal.

J Sg Para tlns cl~ntíficD5 e d. controte.

devtrá ser Ir!tD lnv«ntár;o p.r~.nrnt~ das floresta.
pri.árlas _ alteradas sob Manejo Natural.

Art. 82 Para o cUMPri.enta dC5t~ lei. é
criad~, e. cada Estado ~M cujo t«rritório C'xistaN Tor.a~G«s

r ..~~rid.s no arti~o ant~rior. Comis~io E5pecial r constituída

por u. r«prescntantc dos s«guint«s órgfio&:

I - do Instituto Brasileiro do Meio Am~l~ntlt

• dos Recursos Naturai. R.nov~v«js (IBAHA);

11 - do 'rgâo estadual integrante do SisteMa

NacIonal do Heio AMbi.nt. - SISHAMAJ

111 - do 'r,ia .stadual re5Pon§iv«1 pcla

Segurança Pública;

lU - do S ••te.a O~icJal de EnsinD Superior no

[at.ada,



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta-feira 14 22489

no Estado"

con.~lho~ profis~ion~l$ :o~p~tt~t.5, ~. 1~~ Zit.v,·r I~~fl'i:'>

o re~ponsiv~l trcnlco ? .. lo projeto, para apur~~~o d~ 5U.

R5pons.billdade, con50~nte .. t~~I~la~io esp~c;fica.

VI - das or9anizaçõ~~ nio gOYRrnamEntai~,

s~diad~s nD Esta~o, COM a finalidadr dt pr.5~rV.r o M~IO

••b lltnt.,

VII - da F~«r.ção das Indústrias!

VI!I - da F.d.raç~o da Agricultura;

IX - da Ftderação dos Trabalhadores Rurdls.

.22 A COMprov.cio, p.la Çisc~l{zaC~~ dr

qt.talq1urr jrregu! ...rld~dc- noOJ. plano. dtr ManeJO Florestal de

..... 1" trata. o.. ",..t~ 3Q ..g~ i.pllca.r:á no j.~di ..to

c,,"celaMltnto do plano dtr .anIrJO ..

Art .. 1:iQ

A~t. 92 Co.~.t~ ~ Co.issão Especf~l ~e~~rjd.

no .artigo antltt"'ior'1

dlspostc nlrsta lei no prazO de ••••ent. dias. de sua

p,,"bl icac;io.

elaborar

can.c;«ntiz~çio ••b,.ntal,

plano 'de
A••• 162 Esta l.i entra eM vigor na da~. d~

rI .. O,.qanlZ." lt ••"t~"'" c.d.4tro r,t •• "r.... da

MRta Atl1ntlca nQ E.tado, obedecida cla~'lflc.'.u

enunc.la(la no,. ArtS .. lQ, 3Q ~ 04Qt d I ~po' I cõe-", ...

111 - organizar V.~c-_ltCu. da l«glslaçio de

.rot.çio ••blcntat r_ vitOr, publicá-lo. dl.trlbui-io,

contrár lo.

IV - coop.rar na ~plic.çio d~. R.~oly~õlt. do

Cgn.clho Nlaclon"l do "'.'0 A..bltrntr (CUNAMA), do ln~tltlJto

I - diligenciar as prOYld~ncias eas sancões

cao{vef~. lnclu~'yc .5 penais'

111 - r~pre$cnt.r ao Con5~lho Regional de

Ln9Rnh.ria. ArqUitC'tura • A9ronoMi~ (C~EA)~ demais

qu~ ~~tt Pr'OJ~to

qurstão atual dograndtr

.JUlITIFIC~

E!JtolJ convencido de

cnfr~nt~,

·1. Ao Const;jtuiciio rC!derõtl dr 0'5.10.38

C'ID s ..u Art j90 22:i, !=tõlr:S.gr;'lfo ,li 2 .. C!'!:.t ..b~l~c~

-A Floresta AFd~;:õnjca Br~5Ill!'r'd" Mõl.t.a

Atlint ic",-, Serra do Mil"', PJlntea".-l

Hato9rOS5en5~. !>ão patr i ~ôn i ":I n~c i onal r 'SoU!!.

utili%a~ã~ T.r-~e-' n~ Torlla d~ lei d~nr.ro dr

condi~ões que ~§S~9Yr~m _ preccrvac10 do meio

aabientq inclusive quanto ao uso dos r~cur50s

nat~r.i5· (grifo nusso)J

2_ A c:oncepr.io d~ .~n~Jo por ·n ó'S

denoMlnõl.dil. de "Mal"leJo Nio\tur .. l·' 0

encontro do e-stabzl~c;do 0:1. Cons.titui,io

Federal para as ~lor~st~s ~ d~M~i5 To"'ma~ dr

"'.filltt-..~io prifll.õÍ.riil.$, t~nto no ql.U: conCErn~ ia.

n.c~~árja preseryaçãp da b;odjYC'rsidnd~, do

...triMõnio g~n~tlco r do dclicado 12Ql..l.l1ibrlo

A .5e'9ufr, transcrC'vo -.5 r-azõe5 que: Me Tora..

_"ca.inhadas p~10 Or. ALCEU NATAL LONGD, rr~ultantr5 de 5~U

t~.b.lhQ conjunto ~OM o Or .. KLAUS HERING:

relc.cí9na,urnto do hoaleM co. as de-Mai5 F'or~"'5 de vld.... q •.tc

con5t.eitlJ.~," os E'COSslstella'S n~tIJri\i'i. qlJ.-« se ~~ntt·al iza· na, .
busca de sOluÇ.ôe'S e-conoml,= •.ul'l~nte Yláveis ~, <;Q, nle5~o tcWlPO,

ccolo~icaMrnte ~~~'t~V~i~..

o. dl.posltlvos, que ora .ub~.to ~ apre-cl~çio

d. Ca.a. ~~o fruto de..... ..plo pro,raaa de plf.qUt,.

d.~cnvolviM..nto t"Iorestal denOMinado dt ·U$O f"hiltlplo. por

...n«Jo natrJr .. l .. dos r~cur.os florestal ... d .. Faz«-nd .. Faxlo ...l",

CO~ o abJrtlvo de of~r~cer UMa ~lt~rn~tIYa vl~vel do ponto

de vi.t~ ci~ntífico r .conôMlca, dc «xplor~,ão da H.t.,

Atlântic3 e. po~.~trn~io, da~ Florrstas TrOPicaIS. de ~odo

geral. Este ;':'11 l.1'1'1 dos tr'~ZI! p-roj~to. all)bu!'Ot;\,ls do Ora.i1

que rcc~bru pri.io ·Onda V«rdc·, outorgado pela

ConTerinr.la rla~ Na~õ~~ Unlda& parn o MeiO AMbiente t

Oc5~nYolvim~nto - RIO 92 ..

Este ~roJeto ti ,..esll1tado dR t"'<abalho que a.

foi tnc •• ,nnado ...10 DI". ALCEU NATAL LONGO. iluatrt'

111"0,......01" da UnlvrrsidMde Reqlcma! de Olu",cnau. Iftstudloti.o h ..

longo tc.po dos probleMas rcl~clonado' co~ no••••

r ••ervas flor••tais.

Q'xist~ntt:'s

do SISO/AMA.
~rt icu]ac;:io

pe-la fj.c.li%a~ão a qur

OIJ ilicitude,,", inCUMbe

dt suas co...ptinct.s.

rBAM.o

~.b,rnt. e do. RrcurSD~ Naturai.

do ur9~io r .. toildlJal Int~9rant. do

13.Art.

Art. 12.. A' SEMAM - St:'crrtarl. Nacional do

« ... ser - StcrEt.l"'i~ de- Ci~nci_ ~ re-cno}ogia

prcgramas G~ ~poio t ~st(mulo ~ ~studos

de ~on~..rvaçio da Mata Atlântica ~

S 12 V..ri~lcadas,

artigo, Irr'«gularídilldrs

do Sr5NAHA, no ~Mbito

do H~IO

(18AI1A) ,

alude E'5tlf

ao. ór9ios

pronta.enteS

autorid.d~s cstaduai$ co~p«tent~~. int~9l"'ant«s

deye- prOMQVc-r rigoro~a fj~c.li%açio do~ projetos

em ir.as da Hat~ AtlSntica, na ;orMa da lei.

H~io Aabic-ntlE

dRlcnvolverão
técnicos _ cirntíflcos

~ua biodlv~r~id~d...

p.rágrafo ynico. As d«sp ..~as co. a optraçio

da. CQMI.SÕ~~ Estadual5 Esprcla.s correrio à conta d~

dot.cão or~~~~nt~ria e5Pccifica. do Fundo N~cional do Meio

AMb!l'nte.

11 - ofitiar ao Hinlstirio Público, ,~ 'ar o

c.so, vi ••ndõ aOS p.rtin~nt ..s inquérito ciyil público c ação

clyll pública,

Art. 1.. o. ~artlci~.nt«. d. CO_I~.io

EsPEcial 'EstadIJ.l "iAr~o Jus ... rCllIunrrac::io por r.oMP~r..cl.~nto

~ .. r«uníõ~$ do órg~o. n~ 7or~. «stabelr.cldiA por Portaria da

S.cretarla de Hclo AMbiente. da Presid~nci. da REPública.

SISO/AMA.

9rft..ll~lro

rlenovávlll'

_ Art. 11. O 9anco do Brl\sll Banco

H.cion.' de OesenvolviMrnto EconôMico e Social abrirão.

ouvida,. ComissiQ Especial Estadu~l. linhas de cr~dito par.
o f t n~nc i iÍMtnt o. da "iUb5t riu 1c:.i\o d~ lenha d« Tl.are-st a5

nativas como fonte energitlca da; indústrias locàliz&da. na

irC'a da Mata Atlântic ....
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condlc;:õe'i par", 1.1'" planf:'Jamlml:o de longo

prazo, jndi~pcnsi....~l p~ra a ~ustcnt~bllid~d~

.collig I co dôlqIJ.,:l ... s f'Orftlil,;'êws. qllõ\"lto ..to

InquC'st ion .....e-l .:..LS..::t Irconôl1i::o dos r'!cut""50SI

natu~als d~ ~orMA sust~ntiv.l;

r:-n\:ur"7.l1 dt'!lt ~'l; •

Deputado RENATO VIANNA

Sala das Sessões, E!IlI 25 de agosto de 1992

car.-ct~rístici!t, t'roPlcalS; ~l.1sincl" de' 'AMa

l"'C'gUliulUrntaçi\o do Artigo 1 =:i do Código

1:5 .. 09 .. 196S>. Ir d"cor"r~ntr .:t.lr;atorito!dadr das

norM~~ para o manejo da~ flor~~tas troPIC.I~.

Muitas vrzr5 F contra,ondo o ~staheltcido n~

Can5titui"ão F ..drral. ~io O~ prinCiPaiS

ge,.. ..dor ..~ do c1 iMa dr Inseg l.1r""nça q .....

de

mata0:.

a 1"'00clonô\lldade

{Lei • 4771Bra511f1:iro

c onsrr ..... ac:i\o

cond I c I on.... CtO j llIed i iJlt I ~MO

do~ ag~ntr'5 rconôflIll:o':..·

Florrst~l

..
3. A dlst :nc:ão entre "ManeJo ,:'-lor'!!ostal

... R«,inl~ d .. !1;anejo SU5tp.ntado" co "M.,",,'jo

tlatur3.1 dI: Recursos rlore5ti(l~" ,,:an~,~l.ll c:rn

que~ no til!: i "'o. pr'rSErVíl-se r igOr05anU?nl:e ft

."trutura Titos<;ociolo9lca e sl"er.:al(;gIC~ d~

f'lrol:~t. or'f1ftaria, não $I!' privilc;o;)iando ."la

.)(tr~çiic ..::onõ.ic~ c·PJil,iqutr P.'ãPé'CJ!:" por I'IHU~

i.portante qUI: parelõ::a ~trr, eM re-"spelto ~

n"clrssárii\ manut~nl;io da b iod ivrrç,da.Órt qUI:

rtslJltou dr t!tII proce5~O nlill~nêlr dr. ~dapt;açii:o

.. s~l ..c:io natlJra1, 10ca1M~nte d d'l!"'renc lado

po,. condlt;õl!'~ d~ solo t dr c:llftna, e CUJO

dls.túYblo pod~ri ~..,tnt\1... 1Wl~ntt! re">t.l1t1l.r E:M

dc-'JocqlJ i 1 íb,. i o rco1 Óg j co COM r~f'l e;~O$

·nR,.tIYo~ do ponto dr yi~ta ~dclo-econ5mlco;

por ol.. tro ladO, Manejo F'lor't'Stal d~

R.ndi ••nto St.J.st~nt...do i aCC'tto lJ.nIVer'5all!l1~ntp... dw

(.nt ..nd ..ndo-~c co.d v~Q .. taçio õJ.ltlrrada

flor .. ~t~ priM~rla que' fOI ~~plor~d~ d~ TorM~

.. llIpírIC.a. dr9rõ'dl'ndo-... \I:' por 'ãccI.lndil.,. 1;W, ~'\

.u. ~. r.con'lotit~l n.t~I"'A1M..nt« ~p~~ o corte

-de f'lor ....t~. ~ .. i~~~r·a"i)~

pr'l)c.dl ...ntC)'Io fln,. ... t .. i... '-l'JC far ....

d•••nvol~ido••~ (lo~ ..~t~, c d~.A'. 'O~M~' de

v.,ct ..;:ic d. c \ (..... tttM,tcr.tJo'lo. onde

ObJ.tl,",o pr-llll"H·I) li ''Io"'lo.911,.11r o m..-UI:ftO d.

rendi ••nto. ftllr" ..O '~'J. ~"J" no __ Htr&'1lI0 do 1..... 0

de IU"a l..in I c. ~ ~·"P"C' «'. 10'0" I "\t o mr'''''u n:io

.c~lt.v.l por ~~Z~q~ C~D:ÓgIC~. no m~n~JO de

"LEGISlACAO rlTAnA /lNEXIIOA PFlA
r:Orll?Of '/lCAO IJ~ loS Iur.lCS .. lGISlATlVOS. r.p,

Tltulovm

CONSTITUIC110
REPrJBLICJ!. FEDERl\T1VA DÔ BRASIL

1938

d t f .. r ..ntt~

~"clAndilÍr I ~

p«r(1': I t aDtrnt ..

dwr.cotll ..nda ...... l

t l,olQgias

4. UMa flor~stil prl\lllárlill r>:plorada 'Sob o

rQglMc de M~~"Jo Natural contínuA ~endo u~...

flor~~~~ que. ~lclIC~Mtntt, .t\09E nov•••ntt

.cu c1 í",~x. q'..aando €strl..lt'JraillllllltC' nio Stt

dif'.r~ncia da "1orll:~ta Vlr~~ll't que i;\ ant~c..d ..1J.

<nio só do ponto de v,~ta do rstrato ~rbór..o.

~rbU'5tivo «

hCr'b'cco, da. 1,ana. r CIPÓS, ds epírit~5. d~
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o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Pedro Tonelli

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a primeira
sessão desta semana, uma semana de recuperação da ressaca
das eleições, da ressaca positiva do afastamento do Presidente
da República, que descumpriu a lei e a ordem e foi afastado
pela Câmara dos Deputados, inicia com uma notícia triste:
o desaparecimento do ilustre Deputado Ulysses Guimarães.
Isso nos causa tristeza, porque a vida de S. Ex' é marcada
por uma história de luta. As poucas conquistas da Nação
contaram com a ativa participação do ilustre colega Ulysses
Guimarães. Estou torcendo para que o encontrem com vida,
com boa saúde, porque o País precisa de S. Ex' neste momento
de incerteza, neste momento em que buscamos traçar um
caminho melhor para todos e não só para alguns, como acon
teceu até agora.

Sr. Presidente, estamos em clima de novo Governo, o
do Presidente Itamar Franco, que começa a dar os primeiros
passos. Durante dois anos e meio, os Deputados do Partido
dos Trabalhadores trabalharam ativamente. Desde que perde
mos as eleições em 1989, os 35 Parlamentares da nossa banca
da, aliados aos de outras bancadas do campo democrático
popular, torceram para que o Governo Collor desse certo,
principalmente numa das áreas que, se fosse bem adminis
trativa, resolveria os problemas do povo brasileiro, a área
agrícola.

Nesse período, tentamos colaborar com o Presidente Co
llor, mas não teve sucesso o nosso empenho no sentido de
fazer com que o Governo Collor acertasse na área agrícola.
Estamos muito otimistas com relação aos próximos dois anos
e meio de Governo Itamar e temos certeza de que o Senado
não se furtará a seu dever e de que o Presidente Collor não
conseguirá provar sua inocência diante das acusações impu
tadas a S. Ex' pela Comissão Parlamentar de Inquérito, divul
gadas pela imprensa e julgadas por toda a Nação.

Nós, do Partido dos Trabalhadores, fazemos votos de
que as realizações do Governo Itamar sejam plenas de sucesso.
Vamos contribuir muito para isso, ajudando a viabilizar a
política agrícola e a reforma agrária. Delas dependem não
só os trabalhadores do campo, os camponeses, mas principal
mente o povo da cidade, o povo que não tem comida, não
tem emprego, não tem segurança. Viabilizando-se essas áras,
poderão ser solucionadas 90% dos problemas afetos à área
urbana.

O nosso partido apresentou ao Governo um programa
mínimo e algumas idéias. Não queremos fazer parte do Go
verno Itamar porque não fomos eleitos em 1989. Só governa
remos quando o povo nos eleger, mas não nos vamos furtar,
no Parlamento, de dar a nossa contribuição. Esperamos que
o Ministro Lázaro Barbosa não faça como os anteriores, mas
sim que assuma e implemente a reforma agrária e adote uma·
política agrícola para os pequenos e os médios produtores,
esteio básico da produção e da agricultura brasileria. Estamos
aqui para contribuir e assim vamos fazer, desde que haja
boa-vontade por parte do Governo. Espero que o Governo
Itamar, com Lázaro Barbosa à frente do Ministério da Agricul
tura, não seja uma frustração, e vamos lutar para que isso
não ocorra.

Quero dizer também que não gostei da decisão tomada
na semana passada de se procurar vincular a regulamentação
da reforma agrária à desregulamentação dos portos. Esse não
é o melhor método. A desculpa utilizada até hoje para não
se realizar a reforma agrária foi a falta de regulamentação.
Agora que a Câmara aprovou o respectivo projeto -o Senado
alterou-o para melhor - não podemos vincular essa matéria
à desregulamentação dos portos, cujo projeto está encalhado
no Senado, e não foi quando virá para cá. A reforma agrária
é assunto prioritário e completamente independente da desre
gulamentação dos portos, matéria altamente polêmica, acerca
da qual até agora não se chegou a um acordo.

Esperamos que essa posição seja revista e se coloque
imediatamente na pauta de votação da Câmara dos Deputados
projeto de lei complementar que regulamente os artigos 184,
185 e 186 da Constituição Federal, estabelecendo rito sumário.
E desejamos que o novo Ministro da Agricultura, Lázaro
Barbosa, assessorado, possa implementar a reforma agrária
e adotar uma política agrícola que priorize os interesses da
sociedade e da maioria dos trabalhadores do nosso País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

O SR. EDÉSIO PASSOS (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr'S e Sts. Deputados, em primeiro
lugar, devemos consignar nosso pensamento positivo ao colega
Ulysses Guimarães, ao ex-SenadÇlr Severo Gomes e a suas
respectivas esposas. Todos nós aqui, que privamos com muita
felicidade com o Deputado Ulysses Guimarães, estamos com
o pensamento voltado para S. Ex' diante do trágico acidente
ocorrido.

Sr. Presidente, em segundo lugar, quero dizer que enca
minhamos à Polícia Federal uma solicitação de seqüestro dos
bens do Presidente Collor e de sua mulher, Rosane Collor,
de PC Farias, Cláudio Vieira, Ana Acioli, Najun Turner,
Roberto Maciel e outros. O pedido de seqüestro de bens
foi encaminhado também ao Supremo Tribunal Federal e à
Procuradoria Geral da República.

O jornal O Globo noticiou que o Ministro lImar Galvão,
relator no Supremo Tribunal Federal do inquérito que apura
as ligações de Collór com PC Farias, declarou que, se ficar
confirmado ser produto de crime a aquisição dos bens de
Collor e de outras pessoas envolvidas, não adianta ninguém
comprá-los, não adianta transferi-los. "O que for objeto de
crime será confiscado", afirmou o Ministro limar Galvão na
entrevista concedida ao jornal O Globo, do dia 11 de outubro.
S. Ex' também adiantou que a matéria, assim que chegar
ao seu conhecimento, será decidida.

Todos esperamos que o Supremo Tribunal Federal adote
duas medidas fundamentais em relação à questão. A primeira
delas é a prisão preventiva de PC Farias, Cláudio Vieira e
outros - prisão esta já requerida e de fundamental impor
tância para o andamento do processo. Não é possível que
continuem em liberdade pessoas já indiciadas, cujos envolvi
mentos com o processo de corrupção no País já foram compro
vados. A segunda medida é o seqüestro dos bens quer do
Presidente afastado e de sua mulher, quer do PC Farias, Cláu
dio Vieira e outros. Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Fede
ral deverá pronunciar-se a respeito, e esperamos que a Procu-
radoria Geral da República também o faça. .

O pedido de s~qüestro de bens - formulado em conjunto
com o Vereador Angelo Vanhoni, do Partido dos Trabalha
dores de Curitiba -tem por base legislação federal q'ueregula
a matéria, para garantia do Erário. O pedido, acatado pelo
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Delegado da Polícia Federal Paulo Lacerda, constou do relató
rio do inquérito que envolve o Presidente afastado, PC Farias
e outros. Esse inquérito já se encontra de novo no Supremo
Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Dr.
Aristides Junqueira, também deverá pronunciar-se sobre a
nossa solicitação.

Sr. Presidente, a Nação não se sente satisfeita apenas
com o afastamento do Presidente. Ela espera que se vá às
últimas conseqüências, ou seja, que seja decretada a prisão
preventiva dos envolvidos, como medida extremamente mora
lizadora, sendo seus bens seqüestrados desde já.

Ficam, portanto, consignadas as palavras do Exm9s Sr.
Ministro Ilmar Galvão e a decisão da Polícia Federal de acatar
o nosso pedido de seqüestro de bens. É necessário o pronun
ciamento imediato a respeito, quer da Procuradoria Geral
da República, quer do Supremo Tribunal Federal, na medida
em que a população exige a prisão pleventiva dos envolvidos,
como medida moralizadora, e o seqüestro de seus bens, como
medida acauteladora da Fazenda.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Sem revi
sãodo orador.) - Sr. Presidente, em meu nome e no do
Partido Popular Social, quero externar nossa preocupação
com o acidente que envolveu o Deputado Ulysses Guimarães.
Agora fomos inform~dos de que o corpo do piloto do helicóp
tero foi localizado. E um momento trágico da vida nacional,
e achamos difícil o Deputado Ulysses Guimarães, D. Mora,
o ex-Ministro e ex-Senador Severo Gomes e sua esposa terem
escapado do acidente com vida. Toda a Nação brasileira, irma
nada, cultiva a tênue esperança de ainda poder ter entre nós
o querido Deputado Ulysses Guimarães.

Quero deixar registrado o nosso sentimento de preocu
pação, esperando que ainda hoje recebamos a notícia de que
S. Ex' está vivo.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quero
também somar minhas palavras às dos companheiros que me
antecederam e registrar minha inabalável esperança de que
ainda possamos receber notícias favoráveis no decorrer desta
tarde acerca do nosso colega, Deputado Ulysses Guimarães,
de sua esposa, de seus companheiros de viagem e do piloto
do helicóptero.

Elevo aos céus uma oração em silêncio, que - tenho
certeza - conta também com a adesão de todos os colegas
aqui presentes, dos que estão em seus gabinetes e dos que
estão descolando-se para Casa.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a Nação
e~tá perplexa. No decorrer de cerca de vinte minutos de sessão,
percebemos uma preocupação unânime nesta Casa. Vozes
de todos os partidos choram já por antecipação - porque
a notícia não é das melhores - pela possibilidade de ter
ocorrido um desastre com o nosso líder, o maior líder da
nossa época, Deputado Ulysses Guimarães.

Ao chegar a esta Casa, tomamos conhecimento de que,
no canal de Ubatuba, fora encontrado o corpo do piloto do
helicóptero em que viajavam o Dr. Ulysses Guimarães, D.
Mora, o ex-Senador Severo Gomes e sua esposa. Mas vamos,
como disse o Deputado Munhoz da Rocha, pedir a Deus
que o melhor tenha acontecido com o Deputado Ulysses Gui
marães. Espero que toda a Casa, todo o Brasil, se irmanem
num só pensamento, numa só oração, para que o melhor

venha a acontecer. E o melhor que pode acontecer para esta
Casa, para o Brasil, para nós todos e aqueles que ainda não
sabem da notícia é a volta do Dr. Ulysses ao convívio da
sociedade brasileira e da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, deveríamos tratar de outros assuntos, mas
infelizmente ficamos desmotivados ao receber esta notícia es
tarrecedora e comovente do possível desaparecimento de
Ulysses Guimarães e de seus companheiros de viagem.

O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, nossas
atenções, nossas preocupações e orações neste dia estão volta
das para o Deputado Ulysses Guimarães, o ex-Senador Severo
Gomes e suas respectivas esposas. Sem dúvida nenhuma ainda
temos esperança, apesar de as notícias recebidas não nos ani
marem, de encontrar o nosso companheiro Ulysses Guimarães
com vida. O acidente de S. Ex' ocorre num momento impor
tante para o País, momento em que desempenhou muito bem
a sua função parlamentar, num exemplo a ser seguido. Quere
mos unir as nossas orações, as nossas esperanças para que
o Dr. Ulysses Guimarães ainda possa estar conosco. Se não
estiver, que possa estar na convivência Daquele que a todos
abrange, Daquele que a todos conforta.

Lamentamos profundamente o acidente, que entristece
todos nós, e a única coisa que podemos fazer é unir as nossas
preces aos céus, num clamor de esperança.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. Sr" e Sr' Deputados, hoje o País
inteiro está angustiado, perplexo e triste ante o trágico aci
dente com o Dr. Ulysses Guimarães, D. Mora e o ex-Senador
Severo Gomes e sua esposa.

Nós, que estamos acompanhando o noticiário desde às
6h da manhã, estamos compartilhando essa angústia e, até
o último minuto, não perderemos nossa esperança de que
ele seja encontrado vivo.

O Dr. Ulysses Guimarães foi Presidente da Câmara dos
Deputados por mais de uma vez e foi um batalhador em
jornadas importantes. Destaco a última delas, em que convi
vemos direta e pessoalmente; todos comentavam sua juven
tude, seu ímpeto e sua garra; saiu de uma mesa de operação
e dedicou-se à batalha do impeachment com uma garra de
fazer inveja a pessoas muito mais jovens do que ele. Todos
os que conviveram com Ulysses Guimarães estão apreensivos
e torcendo para que seja encontrado com vida. Esta é a expec
tativa do Brasil inteiro, de toda esta Casa e de muitas pessoas
que acompanham, desde a manhã de hoje, o noticiário sobre
o assunto.

O fato de terem encontrado o corpo do piloto aumenta
as preocupações. Mas, neste momento, é muito importante
lembrarmos que o Dr. Ulysses Guimarães, em muitos momen
tos de sua vida e de sua trajetória política. foi firme, enérgico
e vibrante ao lutar por aquilo em que acreditava.

Neste momento, estamos diante de uma sensação estra
nha e paradoxal, porque ao mesmo tempo em que torcemos
para comemorar a entrada dele nesta Casa com vida, sentimos
que as possibilidades de isto acontecer diminuem com o decor
rer do tempo.

Sr. Presidente, quero compartilhar com os vários colegas
este sentimento de dor, de expectativa, de uma mistura de
pesar e expectativa, a última, até termos notícia final acerca
do que aconteceu realmente com o helicóptero.

São estas as nossas palavras.
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o SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, também estamos perplexos
e preocupadíssimos com o noticiário do País a respeito do
acidente ocorrido com o Dr. Ulysses Guimarães.

O País ainda vive grandes dificuldades, e por isso esta
Casa precisa do Dr. Ulysses Guimarães, com todo o seu discer
nimento, para nos orientar nos passos decisivos que o Brasil
terá de dar nos próximos tempos.

Precisamos orar, esperando ainda que chegue uma notícia
nos informando de que o Dr. Ulysses Guimarães está conosco
e iremos trabalhar juntos pela recuoeração do referencial ético
deste País.

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, comovida
e emocionada, a Nação inteira acompanha, com profunda
preocupação, as informações, até aqui parciais e preliminares,
sobre o possível acidente que teria ocorricio com o helicóptero
em que viajavam o Deputado Ulysses Guimarães, sua esposa,
D. Mora, o ex-Senador Severo Gomes e sua esposa, além,
é claro, do piloto.

É difícil admitir que um homem da grandeza ético-mo
raI-política de Ulysses Guimarães, que marca profundamente
as lutas históricas do povo brasileiro pela libertação, tenha
perecido neste acidente. Não discuto os desígnios divinos,
mas, intestinamente, indago-me: Por que Ulysses Guimarães?

Este País tem vivido, ao longo de muitos anos, sob o
signo da tragédia, do descaso para com as coisas que interes
sam ao povo e dizem respeito aos seus direitos. Nunca, como
agora, Ulysses Guimarães é tão necessário à democracia que
pretendemos construir. Por isso, como os demais companhei
ros desta Casa, como a própria sociedade brasileira, eu alimen
to, cá no meu íntimo, a remota esperança de que o pior
não tenha acontecido, de que essa tragédia não volte a enlutar
um povo sofrido e que tem em Ulysses Guimarães um extraor
dinário e fundamental referencial.

Os que crêem e os que não crêem devem orar, devem
estabelecer uma grande corrente de otimismo para que as
notícias que vierem, a partir de agora, sejam as melhores
e nós possamos conviver com um dos poucos homens que
soube desafiar a ditadura opressora, com o "Senhor Diretas",
com o grande artífice da "Constituição Cidadã", com ó grande
arquiteto deste momento importante por que passa a vida
nacional.

Creio que não será difícil orar pela saúde, pela sobrevi
vência de um homem como Ulysses Guimarães, mas, se o
pior aconteceu, Sr. Presidente, quero em meu nome - e
provavelmente em nome do PDT - destacar que homens
como Ulysses Guimarães não morrem jamais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSE LÍJIz MAIA - Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma comunicação de liderança. pelo PDS.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. JOSE LUIZ MAIA (PDS - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero também associar-me às pala
vras do eminente Deputado Amaury Müller e expressar, em
meu nome e em nome da minha bancada, o nosso desejo
veemente, com fé em Deus, de que nada de mal aconteça
à figura excepcional do Deputado Ulyss6lll Guimarães, um
homem que está acima dos partidos políticos.

Só agora é que nos damos conta, SI. presidente, do bem
que queremos a Ulysses Guimarães. Confesso que só o fato
de viver esta ansiedade, esta angústia por encontrá-lo está
me deixando inteiramente abalado e rogo a Deus que nos
dê a oportunidade de reencontrá-lo com vida, com saúde,
ao lado da sua querida esposa, D. Mora, nosso também estima
do Ministro Severo Gomes e sua esposa. É, sem dúvida, uma
situação constrangedora para todos nós, e acho que esta Casa
deve se manter em vigília, torcendo, rezando, fazendo aquela
cruzada para que encontremos Ulysses Guimarães, esta figura
estimada que o Brasil todos aprendeu a respeitar e a venerar.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Geraldo Alckmin Filho.

O SR. GERALDO ALCKIMIN FILHO (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" Deputados,
queremos, como os demais companheiros, trazer aqui o nosso
sentimento de fé e de esperança. Apesar das notícias de que
pode ter ocorrido uma tragédia, ainda temos a esperança de
voltar a conviver com aquele que sempre nos ensina, aquele
que é uma verdadeira escola de vida pública, o Deputado
Ulysses Guimarães. O Deputado Ulysses Guimarães que nos
dá aula de civismo, o Deputado Ulysses Guimarães que nos
dá aula de espírito público e de cidadania, o Deputado Ulysses
Guimarães que combáteu nos momentos mais difíceis da dita
dura o regime autoritário, o Deputado Ulysses Guimarães
que nos ensina que a democracia tem instrumentos para com
bater a corrupção. E a seu lado estão: uma criatura encanta
dora, D. Mora, o nosso conterrâneo do Vale do Paraíba,
da cidade de São José dos Campos, Severo Gomes, Senador
da República que honrou São Paulo na legislatura anterior,
e a sua esposa, Dr. Henriqueta.

Associamo-nos aos demais colegas da Câmara Federal
com um sentimento de fé e de esperança, ainda que tênue,
ainda que pequena, de podermos ter entre nós, para sempre
aprendermos com eles, esse nossos companheiros, em especial
o Deputado Ulysses Guimarães.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas dizer aos
colegas que aqui estão que a apreensão quanto ao que acon
teceu com o Deputado Ulysses Guimarães não é só da Câmara
Federal, do Senado Federal, do Congresso Nacional, mas
do Brasil inteiro.

As informações que temos são as piores. Acredito, como
o Deputado José Luiz Maia, que ainda temos de rezar. Rezar
até por um milagre, mas com expectativa não muito favorável,
não muito otimista.

Quero dizer que esse homem que se chama Ulysses Gui
marães tem, neste. momento, a torcida e as rezas não apenas
dos Deputados da sua bancada, a do PMDB, mas dos Depu
tados de todas as bancadas nesta Casa, dos Srs. Senadores
e, também, tenho certeza, de todo o Brasil, que está apreen
sivo com a possibilidade de perder uma liderança e uma das
reservas morais deste País, um homem que, nessas últimas
décadas, esteve à fente de todas as grandes lutas pela redemo
cratização, participou da elaboração da nova Constituição,
esteve presente nesta Casa em todos os momentos em que
tivemos desdobramentos de fatos históricos importantes. A
apreensão do PMDB e de toda a Casa. Todos temos a expec
tativa e a esperança de que um milagre possa ter ocorrido.
e possamos ter entre nós a figura deste que é o comandante
maior da Casa, o guia maior da Casa, Ulysses Guimarães.
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A bancada do PMDB agradece a solidariedade, que não
é apenas das demais bancadas, mas de todo o País, repito.
Ainda acreditamos na possibilidade de voltar a ter, entre nós,
a figura magnífica e exemplar de Ulysses Guimarães.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem V. Ex~

a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) Sr. Presidente, sugiro que, após ouvirmos os colegas
que querem falar sobre Ulysses Guimarães, a sessão seja sus
pensa, pois não há clima para continuar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre Depu
tado, a Mesa, que aguarda a chegada do nobre Deputado
Ibsen Pinheiro, examinará a questão.

O Sr. Eden Pedroso - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação de liderança, pelo PDT.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. EDEN PEDROSO (PDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em meu nome
e em nome da bancada do PDT, não poderia deixar de registar
neste momentó a nossa angústia, mas também a nossa espe
rança de rever esta figura tão querida de todos nós e do
povo brasileiro, o Deputado Ulysses Guimarães, um exemplo
de cidadania para todos nós e para os nossos jovens e que
soube, como ninguém, conduzir os trabalhos da Constituinte
responsável pela elaboração da Constituição de 1988, a Consti
tuição do cidadão.

Deixamos aqui registrada a nossa angústia, mas, acima
de tudo, a nossa esperança de voltar a conviver com este
grande amigo que se chama Ulysses Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Euler Ribeiro.

O SR. EULER RIBEIRO (PMDB - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. presidente, solicito V. Ex~ que auto
rize a transcrição nos Anais desta Casa de carta que enviei
a S. Ex~, o Presidente Itamar Franco, em tom de denúncia.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

Brasília, 9 de outubro de 1992.
Excelência,
Cumprimento Vossa Excelência pelo exercício da Presi

dência da República, certo de que a experiência da vida públi
ca, a integridade moral e os elevados propósitos de Vossa
Excelência ensejarão a que realize administração íntegra e
profícua pelo bem do nosso povo.

Peço vênia para informar que - aproveitando-se da tran
sição na Presidência da República e no Ministério da Justiça
- as direções do Ibama e da Funai, sob pretexto de manu
tenção de área indígena sub judice, e de evitar pseudode
predação do seu meio ambiente, estão valendo-se do apoio
da Polícia Federal no Amazonas para desenvolver ação espúria
na região do rio Javari.

Com isenção e honestidade, identifico nesse procedimen
·to tentativa de criar situação de conflagração na pacífica e
ordeira comunidade de caboclos, brancos e índios de diversas
tribos que há décadas convivem em paz e produtivamente
ao longo da região abrangida pelo rio Javari.

A ação em curso pela Polícia Federal, segundo o Governo
do Estado do Amazonas, está sendo desenvolvida em atendi
mento a requerimento do Sr. Dr. Procurador da República
no Amazonas Carlos Frederico Santos, pelo Ofício nº
014/92,CODID/CFSIPR-AM.

A Polícia Federal no Amazonas admite que está "partici
pando de um grupo de trabalho formado pela Fuani e Ibama,
com o objetivo de averiguar prática de crime contra o patri
mônio indígena na área do vale do Javari e, na verificação
de crime, adotar medidas policiais cabíveis".

Tal requisição do Sr. Dr. Procurador da República no
Amazonas tem como fundamento solicitação efetuada pelo
Sr. Elimilton Correia de Alencar, Administrador Regional
da Funai em Atalaia do Norte, através do Ofício CI nº
043/GABIADRIATL.

Senhor Presidente,
Permita-me dizer a Vossa Excelência que tal atitude não

poderia estar sendo tomada neste momento da vida política
brasileira, sobretudo porque:

primeiro, não há motivos para iniciativa tão intempestiva,
pois a comunidade local está em absoluta paz, como pude
comprovar em recente visita que fiz às lideranças indígenas
Tikuna, Matiz, Maiuruna e Canamariz, em Atalaia do Norte;

segundo, existe nítido objetivo de criar fato político para
tumultuar o iniciante Governo de Vossa Excelência.

Finalmente, cumpre-me informar que tramita na Justiça
Federal Ação Popular que impetrei para evitar a demarcação
abusiva de terra indígena na região, tentada pelos mesmos
atuais ocupantes da Funai, fato que, se concretizado, aí sim,
iria gerar conflitos de desfecho inimaginável.

Peço a Vossa Excelência urgente atenção para esta ques
tão e coloco-me, no Congresso Nacional, ao inteiro dispor
de Vossa Excelência, visando ao êxito do Governo que inicia
e no qual, confiamos, será positivamente inesquecível ao povo
brasileiro pelo que proporcionará no sentido da dignidade,
da cidadania, da ética e do desenvolvimento.

Com os respeitosos cumprimentos de El,Iler Ribeiro Depu
tado Federal.

O SR. CLÓVIS ASSIS (PDT - BA. Sem revisão do
orador,) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, queremos
externar nossa preocupação pelo acidente ocorrido ontem com
o ilustre companheiro Ulysses Guimarães. Já se fala que foram
encontrados alguns corpos, mas existe a esperança e a fé em
Deus de que poderemos ter conosco, dentro em breve, o
nosso companheiro Ulysses Guimarães, que todos aprende
mos a admirar. Não só os Deputados de primeiro mandato,
mas todos os Deputados que conviveram com Ulysses Guima
rães aprenderam e continuarão a aprender com ele o espírito
da democracia, a luta pela liberdade e, acima de tudo, a
vontade de viver e de querer um Brasil melhor e com mais
felicidade. .

O Sr. Nelson Marquezelli - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação de liderança, pelo PTB.

O SR. PRESIDETE (Nilson Gibson) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e SI' Deputados, o
PTB associa-se às manifestações dos Parlamentares desta Casa
ante a perda de um homem que soube honrar toda a sua
vida e fez com que o povo brasileiro sentisse que a democracia
e o parlamentarismo são realmente fundamentais.
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Somos solidários com todos os Srs. Deputados e Líderes
que usaram esta tribuna para manifestar o seu pesar pelo
passamento de Ulysses Guimarães. O Estado de São Paulo,
principalmente sua cidade natal, Rio Claro, está apreensivo
e de luto. O Brasil não pode prescindir de uma inteligência
tão grande, de uma alma tão boa e de uma capacidade política
reconhecida por todos os homens públicos deste País.

O PTB também está chorando esta grande perda para
o País.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao Sr. Antônio de Jesus.

O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, este
dia traz aos nossos corações um profundo sentimento de pesar
pelo falecimento do Deputado Ulysses Guimarães, da sua
esposa, D. Mora, do ex-Senador Severo Gomes, da sua esposa
e do piloto da aeronave em que viajavam.

O nome Ulysses Guimarães é, hoje, lembrado e sobre
tudo, respeitado pelo exemplo de sua atitude moral e humana
quando da elaboração da Constituição da República Federa
tiva do Brasil, a partir de 1987. Ulysses Guimarães sempre
propugnou a justiça, o bem-estar, a liberdade e o desenvol
vimento como valores supremos de uma sociedade fraterna,
sem preconceitos, comprometida com a solução pacífica das
controvérsias.

Fez tudo para que se instituísse no País um Estado demo
crático de Direito, que respeitasse a soberania nacional, a
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho
e da livre iniciativa, reduzindo assim as desigualdades sociais
e regionais.

Neste momento, encontramo-nos abatidos. Desde on
tem, a sociedade brasileira sente o trágico desaparecimento
causado no acidente com a aeronave. Que Deus possa nos
dar graças e que os familiares de todos as pessoas falecidas
encontrem refúgio verdadeiro naquele que é o nosso Pastor.
E nada nos faltará.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é com grande
pesar que ocupo a tribuna para lamentar o desaparecimento
do Dr. Ulysses Guimarães. Conheci-o há muito tempo, pois
ele foi colega do meu falecido pai na Faculdade de Direito
do Largo de São Francisco. Ambos ingressaram na vida públi
ca pelo Partido Social Democrata - PDS, quando se elege
ram, pela primeira vez, em 1946, Deputados Constituintes
à Assembléia de São Paulo. Depois disso, o Dr. Ulysses Gui
marães elegeu-se consecutivas vezes Deputado Federal, tendo
participação ativa e permanente na vida pública do País. Era
um homem respeitado, cumpridor dos seus deveres para com
sua família e a Nação.

Estamos tomados por grande tristeza. Já sentimos uma
saudade muito grande do conselho, da palavra amiga e do
conhecimento profundo, do homem conciliador que era Ulys
ses Guimarães.

Ao Dr. Ulysses, a homanagem não só da minha família,
mas do povo do meu Estado e do Brasil.

O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, a se confir
marem as graves notícias que transitam no plenário da Câma
ra, sentimo-nos consternados por mais essa tragédia que se
abate sobre o povo brasileiro. Dois patriotas, acompanhados
de suas esposas, sofrem esse acidente. Evidentemente, essas

perdas serão irreparáveis neste grave momento que vive a
democracia brasileira. Já se falou bastante, mas não o sufi
ciente, sobre Ulysses Guimarães.

Ressalto também a figura de Severo Gomes, ex-Senador
na última legislatura e Conselheiro da República, eleito pelo
Senado Federal, um dos homens mais cultos e inteligentes
que conheci, uma espécie de guru da legislatura passada, meu
companheiro na Comissão da qual fiz parte na Assembléia
Legislativa Nacional Constituinte e um dos maiores nomes
que contribuiu para a vida pública brasileira.

Ulysses Guimarães e Severo Gomes têm, neste momento,
com absoluta certeza, a união de todo o povo brasileiro pela
sua sobrevivência, pela sua saúde. Esperamos que as notícias
que chegam a esta Casa sejam frustradas e desmentidas, e
que essas figuras sejam resgatadas sãs e salvas para o bem-estar
do País.

É com grande apreensão que vivemos este momento de
expectativa, até que se confirmem os fatos desse desastre
sinistro que se abateu sobre dois grandes brasileiros e suas
senhoras.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. NAN SOUZA (PST - MA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr'· e Srs. Deputados, esta Casa tem
vivido, ao longo' da sua história, emoções permanentes, e
cada uma diferente das outras.

Estamos vivendo hoje uma consternação do nosso mais
profundo sentimento. É um misto de esperanças e de dúvidas,
quando sentimos uma angústia a testemunhar a unanimidade
de pensamento de todos os Srs. Deputados que ainda acredi
tam na 'possibilidade até de um milagre, para se recuperar
a conVIvência com um símbolo deste Poder.

Antes mesmo de eu chegar a esta Casa, já venerava o
Dr. Ulysses Guimarães pela sua conduta e pelo que S. Ex.
representa na política brasileira. É de bom alvitre dizer que
a perda desse protótipo de político brasileiro, neste momento
em que admitimos estar resgatando o valor do político nacio
nal, é irreparável, o que nos possibilita fazer uma reflexão
muito profunda e objetiva sobre a nossa fragilidade neste
Planeta.

É fundamental termos a humildade, de reconhecer, neste
mom"ento, o quanto é importante a convivência com uma
pessoa tão ilustre e brilhante como o Dr. Ulysses Guimarães.
Se a presença de todos os companheiros desta Casa simboliza
a esperança, estamos vivendo realmente essa possibilidade.

Quero também, em nome do Dr. Álvaro Dias, ex-Go
vernador do Paraná, Presidente do nosso partido, que se deslo
cou hoje de Curitiba para Brasília, para fazer conosco a vigília
de esperança, de mãos dadas, dizer que estamos torcendo
para que o regresso do Dr. Ulysses Guimarães não seja apenas
um sonho, mas uma realidade.

O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs·. Deputados, nestas
breves palavras, solidarizo-me com todos nesta Casa que, ape
sar dos sinais de que o pior possa ter acontecido, ainda têm
esperança de que o Dr. Ulysses Guimarães volte ao nosso
convívio. Há um grande vazio sem a sua presença, porque
sua vida inteira foi identificada com as lutas democráticas
e parlamentares, seja nas ruas, seja no Congresso Nacional.

Neste momento em que há esperança de que S. Ex' volte,
lembramos sua figura de grande político democrático, que
lutou contra o autoritarismo, que soube muito bem liderar
e coordenar as diferentes alas do MDB, com aquela postura
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de confronto, durante tantos anos de autoritarismo. Saliento
também seu papel no movimento pelas eleições diretas, na
condução dos trabalhos da Constituinte e, finalmente; nas
últimas semanas, de grande político de bom senso e moderado,
que soube, no início da crise, tentar uma solução negociada,
mas, depois que viu o mar de lama em que estávamos jogados,
adotou uma posição firme na defesa da democracia.

Deixo registrado, portanto, meu sentimento de esperan
ça, manifestado também pelos demais Deputados que me an
tecederam, de ainda ver de volta ao nosso meio esse velho
companheiro e amigo da Nação brasileira.

O SR. JOÃO FAGUNDES (PMDB - PRo Pronunciá
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputádos;
comungando da profunda emoção que se apossa, neste mo
mento, do sentimento coletivo desta Casa, quero registrar
a minha admiração e o meu respeito à figura notável de Ulysses
Guimarães. .

Ainda há pouco, a bancada do PMDB se reunia para
decidir sua participação no Governo Itamar Franco. Todas
as idéias foram trazidas ao debate, mas, após a palavra de

. Ulysses Guimarães, li 'disc~ssão tomou outro rumo. S.' Ex'
era o ruino.

Esta angústia que ora vivemos dá a dimensão exata da
grandeza que Ulysses Guimarães representa na vida política
brasileira. A ele todos devemos as mais belas lições de maturi
dade política, e o Brasil lhe deve uma notável parcela de
sua própria grandeza.

O SR. JOSÉ UNHARES (PSDB - CE. Sem revisão'
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, como' .
representante do meu Estado, o Ceará, e do meu partido,
o PSDB, associo-me' à todos, nesse sentimento profundo e
carregado de grande emoção de que o Plenário está repleto.

Neste instante, as crianças, os Parlamentares, a demo
cracia, o Parlamentarismo, todos choramos por aquele profe
ta, por aquele anjo que costumamos chamar de mascate. A
humildade de Ulysses Guimarães é tão grande que ele sempre
a reveste de simplicidade.

É com muita fé que mantenho a esperança de que surja
uma nova' notícia, mas; se' porventura essa boa notícia não
chegar, tenho a certeza de que mesmo assim Ulysses Guima
rães ainda estará conosco.

Unindo-me ao sentimento comum de' todos os compa
nheiros, solidário, espero o seu regresso.

O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Alagoas deve a Ulysses Guima
rães uma grande contribuição em sua história política., No
antigo MDB, e como fundador do PMDB, incontáveis vezes
Ulysses Guimarães esteve em Alagoas para nos prestigiar e
para ajudar o nosso partido a enfrentar as crises econômicas,
políticas e até da violência, próprias de um Estado, infeliz
mente, marcado pela pobreza e pela fàlta de cultura política.

O nosso Estado sempre recebeu Ulysses Guimarães como
o verdadeiro mensageiro das transformações. Foi ele um dos
principais confidentes e amigos de Teotônio Vilela, na luta
pela anistia. E em todas as suas lutas, nos últimos 50 anos,
o Brasil teve à frente aquele homem que repetiu as palavras
de Fernando Pessoa, ao dizer que "navegar é preciso, viver
não é preciso". Ulysses Guimarães navega, agora, não só
nas asas da história do Brasil, mas também nas asas da espe
rança que nutrimos neste instante, porque não se foi e não
se irá jamais. Se há um nome que permanece e que perma-

necerá sempre na história do País, é o seu, porque exerceu
onze mandatos consecutivos nesta Casa.

Foi um Deputado por excelência, um Deputado que sem
pre amou este Parlamento e esta Casa, especialmente. Nunca
pensou em vôos mais altos, nem mesmo quando se candidatou
a Presidente da República, como anticandidato ou como can
didato. Sua missão, na verdade, era alargar os horizontes
democráticos do País; sua missão, na verdade, era navegar.
Navegou, continua navendo e navegará sempre na história
do Brasil como um dos brasileiros de maior coragem, tirocínio,
espírito público e respeitabilidade que esta Nação já conheceu.
Alagoas pranteia sua ausência, e reverencia o grande homem
que foi e que é Ulysses Guimarães.

O SR. JOSÉ FORTUNATI (PT - RS. Sem revisão do .
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,' quero somar mi
nha dor à dor dos Parlamentares, pelo desaparecimento do
Deputado Ulysses Guimarães e do Senador Severo Gomes,
que espero não seja perene. Não tenho dúvida de que se
trata de um momento de grande dor, não somente para esta

. Çasa e para o Congresso Nacional, mas para todo o povo
brasileiro.

É impossível falar em democracia brasileira nos últimos
cinqüenta anos sem mencionar o nome de Ulysses Guimarães;
o mes'mo Ulysses que coordenou, que capitaneou, que coman
'dou o processo constituinte; o mesmo Ulysses que levantou,
com muita dignidade, a Constituição em vigor, chamando-a
de "Constituição Cidadã". .

Esperamos que, mesmo que as notícias sejam as mais
adversas possíveis, o futuro de Ulysses Guimarães, de Severo
Gomes e de suas esposas não seja aquele anunciado, e possa
mos voltar a'conviver com essas figuras tão ilustres da política
nacional, que ao longo do tempo dedicaram suas vidas à cons-

, trução de uma sociedade melhor. ' .

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr<P e Srs. Deputados, asso
cio-me ao sentimento da Nação, diante das notícias veiculadas
até o momento, que causam ao mesmo tempo o sentimento

, de.esperança e de tristeza. Este último certamente todos nós
não gostaríamos de ter.

A notícia desse acidente, que envolve o Deputado Ulysses
Guimarães, deixa-nos neste momento numa posição de espe
rança, junto com a Nação brasileira, por se tratar deuina
personalidade que, em toda a sua vida, teve a marca da resis
tência ao autoritarismo, aos regimes ditatoriais, em prol da
democracia.

Neste momento em que o País busca a consolidação de
mocrática de valores éticos e políticos, com certeza o Depuc
tado Ulysses Guimarães não deixará de seI' o símbolo que
ilumina todos nós aqui no Congresso Nacional.

O SR. SÉRGIO GAUDENZI (PDT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, também
me associo aos inúmeros colegas que aqui já expressaram
sentimentos de angústia pelo provável acidente fatal que en
volve a figura do nosso querido companheiro, um dos maiores
homens públicos que este País já produziu, o Deputado Ulys
ses Guimarães.

As notícias são evidentemente muito tristes, envolvendo,
além do Deputado Ulysses Guimarães, também sua senhora,
D. Mora, o ex-Senador Severo Gomes e sua esposa. Ao lado
do sentimento de tristeza de todo o Plenário, tenho certeza
de que todo o País está apreensivo, em profunda angústia
e com rasgo de esperança.
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Sr. Presidente, não queria deixar de registrar, junto com
diversos outro companheiros que já usaram da palavra, este
sentimento que toma conta de todos. Nós que nos habituamos
a ver a figura abalizadora nesta Casa do eterno Presidente
Ulysses Guimarães, estamos à espera de alguma notícia sobre
o acidente. Faço este registro, na esperança de que possa
haver alguma reversão dessa dolorosa expectativa que nos
domina nesta triste tarde de hoje.

o SR. BENEDITO DOMINGOS .(PTR - DF) - Sr.
Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, neste momento de conster
nação nacional, quando a dor invade a todos nós pela notícia
da tragédia de que não poderemos mais contar com aquilo
que tanto nos alegrava nesta Casa: ver o nosso bravo compa
nheiro Ulysses Guimarães atuando em nosso convívio; Sr.
Presidente, neste momento de profunda tristeza e de muita
amargura para todos nós, desejamos, como Presidente da
Executiva Nacional do PTR, em nome dos companheiros em
todo o território nacional e principalmente dos brasilenses,
que representamos, externar os nôssos sentimentos, as nossas
angústias, a nossa dor por essa tragédia.

Deparamo-nos, há poucos dias, com esta Casa repleta
de Deputados votando oimpeachment do Presidente da Repú
blica pela ausência de ética e de dignidade na vida pública.
O Deputado Ulysses Guimarães, um dos expoentes daquele
momento, foi exemplo de uma vida dedicada exclusivamente
ao Brasil. Foi um homem que honrou e dignificou esta Casa,
com uma vida totalmente dedicada à poítica brasileira. Jamais
alguém fez acusação contra a sua pessoa por má condução
em qualquer dos segmentos da sua longa vida pública.

Quero homenagear, também, a figura do eminente ex-Se
nador e ex-Ministro Severo Gomes, um político experiente
e de grande equilíbrio. Por esse motivo, também estamos
,contristados com o noticiário e ainda não querendo acreditar
que isso seja verdade, esperando que as notícias não passem
de um pesadelo e que a realidade seja outra: Porém, diante
das circunstâncias e dos fatos, só temos alamentar profunda
mente o ocorrido. Enlutados e consternados, deixamos aqui
as nossas palavras de conforto para todos os seus, na certeza
de que podemos ter nesse baluarte um exemplo digno para
aqueles que militam e para os que venham a militar na política
nacional.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados.
É conveniente refletir-se, por ocasião das comemorações

do V Centenário da descoberta da América, a respeito do
tratame,nto que os conquistadores deram aos povos indígenas.

A colonização da América pelos povos europeus truncou
o desenvolvimento das civilizações indígenas, que sofreram
um processo de assimilação brusco e geralmente muito violen
to. O saldo foi o desaparecimento da maior parte da população
ameríndia. Esta só permaneceu demograficamente importante
em algumas regiões, onde era numerosa e sedentária, como
no México, América Central, Equador, Peru e Bolívia.

Não foi uniforme a atitude das nações européias para
com os índios. Muito influiu também o grau de receptividade
das populações locais à civilização ocidental.

O maior esforço de catequese e assimilação foi o espanhol
e o português, ao qual se seguiu o dos franceses, no Canadá.

O governo europeu que mais se esforçou em proteger
os ameríndios contra as violências e cobiças dos conquistadores
e povoadores foi o espanhol.

Apesar das leis, nas colônias ibéricas e francesas, os mis
sionários encontravam a resistência, muitas vezes violenta,

dos colonos e mesmo das autoridades locais, que viam no
índio apenas o inimigo ou o objeto de exploração comercial
ou mão-de-obra. Na América inglesa, assim corno nas Anti
lhas, a prática foi a do extermínio sistemático das populações
originais.

Mesmo assim a influência indígena foi grande, embora
variável, segundo as regiões. A mestiçagem com o índio foi
geral e mesmo favorecida pelas autoridades locais, nos primei.
ros tempos da colonização, em toda a América, por falta
de mulheres brancas. Em grande número de países da Hispan
América o número de mestiços é a maioria da população,
como no Chile, Colômbia, Venezuela, Panamá, Honduras
e Nicarágua, entre outros países.

Os índios foram obrigados a incorporar-se à civilização
européia, transplantada na América, mas enriqueceram-na
com valiosos elementos da cultura material, sem os quais não
teriam sobrevivido os primeiros grupos colonizadores: técnicas
de caça e pesca, coleta de produtos silvestres, cultivo de plantas
alimentícias americanas, como a mandioca, o milho e a batata.
Estas últimas duas plantas foram introduzidas na Europa,
assim como o tabaco, que era de uso ritual entre os índios.
A farmacopéia indígena, à base de plantas, foi utilíssima.

Pensando em termos brasileiros, exclusivamente, é inegá
vel também a importância da herença indígena, preservada,
sobretudo,pela mestiçagem com os europeus e os africanos,
de que resultaram o caboclo e o cafuzo.

Do índio penetraram na cultura brasileira inúmeros hábi
tos como o sentar de cócoras, a produção e o uso de cestos
e e~t"iras e a produção e utilização de objetos de cerâmica,
sobretudo, crias.

,O uso da rede, tão característico do Norte e do Nordeste
brasileiros, é outra contribuição significativa do nosso indíge
na. O espremedor de mandioca, chamado tipiti, tão usado
ainda hoje no interior brasileiro, é outro traço cultural que
se copiou dos indígenas, assim como armadilhas de caça e
pesca ainda em voga entre as populações mais humildes de
nossa terra.

Aos nossos índios devemos o conhecimento de vários
vegetais úteis, como a mandioca, o milho, o mate, o algodãO,
o cacau e o guaraná, e toda uma vasta medicina com base
em plantas.

Atualmente, nas construções rurais e da periferia de nos
sas cidades, a marca indígena está patente no material utilizado
para sua construção.

Devemos valorizar estas contribuições dos ameríndios,
penitenciarmo-nos de eventuais excessos cometidos contra
eles por nossos antepassados e rejeitar a tese de que se deva
deixar os índios em completo isolamento ou formando nações
independentes. Deve-se, sim, dar-lhes condições de, manten
do, se assim o desejarem, seus costumes, incorporarem as
tecnologias mais modernas que a humanidade possui, a fim
de viverem com mais conforto e dignidade.

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

O SR. PRISCO VIANA (PDS - BA) - Sr. Presidente,
o jornalO Estado de S. Paulo, no editorial que publicou no
último sábado, comentando aspectos da atualidade política
do nosso País, sobretudo aqueles relacionados com os episó
dios recentes de uma crise que ainda remanesce, falava de
esvaziamento dos quadros de liderança política do nosso País.
Para caracterizar essa situação, o editorial usou uma imagem
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muito conhecida, a de que hoje seria necessário "procurar
com a luz de candeeiro" um estadista em nosso País.

Naturalmente que o comentário reflete, de certa forma,
esse processo de esvaziamento das elites políticas a que temos
assistido ao longo dos últimos anos. Não há dúvida de que
faltam estadistas, sobretudo se compararmos os homens públi
cos e líderes políticos notáveis que no passado ocuparam a
liderança nacional. O empobrecimento dos nossos quadros
políticos, que decorre de fatores vários, pode ser verificado
aqui mesmo, na Câmara dos Deputados. É possível que tenha
mos umamelhoria da representatividade, mas que perdemos
em qualidade não há como negar.

A hipótese, se confirmada" de uma tragédia que levaria
do nosso convívio o ilustre Sr. Deputado Ulysses Guimarães,
ao lado de trazer o choque e a dor da perda pessoal de um
amigo, de um companheiro, também sob esse aspecto, do
esvaziamento dos melhores quadros dos homens do Estado,
seu desaparecimento traz à Nação um grande prejuízo. Amplia
o vazio de quadros e valores.

Estou nesta Casa há 22 anos. Parece-me que, rigorosa
mente, é a metade do tempo em que o Dr. Ulysses está na
Câmara dos Deputados. Convivi com S. Ex' em diversas opor
tunidades: no tempo em que, de certa forma, tinha eu grande
parte do comando da política do Governo; no período em
que fui secretário-geral dá Arena e do PDS, quando era eu
o negociador permanente, pelo meu partido, com o chefe
das Oposições, o Dr. Ulysses Guimarães. Comecei ali a convi
ver com um homem de grande estatura moral, de grande
envergadura e sabedoria política. Depois, na condição de Lí
der da Oposição, e o Dr.l.J:lysses Presidente desta Casa, em
instante bastante delicado para o País, em que renascia'a
democracia entre nós, agravado pelo falecimento súbito do
Presidente eleito, Dr. Tancredo Neves, convivi com Dr: Ulys
ses Guimarães naquele esforço que todos nós fizemos para
sustentar o processo de transição democrática. Com ele apren
di grandes lições: a lição da tolerância; a lição da convivência
democrática e respeitada; a negação do radicalismo como for
ma de ação política; a lição do diálogo. Foi, portanto, para
mim, um momento enriquecedor, que muito me ajudou a
compreender os fenômenos e os fatos da política.

Quero, neste instante, trazer uma palavra de apreensão
em face da notícia, caso venha a confirmar"se a hipótese dra
mática da morte do Dr. Ulysses Guimarães. Quero dizer que
não apenas nós perdemos um grande companheiro, como cer
tamente o nosso País perderá um grande líder, um grande
condutor do processo político da Nação brasileira, num instan
te em que tanto necessitamos da experiência e do patriotismo
de homens públicos como Ulysses Guimarães.

Deixo aqui esta modesta palavra, que sintetiza a homena
gem a um homem a quem aprendia respeitar e admirar, ao
longo de uma convivência intensa, nesta Casa do Parlamento
brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MAURO BORGES (PDC - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, sou pouco
freqüentador desta tribuna. Entretanto, não poderia estar au
sente, hoje, quando se sabe - quase com uma infeliz certeza
- que o Brasil ficou privado de duas figuras excepcionais
da sua política.

O Dr. Ulysses Guimarães marcou indelevelmente a sua
participação na luta pela redemocratização do Brasil. Eu mes
mo o vi com aquela coragem não apenas cívica, mas física,
de enfrentar, em comícios do PMDB, os cachorros que o

ameaçavam, de orelha cortada, que eram atirados sobre nós,
quando lutávamos pela redemocratização do Brasil.

Era um homem bom corajoso e culto, amplamente culto,
na literatura e na política, em todos os aspectos. Era um
homem bom, um homem tratável, com uma palestra que en
cantava a todos. Todos gostavam de falar com ele, porque
sempre aprendiam muita coisa. Esse homem nunca foi acoima
do, nunca foi marcado pela suspeita de corrupção, nunca parti
cipou de negociatas: era um homem íntegro.

Se realmente for confirmada essa notícia, sabemos que
o DI. Ulysses fará grande falta ao Brasil nesta época, não
de redemocratização, mas de reencontro do País com seus
caminhos para o desenvolvimento e para a melhoria do padrão
de vida do povo brasileiro. Com ele foi também sua inesquec
cível companheira, D. Mora. Viveram constantemente juntos,
e talvez tenham desaparecido juntos.

Conheci o DI. Ulysses quando se fundava o PMDB, em
Goiás, e ficava admirado com a assistência que ele prestava
a todo o Brasil, forjando a força política formidável do PMDB,
como é até hoje.

Não poderia esquecer também o Dr. Severo Gomes, com
quem tive o privilégio de conviver freqüentemente no Senado:
homem culto, modesto, retraído, mas também grande patrio
ta. Às vezes até surpreendia, de certa forma, pela sua coragelp.
e pela intensidade do desejo de servir ao povo brasileiro.

SI. Presidente, aqui fica a nossa homenagem a essas gran
des figuras.

A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, St4' e Srs. Deputados, assomo
a esta tribuna hoje para unir-me a todos aqueles Deputados
e Deputadas que manifestaram seu pesar pela notícia que
abala a Nação brasileira: o acidente ocorrido ontem e que
envolve o nobre Deputado Ulysses Guimarães, que tem uma
vida política marcada por acontecimentos da maior 'impor
tância na recente História política brasileira. Não sabemos
ainda os resultados desse acidente. Todos aqueles que falaram
manifestaram sua tristeza, sua dor, sua ansiedade e, ao mesmo
tempo, sua esperança de uma notícia que signifique vida para
o Dr. Ulysses.

Então .. neste momento, associo-me a todos aqueles que
já manifestaram seu pesar pelo possível desaparecimento des"
se ilustre político brasileiro.

O SR. MANOEL MOREIRA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, se se confirmar
o infausto acontecimento que envolve o Deputado Ulysses
Guimarães, queremos aqui, em nome da bancada do PMDB
de São Paulo, agradecer à Casa as manifestações de solida-
riedade. .

A Pátria brasileira está viúva, porque perde uma das
figuras de maior relevo da História política brasileira; na exata
acepção do termo, um patriota, um homem que dedicou toda
a sua vida ao ressurgimento da democracia no País 'e cuja
vida se confunde com esta instituição.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St4' e Srs. Deputados, incorpo
ramo-nos também aos pronunciamentos feitos neste instante,
por um lado, de preocupação ante a notícia, ainda não conclu
siva, mas que parece inevitável, do acidente com o helicóptero
em que viajavam o Dr. Ulysses Guimarães e Severo Gomes.
Na verdade, se as notícias mais dramáticas se confirmarem,
esse desastre enlutará a sociedade brasileira de maneira geral
e se constituirá numa perda dolorosa no âmbito político. Deve-
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mos, pois, registrar a perda de duas figuras de enorme impor
tância. A primeira delas do político provavelmente de maior
projeção neste instante no Brasil: o Deputado Ulysses Guima
rães. A segunda, do ex-Ministro e ex-Senador Severo Gomes,
também uma das figuras mais importantes da História recente
do nosso País.

Se falássemos a respeito da trajetória de Ulysses Guima
rães, não teríamos tempo suficiente para fazê-lo. Mas não
poderíamos, neste momento, ainda que rapidamente, deixar
de fazer uma referência breve ao papel que S. Ex~ desempe
nhou na luta em defesa da democracia, quando da ditadura
militar instalada em 1964, no nosso País.

Foi Ulysses Guimarães o comandante maior daquela
grande campanha, especialmente na faixa político-partidária.
Presidente do antigo MDB, não vacilou em perfilar como
anticandidato a Presidente da República, empenhando-se com
todas as suas forças, com toda a garra, com toda a desenvol
tura, cóm toda a coragem, naquele instante em que a liberdade
e~tava enclausurada, no sentido de trazê-la à tona. Foi, enfim,
um dos grandes vitoriosos pelo fim do regime militar ocorrido
em 1985.

Não podemos também, Sr. Presidente, deixar de fazer
uma referência, ainda que rápida, à trajetória do ex-Senador
e à-Ministro Severo' Gomes, um dos baluartes maiores da
luta em defesa da nacionalidade, dos ideais de soberania brasi
leira. Era um nacionalista.

Quando se decantava tanto a idéia da chamada "moder
nidade", da "modernização" do Collor - modernidade pela
qual o empreguismo mais deslavado se impunha em nosso
País·- Severo Gomes nunca se deixou enganar. Essa falsa
idéia de modernidade é em verdade, conservadora, reacio
nária, entreguista e antinacional. Severo Gomes esteve sempre
na linha de frente, .denunciando a venda das estatais brasi
leiras. Para ele,-longe de ser modernidade, aquilo era traição
nacional. Estava-se vendendo o patrimônio brasileiro a preço
de banana. Ainda agora, quando se organiza o Governo de
Itamar Franco, a nossa expectativa é de que a Pátria brasileira

. reencontre a altivez e promova sua restauração. E até esperá
vamos fosse indicado para Ministro da Ciência e Tecnologia
o ex-Senador Severo Gomes.

. Sr. Presidente, este é o registro que faço em meu próprio
nOme e também em nome do PC do B, cujo líder, segura
mente, dentro em breve, usará da palavra.

, Todos nós, democratas, homens combativos ligados à
luta pelos anseios de libertação nacional, de soberania nacional
brasileira, ficamos extremamente constrangidos, chocados e
enlutados diante da notícia do desastre que teria vitimado
os Srs. Ulysses Guimarães e Severo Gomes.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (Bloco - DF. Sem revisão
do otador.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, gostaria
de me associar a todos aqueles que trazem consigo a preocu
pação pela perda do grande baluarte, desse grande guardião
da democracia que é Ulysses Guimarães.

Nós, de Brasília, tivemos uma felicidade. Embora tendo
sido eleito por São Paulo, na verdade o Dr. Ulysses Guimarães
concedeu-nos o privilégio de sua companhia na maior parte
do seu tempo. Isso, para nós, é motivo de grande orgulho,
porque consideramos Dr. Ulysses o "Sr. Democracia". Ele
foi o grande guardião, num passado recente, daqueles fatos
que ilustraram nossa vida democrática.

Então, neste instante, quero dizer que, enquanto houver
um fio de esperança, estaremos pedindo a Deus e fazendo
nossa torcida para que o Dr. Ulysses ainda esteja vivo.

Não podemos perder esta esperança. Mas, se o pior acon
tecer, teremos de enfrentar a dura realidade: a perda do gran
de Líder desta Casa.

Por isso, em meu nome e em nome daqueles que repre
sento nesta Casa, o povo do Distrito Federal, faço reverência
a esse grande e ilustre brasileiro: o Deputado Ulysses Gui
marães.

Esperamos também que o ex-Senador Severo Gomes,
que viajava com o Deputado Ulysses Guimarães, ainda esteja
com vida e possa continuar o seu trabalho, ajudando nosso
País.

Sentimos também pelas suas esposas que os acompanha
vam. Será com muito pesar que aceitaremos a infausta notícia
do desaparecimento desses dois homens públicos que, sobre
tudo, são exemplo para todos nós.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é lamentável
a notícia que acabamos de receber do desaparecimento de
Ulysses Guimarães e Severo Gomes, de suas respectivas espo
sas e do piloto do helicóptero em que viajavam.

Recém-chegado a esta Casa, num curto espaço de tempo
convivendo com o Deputado Ulysses Guimarães, aprendi mui
to com suas lições; por isso, para mim, a perda é irreparável.

Como cristão, como católico, como seu compan.heiro.nes-,
ta Casa e como membro do PSDB, querQ trazer, aqui meus
sentimentos por essa perda.

Quero também registrar, Sr. Presidente, Srs. Parlamen
tares, a minha esperança de que esse trágico desaparecimento
do Deputado Ulysses Guimarães possa trazer para todos nós,
que aqui vivemos, que aqui combatemos de algl\ma maneira,
que aqui travamos as lutas mais .importantes em benefício
deste ·P.aís, um exemplo a ser seguido. Esperamos também
que esse triste acontecimento nos ,ajude a prosseguir com
os ideais que S. Ex~ plantou muito bem em nosso País, durante
todos esses anos, como Deputado Federal. Espero ainda ql,l.e
nos inspiremos no exemplo do nosso companheiro Ulysses
Guimarães, para levar adiante os anseios por justiça e liber
dade, a luta contra a corrupção, e tJldo aquilo que S. Ex~

encarnou muito bem, que representou e representa ainda nes
ta Casa. Que Deus lhe conceda, onde S. Ex~ se. encontrar
neste instante, as Suas graças e as Suas I;lênçãos. Manifestamos
os nossos sentimentos por esta perda irreparável!

O SR. ROBERTO FRANCA (PSB ~ PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, gostaria
de, em nome da Liderança do Partido Socialista Brasileiro,
expressar o·nosso profundo sentimento de pesar, que, creio,
seja o sentimento de toda a Nação brasileira, em especial,
do Congresso Nacional, pela perda irreparável de um dos
Deputados que representava o símbolo do Parlamento Nacio
nal. Ulysses Guimarães encarnava o político responsável, sem
pre preocupado com os problemas nacionais. A perda do
Deputado Ulysses Guimarães, assim como a do ex-Senador
Severo Gomes e de suas respectivasesposas, foi muito grande
para o Parlamento Nacional e para o País, sobretudo neste
momento, quando estamos diante de um processo de reco
meço da vida institucional com a posse do Presidente Itamar
Franco. Por isso, Sr. Presidente, é com muita consternação,
com muita tristeza que venho aqui, não apenas em meu nome,
mas também em nome do Partido Socialista Brasileiro, trazer
e expressar este sentimento ç1e profunda perda de uma das
figuras que mais engrandeceu este País. Durante os anos de
luta pela redemocratização do Brasil, pela moralização das
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instituições nacionais, Ulysses Guimarães demonstrou e ex
pressou o que havia de mais puro, de mais sublime no Parla
mento Nacional.

Deixo, portanto, a expressão sincera, profunda de tristeza
pela perda de um dos grandes estadistas da nossa República.

o SR. DERVAL DE PAIVA (PMDB - TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nesta Mesa já está faltando
ele, e a saudade dela nos dói. Cada lar deste Brasil sente
como se tivesse perdido um membro seu. O Brasil, como
um todo, chora a perda do ilustre brasileiro, Ulysses Gui
marães.

Nesta hora em que esta Casa, "sua casa", onde S. Ex·
trabalhou e foi admirado durante todos os anos da sua vida
parlamentar - e reafirmo isso também através da fala do
Tocantins, de um cidadão que já vestiu a sua camisa pelo
período de trinta anos, e que o considera como Líder maior,
como comandante-em-chefe - registra todos os pesares pelo
trágico acidente, deve - se registrar também uma palavra
de pesar pela morte de sua esposa, sua companheira, D. Mora,
lembrada por S. Ex~ nos seus discursos.

Registro, portanto, meus votos de pesar pela perda desse
casal, exemplo de paz e de convívio.

O Tocantins considerava Dr. Ulysses um avó do Estado.
É sabido que a luta do Tocantins pela sua emancipação

durou 179 anos e só foi concretizada na Constituinte, da qual
S. Ex~ foi Presidente. Nesta oportunidade, quero dizer que
O Tocantins, não apenas chora por Ulysses Guimarães, mas
fica de joelhos, assim como todo o Brasil, lembrando também
aqueles que foram com ele, como o ex-Ministro e ex-Senador
Severo Gomes.

Durante o discurso do Sr. Derval de Paiva, o Sr.
Nilson Gibson, .9 29 do artigo 18 do' Regimento Interno
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Inocêncio Oliveira, IQ Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. José Lourenço.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PDS - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero, neste momento de dor,
dizer que me sinto órfão, como todos aqui. Perdemos não
apenas um colega, um amigo, mas um pai. Nos nossos muitos
anos de convívio nesta Casa, às vezes dele discordamos, outras
o apoiamos, mas sempre dialogando. Aliás, o diálogo era
a grande arma do SI. Ulysses Guimarães. Aprendemos a res
peitá-lo, a estimá-lo, a ter nele um ponto de referência para
o Congresso Nacional. Acabamos.de perder o pai, o amigo,
o guia. Mais do que isso perdeu o Brasil, pois S. Ex~ simbo
lizava as instituições democráticas no seu patamar mais alto.

Neste instante de dor, em meu nome, em nome da Bahia
e de toda a Casa, registro nossa saudade do SI. Ulysses Guima
rães e de D. Mora, do ex-Senador Severo Gomes e de sua
esposa. Expressamos ainda a nossa solidariedade à dor das
famIlias e à dor do Brasil.

Sr. Presidente, as lágrimas que nos passam pelos olhos
refletem, sem dúvida, uma oração plilo Dr. Ulysses e pelo
Brasil!

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, o Brasil
hoje perde uma das maiores expressões políticas que a Repú
blica já teve.

Minha convivência com o DI. Ulysses Guimarães data
de 1982, quando voltei ao PMDB. Com aquela vontade de
me ajudar, S. Ex~ abonou minha ficha para que eu voltasse
ao partido. No instante em que assumia a Presidência da
República, eu era o primeiro Deputado a estar com S. Ex~

Houve ocasiões em que o Deputado Ulysses Guimarães diver
giu do ex-Ministro da Justiça, Paulo Brossard, hoje Ministro
do Supremo Tribunal Federal, por minha causa. Era uma
pessoa a quem admirava muito.

Há dois anos, SI. Presidente, ousei discordar do Dr. Ulys
ses Guimarães, quando o PMDB fez um movimento para
eleger o Deputado Ibsen Pinheiro Presidente da Casa. Mas
tive o cuidado de afirmar a S. Ex" que na próxima rodada
estaríamos juntos.

Sr. Presidente, quinta-feira, antes de S. Ex~ viajar, con
versamos muito. O Deputado Ulysses me dizia que D. Mora
estava ansiosa por viajar com D. Neusa, por ser uma ótima
companheira de viagem.

Hoje, Ulysses Guimarães nos deixa órfãos em nossa luta,
na difícil caminhada que teremos em 1993.

Peço a Deus que os tenha: Dr. Ulysses, D. Mora, o
ex-Senador Severo Gomes, sua esposa e o piloto.

Hoje, pela manhã, o Deputado Mendes Ribeiro me tele
fonou de Guaíba e me informou que tinha havido um desastre.
Disse-me ainda que D. Mora havia pedido para não viajar.
Mas o Deputado Ulysses achou que não haveria problemas.

Só me resta rezar por suas almas e pedir a Deus que
tenha muita piedade deles.

Ulysses Guimarães foi um grande homem. Comandou
a redemocratização do País, comandou nosso MDB e PMDB,
lutou pelas diretas-já e presidiu a Assembléia Nacional Consti
tuinte.

"Vamos votar, vamos votar!", dizia S. Ex4 Os Deputados
Haroldo Lima e Roberto Freire o aperreavam muito, mas
S. Ex~ repetia: "Vamos votar, vamos votar!" Ele não saía
de onde está V. Ex', Deputado Inocêncio, que preside a sessão
neste instante, nem para ir ao sanitário. Passava cerca de
dez horas sentado, coordenando votações. Era um homem
extraordinário. Só valorizamos Ulysses Guimarães agora, de
pois de morto!

Só nos resta agora rezar pela sua alma.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PST - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje é um
dia muito triste para o País,que, parece, está sujeito a todas
as provações. Nos momentos políticos de maior importância
para a História recente de nosso País, grandes tragédias se
fazem presentes.

A morte de Tancredo Neves ocorreu num momento em
que mais a Nação precisava do grande líder. E, neste momen
to, em que a ausência total da responsabilidade, honestidade
e integridade do Presidente da República ocasionou o processo
de impeachment, desaparece a figura extraordinária de Ulys
ses Guimarães, o pai da Nação. Na ausência do Presidente
da República, que, este sim, deveria ser o pai da Nação,
Ulysses continua sendo o nosso grande timoneiro, o nosso
grande guerreiro.

Nos meus vinte anos de vida pública na Oposição, Ulysses
Guimarães sempre foi a liderança maior do nosso partido,
desde a época do velho MDB até hoje, após a criação do
PMDB. Lamentavelmente, não permanecemos no PMDB,
porque não era mais seu Presidente o Deputado Ulysses Gui
marães.
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Opusemo-nos a esse assalto ao PMDB, tanto que dele
saímos por divergir frontalmente da sua nova direção nacional.
Se estivesse à frente do partido Ulysses Guimarães, haveria
concórdia, entendimento, e estaríamos na mesma trincheira
de luta, como sempre estivemos.

Quero render as minhas homenagens ao velho guerreiro,
a esse homem público extraordinário, que formou, com o
seu exemplo, uma geração de políticos neste País. Devemos
nos orgulhar da hombridade, da probidade e da integridade
desse homem público, que sempre teve sua esposa, D. Mora,
ao seu lado, pari passu na sua trajetória política.

Sr. Presidente, gostaria também de registrar as passagens
mais recentes na vida pública de Severo Gomes. Quando Se
cretário de Estado, em São Paulo, S. Ex~ pediu seu afasta
mento, recusando-se a coonestar com a falcatrua que estava
em curso com relação às importações de Israel, muito mal-ex
plicadas, pois havia indícios de corrupção. É válido registrar
essa posição de desapego ao cargo público e de apego à morali
dade, na medida em que passamos por vários problemas de
falta de moralidade neste País.

Por isso mesmo, é preciso registrar a exemplaridade des
ses homens públicos: Ulysses Guimarães e Severo Gomes.

Nossas preces pela sua alma, bem como pelas de D. Mora,
do Senador Severo Gomes, de sua esposa e do piloto, pedindo
a Deus Todo-Poderoso que os tenha na Sua infinita grandeza.

Se fosse perguntado a Ulysses Guimarães o que fez dos
dias, dos meses, dos anos da sua vida, certamente teria a
dizer que cumpriu aquilo que lhe foi destinado com galhardia
e muita exemplaridade.

Que Deus os tenha! Que Nosso Senhor Jesus Cristo,
os anjos e arcanjos abençoem as almas desses que partiram!
Os nossos sentimentos mais profundos não podem ser transmi
tidos apenas com palavras, Sr. Presidente!

o SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Sem revisão
do o;a.dor.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, essa
tragedla que se abate sobre o Brasil tem dimensão maior
por se tratar do desaparecimento de homens públicos do vulto
de Ulysses Guimarães e Severo Gomes e das respectivas espo
sas. Eram políticos que sabiam granjear o respeito e a simpatia
de todos, pela lealdade de suas ações, pela firmeza de suas
posições e pelo respeito que transmitiam especialmente neste
difícil momento que atravessa o País.

Na mais dura época da repressão, quando alguns amantes
da ditadura vilipendiavam os resistentes, Ulysses Guimarães
era uma figura que sobrepairava acima de todos. Com sua
ação, sua integridade e sua audácia, fazia andar o barco da
Oposição. Quando alguns pensavam que viver é preciso e
navegar não é preciso, Ulysses levantava a bandeira, que para
alguns parecia rota e cansada, mas que para ele era o auge
da repres~ntação da cidadania, da luta pela liberdade e pela
de~ocracIa. Alguns, desacostumados à luta democrática, pa
reCIam não enxergar o sucesso daquele mascate da democracia
que andava pelo País afora, nas praças e nas praias, enfren
tando as patas dos cavalos e as armas da ditadura para pregar
a liberdade, o respeito e a ordem.

Num momento importante pelo qual a Nação passou,
quando se venceu a etapa da resistência democrática e se
mandou para longe toda e qualquer tentativa da volta da
ditadura, quando o País começou a caminhar em busca de
sua legitimidade e de seu respeito, Ulysses Guimarães sobre
pairava como uma figura preparada para ajudar na construção
-da vida democrática.

Agora não há mais ditadura a combater. Aqueles que
ameaçam a integridade da Nação ou a vilipendiam pela corrup
ção ou pelo descaso vão sendo lentamente banidos pelo voto
ou pela ação parlamentar. Ulysses Guimarães, o mascate do
parlamentarismo, preparava-se, no auge de sua sabedoria,
para a construção de novos tempos, nos moldes da nova lealda
de à vida democrática, para fazer a Nação avançar e devolver
a alguns a credibilidade na ação da vida pública. Foi nesse
gesto, nessa ação, na busca de retemperar energias para a
caminhada da luta democrática e da implantação do parlamen
tarismo que o Brasil perdeu uma das suas figuras mais respei
táveis.

Ao longo da História do Brasil, poucos terão um currículo
igual ao de Ulysses Guimarães e poucos terão o trânsito que
ele teve na vida política nacionaL S. Ex~ era respeitado não
apenas pelos que atuam na vida pública, mas por todos aqueles
,\ue vêem nos homens públicos pessoas íntegras, com dispo
sIção de acertar, com vontade de corrigir, mas sem violência,
sem ódio e sem medo.

A Nação perde uma das suas figuras mais importantes,
e o Parlamento começa a sentir, já nesta hora, a falta daquela·
personalidade sentada à esquerda do Presidente da Casa, ou
na última cadeira da direita, a observar a sessão com seu
semblante respeitoso e tolerante, mas sempre ativo e vigilante.
A figura de Ulysses sobrepaira no Congresso porque ele era,
na verdade, o Congresso, ele era o Legislativo, ele era a
resistência e foi, há poucos dias, o ajudante da construção
daquilo que pensamos ser a perpetuação da democracia no
País.

OSR. MAURÍCIOCALIXTO (Bloco-RO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, ao asso
mar a esta tribuna para também externar os meus sentimentos
diante do já praticamente confirmado passamento do emi
nente líder e estadista Ulysses Guimarães, não posso me furtar
de registrar sentimentos que são experimentados por mim,
Parlamentar de primeiro mandato, vindo dos mais recônditos
rincQes do País para a Câmara dos Deputados e para o Con
gresso Nacional em busca de luzes, de experiência, de conheci
mentos e .da in~piração que sempre há de fazer com que a
d~mocracIa cammhe a passos largos e vigorosos rumo ao aper
feIçoamento de nossas instituições.

Ouvi, em muitas oportunidades nesta Casa, a expressão
segundo a qual, a única unanimidade do Congresso Nacional
era o Deputado Ulysses Guimarães.

Era fácil, sempre foi fácil, ao longo da participação de
Ulysses Guimarães em mais de meio século de vida institu
cional do Brasil, discordar, no melhor campo das idéias e
no melhor padrão de democracia, de S. Ex~ na última oportu
nidade em que o vi na tribuna da Câmara dos Deputados,
S. Ex~discutia um projeto de lei de autoria do Deputado
Nelson Jobim que buscava inibir a máquina geradora de medi
das provisórias do Poder Executivo. Pela primeira vez, com
a Casa cheia, com o plenário da Câmara dos Deputados super
lotado, tive o privilégio e a honra histórica de assistir a esse
pronunciamento do Deputado Ulysses Guimarães. Não havia
burburinho ou alarido. Uma mosca que voasse seria ouvida,
talo silêncio e a atenção com que eram ouvidas as palavras,
a oração do estadista Ulysses Guimarães.

Naquela oportunidade, S. Ex~ nos lembrava que os fantas
mas da história da nossa democracia, em todas as circuns
tâncias graves da vida nacional, nos vigiam. Citava Gustavo
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Capanema e outros grandes vultos da história institucional
e legislativa do nosso País.

Hoje, sentimos o passamento de Ulysses Guimarães. Da
qui por diante, teremos certeza de que também o vulto histó
rico, a legenda viva, o cidadão-democracia, o campeão da
democracia do nosso País, Ulysses Guimarães, também estará
sempre a nos vigiar. A ele, histórica e permanentemente,
deveremos prestar contas com as nossas consciências, sabedo
res que somos de que a sua marca nestá Casa é indelével
e jamais será apagada.

Por isso, mesmo nesta hora em que deixa a vida e que
continua permanentemente presente na História, temos certe
za de que naquela mesa está faltando ele. Nossas saudades
do grande Parlamentar, do grande estadista, do homem-de
mocracia Ulysses Guimarães!

O SR. DÉRCIO KNOP (PDT -SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, a Zona
Franca de Manaus resultou de uma idéia generosa que tem
por fim desenvolver a tecnologia nacional, dar emprego à
população daquela cidade do Norte de nosso País, fixar a,
população naquele local, evitar ~s migrações, manter um flux?
natural de recursos para a região, promover o desenvolvi
mento social e, assim, garantir a segurança e integridade nacio
nais.

Com a Carta de 1988, a Zona Franca passou a ter status
constitucional, ficando indenes à ação da lei ordinária suas
características de área de livre comércio, de exportação e
importação e de incentivos fiscais, pelo prazo de um quarto
de século.

Contudo, a idéia, generosa e louvável, que presidi~ a:
criação da Zona Franca de Manaus, voltada para beneficiar
e proteger, vem se tornando em terrível monstro, destrui?or
e maléfico, avaro e criticável, na medida em que o regime
da ZFM, em vez de proteger e beneficiar, prejudica e 'arruina
as indústrias de outras partes do mesmo País; em vez de louvá
vel e generosa, torna-se carregada de corrosão e digna de
reexame.

Na medida em que o Imposto sobre Produtos Industria
lizados se torna um fator ponderável de aumento de c'u~tos
dos bens fabricados em nosso País, mais se beneficia a indústria
manauara e mais se sobrecarrega a indústria instalada a~hures.

A solução que as indústrias paulista, cátarinense, gaúcha
e de outros lugares de nosso País têm encontrado para vencer
a concorrência predatória da Zona Franca é deslocar-se para
Manaus. Não mais se tem uma indústria eletroeletrônica im
portante que ou já não se tenha transferido ou já esteja cogi
tando de transferir-se para a Zona de Manaus. O resultado
evidente desse fenômeno é o empobrecimento das. r~gic)es
onde se encontravam instaladas anteriormente essas fábricas, .
é o desemprego que resulta de sua mudança para distantes
plagas, é o imposto que deixa de ser arrecadado não apenas
pelo Estado-vítima da sucção, mas da própria União Federal,
que deixa de arrecadar de imediato o Imposto sobre Produtos
Industrializados e o Imposto de Importação incidente sobre
os insumos.

Essas afirmações, que faço em termos genéricos porque
se aplicam a todo um ramo industrial ou a vários ram~s indus
triais, podem ser aferidas em exemplos concretos. Ta~s exe~

pIos, pelo que ganham de colorido, ilustr~m d.e maneua maiS
dramática o fenômeno a que estamos a discutir.

Na pequena Rio do Sul, em meu Estado de Santa Cata
rina, há uma empresa que atua no ramo eletroeletrônico de

entretenimento. Refiro-me à Frahm Eletrônica, uma socie
dade de responsabilidade limitada, fundada em 9 de junho
de 1991, contando atualmente com um parque fabril de 30
mil metros ql1.adrados de área construída. Ela emprega direta
mente em Rio do Sul 1.050 servidores, faturando em dólares,
por ano, naquele Município, 80 milhões de dólares. É a maior
contribuinte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
e Serviços do ES,taqo é \llI\aior contribuinte de IPI e de outros
impostos da região, dq Alto Vale do Itajaí.

Castigada ].á pelos ventos da concorrência predatória,
essa empresa, composta de seis outras, já tinha instalado uma
delas em Manaus, para ali dedicar-se à fabricação de compo
nentes eletrônicos que são agregados aos seus produtos finais,
manufaturados em Rio do Sul.

Ocorre que, não obstante contribua de forma notável
com o Fisco federal, inclusive, como dito, alçando-se ao pri
meiro lugar em volume de recolhimento ,do Imposto sobre
Produtos Industrializados em toda a região do Alto Vale do
Itajaí, vem sofrendo crescentes golpes em sua capacidade de
contribuição, graças ao aumento contínuo do IPI, que tem
causado um forte impacto em suas atividades, inviabilizando
seus 'preços e minando sua capacidade de competição no mer-
cado. .

A isenção do IPI, a isenção do Imposto de Renda, a
isenção do Imposto de Importação e a redução do ICMS,
entre outros incentivos, dão à Zona Franca de Manaus condi
ções de competitividade e de destruição das demais indústrias
do País que atuam no mesmo ramo das lá localizadas. A
solução, em termos microeconômicos, do ponto de vista exclu
sivo da empresa, é deslocar-se para Manaus; mas a solução
para o País, a solução para as comunidades donde provêm
essas empresas que s'ão' obrigadas a migrar, a solução para
os empregados dessas empresas não pode ser essa.

Trata-se de um problema nacional que não pode ser resol
vido segundo uma equação meramente regional ou bairrista.
A política tributária não pode ser predatória, visando a criar
uma terra arrasada, em benefício exclusivo de uma região
ou uma cidade.

, O aumento imoderado do IPI, como o recentemente im
, posto pelo Decreto n9 613, de 21 de julho de 1992, é destrutivo

e leva ao 'desemprego, à fome, ao desespero e à dor. Embora
essa afirmação possa' parecer piegas e dotada de excessivo
apelo dr,àmático, os pais de família que foram privados de
-seu sustento pela remoção das empresas em que trabalhavam
ou pela sua falência, ou mesmo pela diminuição de suas ativi
dades, hão de concordar inteiramente com ela. Não há "mo
dernização" ou solução geniallucubrada em gabinetes de exce
lência que possam justificar o esquecimento ou o descura-
mento dos áspectos sociais 'e pessoais. .

.Quando toda' uma coletividade sofre com a recessão, o
aumento irracional'e imoderado de imposto, para prejudicar
empresas nacionais em benefício de empresas, multinacionais
ou não, localizadas em certa parte do território da mesma
Pátria, deixà de ser justificável e precisa ser revertido ou
anulado.

O apelo que faço ecoar neste recinto, caixa de ressonância
da opinião nacional, é no sentido de conclamar os dirigentes
da Nação, em especial o Sr.Presidente da República, a que
reestudem e revoguem com urgência o Decreto n9 613, de
21 de julho de 1992, do Sr. Collor de Mello, que aumentou
ainda mais a carga do IPI, prejudicando as empresas locali
zadas no território brasileiro mas fora da Zona Franca de
Manaus.
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Apelo também para que se abstenha o Poder Executivo
de novas majorações de impostos com o· só propósito de,
prejudicando as empresas já fraquejadas pela'cruel recessão,
beneficiar outras, em razão de sua localização: O equilíbrio
federativo exige cuidados tais.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PDS - PI. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, tenho
firme convicção de que o desenvolvimento social e econômico
do Nordeste brasileiro passa, obrigatoriamente, pelo estabele
cimento e pela prática de uma política agrícola ajustada às
condições específicas daquela região do País.

Para tanto, faz-se necessário que o Governo Federal,
em articulação com os Estados e Municípios, adote e pratique
de fato um plano agrícola voltado diretamente para a região,
consubstanciado em medidas capazes de melhorar e dignificar
o padrão de vida de milhões de brasileiros que vivem e habitam
naquelas paragens, também abençoadas por Deus, apesar de
esquecidas pelos governantes.

Esse plano, anseio de toda sociedade brasileira esclare
cida e muito especialmente de toda a bancada parlamentar
federal, não pode ser adiado, sob pena de se ver os cidadãos
trabalhadores daquele grande pedaço do Brasil serem trans
formados, pela desnutrição, pobreza, doença e falta de oportu
nidade de trabalho', em homens "gabiru".

Ou a sociedade acorda para essa realidade ou dentro
'de pouco tempo veremos esqueléticos seres humanos peram
bulando pelo Nordeste, notadamente nas regiões do semi-á
rido, como ocorre na Somália, na Namíbia e em outros países
da África Centro-Sul e Norte Oriental.

O Ministro da Agricultura e Reforma Agrária havia se
comprometido, na última visita à Comissão ?e Agricultura
e Política Rural da Câmara dos Deputados, dIa 12 de agosto
passado, a enviar ao Congresso uma proposta de Plano Agrí
cola espe.cffico para o Nordeste brasileiro no mês de outubro
do corrente.

Com os últimos acontecimentos políticos vividos pelo
País confio em que o Ministro da Agricultura, nesta Adminis
tração Itamar Franco, cumpra o compromisso assumido na
Câmara.dos Deputados pelo Ministro Antônio Cabrera. Con
fio, ainda, em que os Ministros Gustavo Krause e Paulo Had
dad, profundos conhecedores da Região Nordeste, s7 sen~ibi

lizem com essa inadiável questão e para ela prOVIdencIem
a destinação de recursos no Orçamento de 1993, que ora
está sendo revisado pelo Poder Executivo, para o envio de
alterações à proposta orçamentária em tramitação na Comis
são Mista de Planos,· Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional.

Finaimente, aguardo que o Plano Agrícola do Nordeste
contemple ações que se adequem à realidade da Região, prin
cipalmente nos aspectos do crédito diferenciado para produtos
potencialmente aclimatados, no incentivo à prática de uma
pecuária tipificada, na ampliação da fruticultura de exportação
e no emprego de uma tecnologia apropriada que utilize meios
modernos, em especial da irrigação.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a existência e aprovação
de um Plano Agrícola específico adaptado às condições do
Nordeste é necessidade tão premente quanto a própria apro
vação de uma reforma fiscal de emergência.

Daí o apelo que faço às autoridades federais responsáveis.
e aos Srs. Parlamentares do Congresso Nacional: que conside
rem essa questão com o grau de importância e urgência que
ela está a merecer!

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. l?eputados,
o Ministro Gustavo Krause não pode pecar pela tImIdez. Ao
se empenhar por um ajuste fiscal de emerw~ncia. ~ n?~o Minis
tro da Fazenda deixará escapar oportumdade hIstonca. Per
derá o consenso da sociedade, dos empresários, dos políticos
e de praticamente todos os membros do Co~gresso N~cio~~l,

em tomo da necessidade de uma Reforma FIscal e Tnbutana
ampla e profunda. Por que, então, pensar apenas em tapar
o rombo do Tesouro? Por que não pensar numa reforma
que vá além de 1993 e que sinalize agora, imediatamente,
para os agentes econômicos, para a .Administraçã? Pública
e para a sociedade novos e seguros honzontes? O PaIS, comba-
lido em várias frentes, precisa desse Norte. '

Dirão alguns, talvez até o próprio Ministro Gustavo Krau
se, que o tempo é curto e que uma reforma abrangente exigiria
demasiadas alterações constitucionais. Digo que esta Casa
tem condições e disposição de se debruçar sobre um projeto
abrangente, especialmente se a proposta do SI. Ministro, a
ser enviada ao Congresso nos próximos ~ias, tiver o cuidado
de aparar as alterações constitucionais. que nada têm a ver
com a reforma.

Tomado esse cuidado, a proposta do ajuste fiscal só terá' '
problemas se for simplista, se buscar apénas a criação d7
novos impostos ou aumento de alíquotas. Se esta Casa contI-.
nua ouvindo a voz das ruas, não aceitará esses equívocos.
Criar novos impostos, ou aumentar alíquotas, foi a marca
da falta de criatividade de burocratas que, em governos ante
riores, buscaram sempre compensar a incompetência adminis
trativa tirando cada vez mais do bolso do trabalhador e do
caixados agentes econômicos. Precis~mos começar um novo
tempo.

O que o País precisa, em caráter emergencial, é do novo
conjunto de conceitos que elimine distorções. Precisa ampliar
a base de arrecadação e a um só tempo simplificar o Sistema
Tributário. Como afirmei desta tribuna, em junho último,
chegou o momento de tirar a corda do Fisco do pescoço dos
empresários brasileiros. Uma corda tecida com os fios do
emaranhado burocrático-fiscal, por sua vez o mais forte esti
mulador da sonegação. ' .

'Precisamos liberar principalmente os pequenos empre-
. sários. Hoje, esses agentes econômicos dedicam mais tempo

a responder questionários, a interpretar normas, portarias e
leis e a cumprir exigências complexas do que aos próprios
negócios. Um microempresário gasta com consul~oria fiscal
externa, hoje, mais do que com o aluguel de sua lOJa. Empre
sas pequenas e médias, que há alguns anos davam conta de
todas as tarefas administrativas com meia dúzia de funcio
nários, precisam agora de 10 ou 15. Não em função do cresci
mento' da empresa, mas para acudir a irracionalidade fiscal.

É preciso simplificar, mas também desonerar o contri.
buinte. Ao mesmo tempo, será fundamental recuperar os ha
veres do Tesouro em mãos de sonegadores e de inadimplentes.
Apenas essa providência pode compensar o ajust7emergen
cial. O Ministro Gustavo Krause conhece es~e cammho. Basta
repetir, em nível nacional, o sistema de fiscalização e de co
brança judicial que pôs em prática em Pernambuco, com resul
tados surpreendentes: o julgamento de processos subiu de
4 para 300 por mês, empresários que não recolhiam ICMS
há vinte anos tiveram que se render nos guichês do Tesouro
daquele Estado. Graças a esse conjunto de medidas, a arreca
dação de ICMS de Pernambuco elevou-se em 7%, enquanto
São Paulo, no mesmo período, aGusava queda de 8%. Por
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que não repetir a façanha pernambucana em nível nacional?
O momento é inteiramente favorável a uma profunda

reforma fiscal e tributária. Nessa direção apontam pratica
mente todos os segmentos organizados da sociedade, as forças
políticas e partidárias. Esse somatório de forças, num instante
particularmente histórico para a Nação, não deixa espaço para
a timidez. Ele pede mais que um ajuste fiscal de emergência;
ele exige passo determinado. Ele pede visão estratégica, con
formada em reforma fiscal e tributária abrangente e profunda,
capaz de tirar o País do buraco financeiro e traçar parâmetros
de eficácia e de eficiência para a Administração Pública, como
anseia a sociedade brasileira. Exorto, pois, o senhor Ministro
Gustavo Krause a repensar seu propósito de um ajuste fiscal
apenas emergencial.

O SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Pronuncia o seguin
te discurso.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, a morosi
dade do processo legislativo causa prejuízos à Nação. Isso
tem sido sentido em muitos dos momentos da vida nacional,
tornando-se agora mais evidente ainda quando o Poder Legis
lativo sente dificuldade, decorrente de sua própria estrutura
funcional, para apreciar, discutir e votar o Projeto de Lei
n9 1.258/88, que trata das novas diretrizes e bases da educação
nacional.

Sr. Presidente, receio que, quando o fizermos, o projeto
já esteja em parte superado, uma vez que as transformações
sociais, nos dias de hoje, são dinâmicas e rápidas, com reflexos
acentuados nos processos, métodos e sistemas educacionais.

Nesse sentido, estou me associando às preocupações d~

Câmara Municipal de Goiânia, que, aprovando os Requen
mentos n9S 846 e 867, respectivamente dos Vereadores José
Eduardo e Olívia Vieira, solicita que esta matéria seja votada
o mais rapidamente possível nas duas Casas do Congresso
Nacional.

E não é sem razão que áquela Edilidade cuida dessa
matéria. Sei, Sr. Presidente, que a demora na deliberação
vem retardando o cumprimento coercitivo de preceitos consti
tucionais que envolvem a educação, desde o ensino pré-pri
mário e maternal até o de nível universitário.

Como vemos a ausência da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Naci~nal, fundamentada nos preceitos constitu
cionais específicos, vem causando prejuízos que as gerações
atuais de estudantes não poderão recuperar ao longo de suas
vidas futuras.

Chamo, pois, a atenção da Casa para esse problema,
registrando, como sendo também minhas, as preocupações
dos ilustres Vereadores de Goiânia.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. SALATIEL CARVALHO (PTR - PE. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados,
tem crescido de forma assustadora a quantidade de estupros
ocorridos no Brasil. Isto não deve ser creditado à decadência
moral da sociedade. Existem outras causas.

O estupro, assim como o atentado violento ao pudor,
tem sido utilizado como meio de intimidar as vítimas de outros
crimes. A formação moral daqueles que sofrem tais atentados
às vezes impede que comuniquem às autoridades policiais
os fatos e, em todos os casos, deixam marcas indeléveis nas
vítimas. Tornam-se fator de coação permanente.

Mas o que há por trás desses crimes contra a liberdade
sexual, contra os costumes?

Na quase totalidade dos casos, trata-se de roubo com
o fim precípuo de se obterem recursos para o consumo de
drogas.

Erroneamente, nossa legislação tem sido extremamente
benevolente para com os viciados, considerando-os vítimas,
passíveis de tratamento.

É certo que para superar o problema os viciados têm
que se submeter a tratamento, mas. também não é menos
verdadeiro que são responsáveis por seus atos e que, pelo
vício, devem ser punidos, retirados do convívio social, para
se prevenir o corpo social são de ataques de variados tipos,
inclusive de roubos, estupros e atentados violento ao pudor.

É necessário, imprescindível, urgente mudar-se a legisla
ção para punir-se os toxicômanos pelo vício.

É mister, outrossim, retirar-se a possibilidade de trafi
cantes e viciados terem qualquer redução de pena, usual para
outros criminosos.

Não é justo que mulheres, crianças, idosos e mesmo ho
mens sejam submetidos a vexames por toxicômanos.

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

O SR. NELSON BORNIER (PL - RJ. Pronuncia o se
guinte djscurso.) - Sr. Presidente, Sr" ~ Srs. D~putad?s,

anunciam os jornais que os agentes do SIstema Fmancelro
de Habitação resistem à obrigação de devolver aos mutuários
o que deles receberam a maior, nos últimos meses, quando
aplicaram índice indevido na correção das prestações da casa
própria.

Diz-se mesmo que o assunto somente será resolvido no
Poder Judiciário, caracterizando isto um fenômeno a mais
nos procedimentos aéticos que se tornaram comuns, nos últi
mos tempos, em nosso País.

Ora, se foi o próprio Poder Judiciário que ~ntendeu ser
incorreta a sistemática de aplicação de índice deVIdo naquelas
operações, claro está que a Justiça não decidirá contra sua
manifestação anterior.

Assim, buscam os agentes financeiros apenas procrastinar
a solução do problema, ao tempo em que se beneficiam de
recursos que auferiram indevidamente.

Mas este, Sr. Presidente, não é o único problema com·
que se deparam os mutuários do Sistema Financeiro de Habi
tação.

A inflação persistente, a queda nos~,ralores reais dos salá
rios, a recessão e os sucessivos planos econômicos desastrosos
causam pânico entre os mutuários, ao tempo em que promo
vem a falência de um sistema que deveria trazer alento, e
não pesadelo, aos que deles se acercaram.

Mas na verdade, Sr. Presidnente, o Sistema Financeiro
de Habitação é um pesadelo terrível, uma vez que há um
descompasso instalado entre o crescente v.alor do saldo deye
dor e das próprias prestações com a capacIdade remunerat~va

do mutuário; que vê, assim; a inadimplência como o úmca
caminho a ser seguido.

Não faltará tempo em que a quase totalidade dos 4 mi
lhões de mutuários estará devendo aos agentes financeiros,
dentro de um quadro de total incapacidade para satisfazer
a ganância dos índices escandalosos a que são submetidos,
prestações e saldos devedores, em contradição com a realidade
salarial do trabalhador brasileiro.

A partir de 1987, os contratos firmados com o Sistema
Financeiro de Habitação traziam tantas distorções que o saldo
devedor, que seria corrigido por um plano de equivalência
salarial deixou de observar este critério, conforme medidas
unilate;ais do Governo e de seus agentes, em prejuízo dos
mutuários, que, de beneficiários de um programa social, passa
ram a ser vítimas da agiotagem oficial.
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O Sistema Financeiro de Habitação é hoje o mais cruel
de todos os agiotas que existem no País, laborando este fato
em desfavor do mutuário, hoje terrivelmente abalado em suas
relações econômicas e financeiras subsistentes 'com bancos
e caixas econômicas que lhes oferecem um, sonho e lhes dão
um pesadelo.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sr~se Srs. Deputados.
O Brasil experimentou, nestes últimos tempos, um am

biente de salutar democracia, com o povo nas ruas, manifes
tando-se pelo afastamento do Presidente da.República, e vo
tando, em seguida, nos seus candidatos, a Prefeito e Vereador.

Nenhum incidente ocorreu que pudesse deslustrar aque
les \,:ventos cívicos, o que demonstra, Sr. Presidente, o elevado
grau de maturidade política do nosso povo, a partir da juven
tude, que se houve ordeira e educadameIite, embora severa
em suas ações que visavam atrair o Congresso Nacional para
o palso das inquietações populares.

E de se registrar também que, quando da votação do
impeachment, a Câmara dos Deputados guardou um clima
de absoluta tranqüilidade, de respeito entre todos os pares
desta Casa, sem agressões verbais, sem gestos que poderiam
até ser normais em momentos de emocionalidade e, de certa
forma, de.passionalidade.

O mesmo equilíbrio notado nas ruas verificou-se neste
plenário, na mais absoluta consonância entre o povo e seus
legítimos representantes. E este mesmo nível de vivencia
ment() ~e transferiu para a boca das umas, nas eleições de
3 de outubro.

Quero congratular-me com o povo brasileiro por essas
lições de civilidade e de grandeza que oferece ao mundo intei
ro. Bem assim, Sr. Pr:esidente, quero constar dos Anais desta
Casa .a, ressonân.cia que o ato aqui praticado, na tarde de
29 de setembro, obteve na imprensa mundial, que se revela
absolutamente atenta a esse progresso político do Brasil.

Acresça-se ainda, Sr. Presidente, aos eventos mencio
nados, a intercalação, entre eles, da substituição do Presidente
da Rep4blíca, em solenidade que se fez dentro da mais perfeita
normalidade, na forma da lei, envolvendo os Três Poderes
constituídos, que se comportaram harmônica e independen
temente, cada qual cumprindo sua responsabilidade sem que
rer imisc:uir-se com a jurisdição do outro.

Por fim, Sr's e Srs. Deputados, a tranqüilidade que envol
ve o. processo de apuração das eleições, subsistindo surpresas,
renovando-se quadros, mas sem que se noticiem irregulari
dades, tráfico de influências, corrupção, fraudes e tantos ou
tros males que se faziam presentes em outras pugnas, de recen
te e triste memória.

No Estado do Rio de Janeiro, em que pese o constran
. gimento do Governador do Estado, que se vê derrotado em
seus principais redutos, a democraciase fez presente em todos
os Municípios.

De salutar, Sr. Presidente, em todos esses fatos é que
o Presidente Itamar Augusto Franco assume a chefia do Poder
Executivo em um momento de normalidade política e institu
cional, em um ambiente de pleno exercício da cidadania e
de garantia dos direitos políticos. Assim poderá bem desem
penhar as graves responsabilidades que lhe cabem, conforme
espera o povo e confia a classe política.

Quero ainda registrar, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, que o Governo remeteu ao Congresso Nacional alguns
subsídios para uma reforma fiscal e tributária, na expectativa
de que aquela sua "contribuição" fosse aprimorada por Parla
mentares que a inserissem em propostas sobre o assunto, que

tramitam no Parlamento, de modo a que o Poder Executivo
ganhasse prazos e se beneficiasse o processo legislativo já
instalado.

O próprio Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento já admitiu equívocos naqueles seus subsídios, alteran
do-os em alguns pontos, o que não lhes deu maior credibi
lidade nem o respaldo necessário à consecução dos objetivos
visados pelo Palácio do Planalto.

E tanto é assim, Sr. Presidente, que o próprio Presidente
da República, conforme a imprensa noticiou em 18 de setem
bro de 1992, mostrou-se favorável à proposta de emenda à
Constituição que institucionaliza o chamado Imposto Único
sobre Operações Financeiras, que substituirá a atual parafer
nália fiscal e tributária, a qual labora somente em favor da
corrupção e da sonegação.

No caderno "Negócios e Finanças" do Jornal do Brasil,
matéria sobre o Imposto Único é desenvolvida para demons
trar que há interesses localizados em apoiar e em negar apoio
à iniciativa do Deputado Flávio Rocha, inspir~da em estudos
do economista e professor Marcos Cintra. E certo, então,
que se deva amyliar o debate sobre o assunto, sem o que
nem o Imposto Unico nem os subsídios do Governo à reforma
fiscal poderão ser bem avaliados pelo povo e pelos segmentos
organizados da sociedade. '

Setores corporativados do Governo se reve!am nitida
mente contrários à institucionalização do Imposto Unico, uma
vez que à máquina administrativa interessa a confusão reinan
te, que lhe rende dividendos, em prejuízo, embora, do próprio
Estado.

Já para a sociedade, o Imposto Único se afigura .como
solução lógica, inovadora, capaz de atender às necessidades
'do Estado, ensejando ao contribuinte maior tranqüilidade na
organização de seu relacionamento contábil para com o Poder
Público de todos os níveis de hierarquia administrativa.

Ficam em jogo, portanto, Sr. Presidente, o interesse da
burocracia estatal e a vontade do contribuinte, sendo certo
que o Poder Legislativo haverá de optar pela melhor solução,
que, creio, seja atender ao gue espera de nós o povo, institu
cionalizando-seci Imposto Unico.

. Mas há de se estudar esse problema com a abrangência
que o caso sugere, sobretudo porque o próprio Presidente
da República, ao que parece, descrê dos subsídios que o seu
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento fez chegar
ao Congresso Nacional para a reforma fiscal e tributária.

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

o SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a Plenária do IX Encontro Estadual dos Engenheiros Agrôno
mos do Estado do Paraná aprovou, em'agosto próximo passa
do, o texto da "Carta de Cascavel".

Naquele documento dirigido à sociedade brasileira, a As
sociação dos Engenheiros Agrônomos manifestou sua apreen·
são pela recessão, que já petdura por longo tempo, e com
o aprofundamento da crise que se manifesta nas péssimas
condições de moradia, de saúde, de educação, enfim, de vida
da POpulllÇão.

Ressalta ainda a "Carta de Cascavel" a acentuada deterio
ração do poder de compra da classe trabalhadora em face
da implantação do maior arrocho salarial da história brasileira.

Manifesta ainda a Associação dos Engenheiros Agrôno
mos do, Estado do Para\lá inquietação em face da inexistência
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total de investimentos em Ciência e Tecnologia, com reper
cussões negativas no processo de modernização da economia.

Aquela Associação acompanha, ainda, estarrecida, a fa
lência étic~ e moral de parcelas da elite empresarial e do
Governo. E a deterioração dos princípios morais de convi
vência, que se manifesta no tráfico de influência, no apanigua
mento de protegidos, no clientelismo político, nos expedientes
'escusos e na degeneração das instituições públicas.

Destaca a "Carta de Cascavel" que, dentro desse quadro
de crise que vem marcando profundamente a sociedade brasi
leira, um segmento foi duramente atingido: a agropecuária.
Esse setor continua penalizado de várias maneiras, principal
mente pela deterioração dos preços dos produtos agrícolas
no nível do produtor e pela insuficiência na oferta de recursos
públicos, além dos altos encargos incidentes sobre o crédito
rural. Em trecho daquele documento, afirma-se que "a falta
de uma política agrícola consistente, de longo prazo, voltada
para os reais interesses nacionais, aliada à redução dos recursos
públicos desviados pela corrupção e sonegação ou contraídos
pela queda da avecadação tributária, gera uma crise sem
precedentes nas instituições de fomento, pesquisa, assistência
técnica e extensão rural, vinculadas à agropecuária".

No contexto dessa crise que se aprofunda, Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, a Associação dos Engenheiros Agrôno
mos do Estado do Paraná manifesta preocupação com a con
tração do mercado de trabalho do profissional de Agronomia,
tanto no setor público quanto no setor privado.

Aquela entidade, porém, não se limitou a diagnosticar
a realidade. Propõe ampla discussão de novas fórmulas de
enfrentamento da crise de emprego, tendo em vista que, anual
mente, são lançados no mercado de trabalho mais de 300
profissionais oriundos apenas das Escolas de Agronomia do
Estado d9 Paraná. Através da "Carta de Cascavel", a Plenária
do referido Encontro sugere, entre outras medidas, a criação
de Cooperativas de Trabalho de Engenheiros Agrônomos,
intensa campanha promovida pelos órgãos e associações de
classe a respeito das atribuições do Engenheiro Agrônomo;
fiscalização pelo Engenheiro Agrônomo das ocorrências de
exercício ilegal da profissão; posicionamento contra a criação
de novas faculdades de Agronomia enquanto as atuais não
apresentarem plenas condições de formação de profissionais
qualificados e enqüanto o mercado de trabalho apresentar
uma oferta de profissionais superior à demanda.

Ressalta finalmente a "Carta de Caséavel" a necessidade
de envidar esforços na busca de soluções para o desemprego
e a baixa remuneração do Engenheiro Agrônomo e sua valori
zação como profissional.

O SR. MATHEUS IENSEN (PTB - PRo Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
quero formular votos de êxito ao Governo Itámar Franco,
em nome do povo evangélico do Estado do Paraná.

A comunidade evangélica em todo o País preocupava-se
com os rumos da Nação, com a corrupção, com os desvios
da moralidade, com os gravames que se faziam contra o povo,
notadamente contra os pobres e miseráveis.

Assim, em espírito de oração e temor, buscava-se em
Deus a solução para os problemas nacionais, que veio, da
parte do Senhor, pela voz ordeira e pacífica do povo, que
se fez enérgico em sua influência sobre o Poder Legislativo,
que se viu compelido a cumprir, na sua plenitude, a vontade
da grande maioria. .

Hoje, graças a Deus e ao povo, Itamar Franco é Presi
dente da República, cercado de seus Ministros e respeitado

pela opinião pública interna e externa. Vive-se um clima de
tranqüilidade. As inquietações e as angústias estão sendo supe
radas. Há crescente entendimento entre os Poderes consti
tuídos.

A harmonia tende a manter-se em todos os níveis da
sociedade, de modo a poder-se caminhar em direção da estabi
lidade institucional e econômica, devolvendo-se aos trabalha
dores e aos empresários as condições mínimas desejáveis para
que se retome o processo de desenvolvimento do País.

Mas há um detalhe que precisa ser ressaltado. Em tempos
que se vão distanciando, governantes brasileiros se dedicam
à prática do misticismo, do paganismo, da idolatria, da submis
são pessoal aos ditames oriundos de gurus, de místicos, de
"pais-de-santo", de adivinhadores, de satanistas. Esta expe
riência foi vivenciada nos últimos meses do Governo ora em
disponibilidade ..

A opinião pública sabia o que acontecia em derredor
do então Chefe do Poder Executivo, de seus auxiliares mais
diretos e de seus familiares mais próximos: todos dependiam
de orientações de satanistas, crendo no poder das imagens
de escultura e buscando no reino das trevas a luz que nele
não existe.

É de se desejar que o novo Presidente da República
não venha a se deixar seduzir por esses encantadores, nem
enredâr pela idolatria vã, pondo sua plena confiança em Deus,
que é o dono e o Senhor da história.

Errou quem disse ser o tempo o senhor da história. O
Senhor da história é Deus. Somente a Ele deve o Presidente
Itamar Franco oferecer o seu culto e suas orações" Em assim
fazendo, seu Governo será próspero e abençoado.

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

O S~. AÉCIO DE BORBA (PDS - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
comemorou-se, no dia 7 de setembro, mais um aniversário
da Independência de nosso País. No presente momento nacio
nal, tais comemorações revestem-se de peculiaridades muito
especiais. A crise que vivemos não pode, de forma alguma,
sob pena de constituir-se em falta gravíssima, toldar as soleni
dades alusivas à data. O patriotismo tem que estar acima
de diferenças políticas e circunstâncias quaisquer.

Afirmam os maiores dicionaristas da Língua Portuguesa
que patriotismo e civismo são vocabulários que se equivalem.
Indicam significar civism? dedicação pelo interesse público
ou pela causa da Pátria. E a atuação consciente e esclarecida
do cidadão, no seio da comunidade, através do cumprimento
dos seus deveres de cidadania e do seu esforço em contribuir
para o progresso e engrandecimento de sua Pátria.

Caracteriza-se o civismo por uma atitude ativa, de inte
resse pelos problemas da comunidade e de participação.

Civismo é caráter, baseado na moral, originária da ética,
tendo como fonte Deus.

Civismo é amor à Pátria e às suas tradições, com capaci
dade de renúncia a interesses particulares.

Civismo é ação intensa e permanente em benefício da
Pátria. Esta a definição brasileira de civismo, altamente espiri
tualista, sem a qual o civismo degenera em nacionalismo jaco
bino. O patriotismo, que é a base do civismo, pode resumir-se
no preceito evangélico, princípio de toda a filosofia preponde
rantemente altruística do Cristianismo e que é, por assim dizer,
a sua própria síntese: "Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a nós mesmos. "
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O preceito cristão que incumbe ao homem observar com
relação ao próximo é o do amor altruísta, contrário ao amor
egocêntrico.

Por conseqüência, o verdadeiro civismo deve orientar
as pessoas para o bem comum. Ao reverso, o egoísmo impul
siona os seres para a conquista unicamente do bem próprio
na maior escala possível, com prejuízo inclusive do próximo.

Infelizmente, nos tempos atuais, mundo afora e em nosso
País também, o egoísmo tem campeado, o que tem gerado
milhões de seres humanos vivendo em condições precárias,
em níveis de miséria absoluta.

O mais triste, o mais lamentável, o mais aterrador é que
muitos que parecem ter uma posição altruística não a têm,
a não ser em palavras. Suas ações, camufladas por discurso
em favor do próximo, servem apenas para, na realidade, es
conder suas reais intenções de se locupletarem com a miséria
alheia.

Isto não ocorre apenas ao nível de pessoas, mas também
de ideologias. O que se precisa é de mais ação e menos pala
vras, pois mais dia menos dia a hipocrisia aparece e muros
desmoronam, ideologias são desacreditadas, pessoas são des
cobertas.

Milhões podem seguir por um tempo idéias e pessoas
por imaginarem sua sinceridade, mas um dia as reais intenções
são descobertas, como aconteceu com o fascismo, o nazismo
e, em dias mais recentes, com o comunismo.

Dizia com propriedade Amoroso Lima:

"Onde não há justiça econômica, não pode haver
civismo. Onde não há liberdade individual, não pode
haver civismo. Onde não há respeito pela lei, não pode
haver civismo. Onde não há instrução e educação para
todos, não pode haver civismo."

A negação do egoísmo só poae ser telta em bases profun
das e duradouras com apoio na moral, tendo como fonte
Deus, que nossa Constituição invoca em seu preâmbulo, com
respaldo nas tradições espiritualistas e éticas da Pátria brasi
leira.

É sintomático que, quando da feitura da atual Carta Cons
titucional, muitos tenham se levantado contra a expressão
"sob a proteção de Deus". Pretender constr}lir o civismo sob
bases puramente humanas não é possível. E quimera, como
tentaram fazer as ideologias irmãs: fascismo, nazismo e comu
nismo, ou trata-se daquela situação há pouco descrita, de
pessoas e ideologias que, sob o pretexto de defenderem o
bem comum, fazem - isto, sim - a defesa exclusiva de seus
interesses.

A negação do egoísmo há de se fazer com a formação
e o aperfeiçoamento, portanto, do caráter do homem, que
é condição essencial para que se possa trabalhar pelo bem
comum.

Com tais pressupostos, o homem está em situação de
amar a sua pátria e as suas tradições, com capacidade mesmo
de renúncia, em benefício, em última análise, do próprio bem
comum. Está em condições de servir à Pátria, em vez de
servir-se dela. A filosofia do patriotismo equivale, em última
instância, à própria filosofia do bem comum e à própria filoso
fia evangélica do amor ao próximo.

Com esta filosofia, o homem não ficará inativo. Fatal
mente partirá para a ação, intensa e permanentemente, em
benefício da comunidade. Sabedor do que deseja e de qual
a diretriz a que se propôs, o homem não agirá de forma
estéril e contraproducente.

O cerne da idéia de civismo é o patriotismo, detnro de
uma filosofia que sirva à causa do homem e do espírito.

O país em que nascemos é a nossa pátria. A pátria traz
a idéia da herança de um acervo material e cultural que recebe
mos de nossos ancestrais. Já a nação lembra a idéia de origem
e traduz, sobretudo, uma família histórica. As pátrias neces
sitam espaço. As nações podem subsistir sem ele. O amor
à nação e o amor à pátria são sentimentos que se correla
cionam. O patriotismo é o aspecto sentimental do naciona
lismo.

Louis Le Fur, em sua obra "Les Grands Problemes du
Droit', afirma:

"Cumpre não esquecer que o elemento esperitual,
o amor dos homens, deve vir antes do solo, elemento
material."

A grandeza de uma Pátria é, antes que o valor da terra,
o cultivo da inteligência e o aperfeiçoamento do caráter.

Não se escolhe a pátria, tanto quanto não se escolhem
os pais. Recebêmo-Ios, ao nascer, como um patrimônio do
passado, para ser no presente o elemento sustentador de nossa
vida, e que passa a ser, por causa disso, digno de verdadeira
piedade filial.

O grande Rui Barbosa, de forma incisiva, dizia:

"A pátria é a família amplificada. E a família,
divinamente constituída, tem por elementos orgânicos
a honra, a disciplina, a fidelidade, a benquerença, o
sacrifício. É uma harmonia instintiva de vontades, uma
desestudada permuta de abnegações, um tecido vivente
de almas entrelaçadas. Multiplicai a célula e tereis o
organismo. Multiplicai a família e tereis a pátria."

São ainda de Rui Barbosa as seguintes afirmativas lapida-
res:

"A pátria não é ninguém: são todos; e cada qual
tem no seio dela o mesmo direito à idéia, à palavra,
à associação. A pátria não é um sistema, nem uma
seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo:
é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência,
o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados,
a comunhão da lei, da língua e da liberdade."

A pátria não é excludente, não é propriedade de uns
em detrimento de outros, nem pode sei: usada em benefício
de alguns ou contra seus participantes.

Desde o momento em que o Estado se instituiu, o patrio
tismo se fortificou. Aprimorou-se então o civismo. A pátria
faz vibrar amor sagrado, mas nenhum Estado faz vibrar a
alma. O Estado, sobretudo quando não é produto da alma
nacional e é mera resultante jurídica artificial, não dita quais
quer deveres morais: à luz do Estado, a consciência ensina
apenas deveres jurídicos decorrentes do contrato político, que
o cidadão implicitamente aceita.

A pátria justifica o amor a seres concretos: a terra natal,
,os ancestrais, os compatriotas. O Estado comanda apenas
o respeito e a obediência a uma realidade de direito.

O amor à pátria e às tradições com capacidade de renúncia
é autêntico altruísmo, que se transforma em caridade, isto
é, em benevolência ativa.

Patriotismo e religião entrelaçam-se e representam duas
idéias naturais, universais e constantes. São orientadas para
o serviço do bem comum. A ausência de enfraquecimento
dessas duas idéias ou seu enfraquecimento prenunciam a decq
dência de um povo ou de uma comunidade.
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A Bula Gãudium et Spes decretou:

"Deve atender-se cuidadosamente à educação cívi
ca e política, hoje tão necessária à população, sobre
tudo aos jovens, para que todos os cidadãos possam
participar na vida da comunidade política. Os que são
podem tomar-se aptos para exercer a difícil e muito
nobre arte da política, preparem-se para ela; e procu
rem exercê-la sem pensar no interesse próprio ou em
vantagens materiais. Procedam com inteireza e prudên
cia contra a injustiça e a opressão, contra o arbitrário
domínio de uma pessoa ou de um partido, e contra
a intolerância. E dediquem-se com sinceridade e eqüi
dade, e mais ainda, com caridade e fortaleza política,
ao bem de todos."

As palavras papais deveriam estar na mente de todos
aqueles que exercem funções públicas, e não somente dos
políticos.

Para uma pessoa ser bom cidadão é preciso praticar as
virtudes morais. O apóstolo Paulo convidou os primeiros adep
tos do Cristianismo a serem praticantes dos ideais cristãos,
e não somente ouvintes, sob pena de falsidade.

No momento em que se celebra o Dia da Independência,
cada um de nós pode revelar seu efetivo amor à Pátria, lutando
para que as expressões que constam do preâmbulo da Consti
tuição federal deixem de ser meras idéias, para serem efetiva
mente praticadas, a fim de que sejamos uma sociedade frater
na, pluralista e sem preconceitos, fundada realmente na har
monia social e comprometida em solucionar pacificamente
todas as controvérsias.

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

o SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
o Estado do Ceará, nos últimos 22 anos, vem testemunhando
a escolha de cearenses de destaque no cenário local e nacional
para serem premiados com o troféu "Sereia de Ouro", ideali
zado em 1971 pelo empresário Edson Queiroz.

Ao longo desse tempo, mais de 80 nomes foram escolhi
dos entre personalidades que se destacaram nos mais diversos
campos, representantes do empresariado e das atividades fi
nanceira, política, religiosa, científica, artística e cultural.

Este ano, Sr. Presidente, receberam a "Sereia de Ouro"
o Sr. José Affonso Sancho, empresário vitorioso, destacado
líder classista, com expressiva passagem pela vida pública:
ocupou uma cadeira de Senador, defendendo sempre os plei
tos do Ceará e aqueles de interesse nacional; o Dr. Juraci
Vieira de Magalhães, médico conceituado, ora no exercício
do cargo de Prefeito de Fortaleza; o Dr. Fernando Pompeu,
neurologista afamado, professor da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, autor de mais de 200 obras sobre sua especia
lidade médica e o Dr. Paulo Bonavides, constitucionalista
dos mais importantes do País, com formação pós-universitária
no'exterior, autor de importantes obras de Direito, notada
mente, aceitas nas melhores Escolas de Direito do País e
pelos maiores luminares da Ciência do Direito no Brasil.

A biografia desses homenageados, por extensas e expres
sivas narrativas, não cabe' neste espaçoiJequeno que me é
dado usar neste expediente da Câmara dos Deputados. Neces
sitaria usar da palavra no Grande Expediente, para apresentar
à Nação todo o detalhamento de tão ilustres personalidades,

fundamentando-me em seus feitos, méritos e realizações, que
tomaram os agraciados merecedores do prêmio que a socie
dade cearense lhes outorga, com inteira justiça, através do
tradicional Grupo Edson Queiroz.

O Diário do Nordeste, em sua edição de 25 de setembro
de 1992, comentando, em editorial, a entrega do troféu "Se
reia de Ouro", afirmou que aquela outorga significa "um
justo prêmio a quem merece a reverência de quantos admiram
o êxito obtido pela retidão de conduta nos setores públicos
e privado".

E por assim entender, e comprendendo, ainda, que os
agraciados se inserem, perfeitamente, no contexto da signifi
cação exposta, é que trago o assunto a esta tribuna, para
que sejam registrados, nos Anais desta Casa, os nomes dos
que, em 1992, receberam, com merecimento, o trófeu "Sereia
de Ouro".

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados.

A SR~ RAQUEL CÂNDIDO (PTB - RO. Pronuncia O'

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
há muito tempo, venho reivindicando junto ao Tribunal Supe
rior Eleitoral a reestruturação do Quadro de Servidores do
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Com 28 servidores
atuando em 21 zonas eleitorais, esse quadro é o mesmo desde
1982.

Como se essa inoperância não bastasse, deparamo-nos
com a frágil legislação eleitoral (Lei n? 8.314/91), que estabe
leceu normas para as eleições municipais de 3 de outubro
de 1992, explicitando, em seu art. 23, que, nas capitais e
nos municípios com mais de cem mil eleitores, as mesas recep
toras serão também mesas apuradoras.

Reza ainda o dispositivo legal acima enunciado, em seu
§ 29:

"§ 29 As mesas receptoras, uma vez concluída
a recepção dos votos e elaborada a ata da eleição,
transformar-se-ão em mesas apuradoras para procede
rem, imediatamente e no mesmo local. à apuração dos
votos da seção eleitoral de sua responsabilidade, con
fecção do respectivo boletim de urna e redação da ata
de apuração."

Somados esses dois fatores, era de se esperar que no
último pleito destinado às eleições municipais nos deparás
semos com tantos problemas, em face do grande número de
candidatos a Vereador, sendo os mesários, após enfrentarem
a cansativa maratona da recepção de votos imediatamente
investidos na missão de apuradores, culminando com o preen
chimento dos complexos boletins, mais parecidos com formu
lários de Imposto de Renda. O cansaço e o despreparo das
pessoas requisitadas pelo TRE para o relevante serviço eleito
ral deixam em dúvida a manifesta vontade do povo ao depo
sitar nas urnas sua mais sagrada demonstração de cidadania.

Cumpre-nos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, lembrar
que as eleições mundiais revelam o mais puro sentimento
democrático de um povo, haja vista que constituem o alicerce,
a cellula mater da democracia, pois é no Município que se
estabelece a base de toda a política de uma Nação.

Por outro'hdo, quero registrar aqui, sem levantar qual
quer suspeição, além das falhas anteriormente apontadas, que
a apuração das urnas nas eleições municipais não revelou
o retrato fiel da vontade do povo. Ressalte-se que a candidata
a Vereadora à Câmara Municipal de Porto Velho, ElIen Ruth,
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sobrinha do Governador Oswaldo Pianna Filho, foi benefi
,ciada pelo mapismo, considerando-se que a mesma, sem ne
nhuma expressão política-partidária, sem nenhum trabalho
de base dentro do Município, até então uma desconhecida,
foi uma das mais votadas na 30· Seção da 2ª Zona Eleitoral
de Porto Velho e, em uma recontagem, a pedido de alguns
candidatos, apresentou apenas 2 votos. Esta e outras irregula
ridades, que poderíamos chamar de fraudes eleitorais, tais
como desvio de cédulas oficiais, voto corrente, mapismo, con
duziram ao inconformismo a maioria dos candidatos, levando
a crer que este processo de apuração tenha sido o mais tumul
tuado, o que mais apontou dúvidas entre todos os já realizados
em eleições municipais.

Observa-se que a candidata Ellen Ruth 'obteve expressiva
votação na região em que as Centrais Elétricas de Rondônia
foram usadas de forma escandalosa, colocando postes padroni
zados, e a Sra. Hélia Pianna, mais parecida com a "Dama
de Canapi", servindo-se do Erário, usou e abusou do poder
econômico, elegendo não apenas uma figura de seu clã, mas
vários outros candidatos, que, sem sombra de dúvida, servirão
de alicerce para os esquemas político-eleitoreiros dos próximos
pleitos.

Sinto que o povão de minha terra dificilmente estará,
representado na Câmara Municipal de Porto Velho. Mas,
daqui da Câmara Federal, uma representante desse mesmo
povo levanta sua voz para denunciar que os recursos oriundos
das taxas das Centrais Elétricas de Rondônia, das mais caras
de todo o Brasil, foram usados para a compra de votos e
a manipulação das apurações.

Desta forma, os candidatos foram verdadeiros bois-de
piranha das elites dominantes, que manipularam a grande
maioria dos candidatos à Câmara Municipal de Porto Velho
e abusaram de sua boa-fé. Mesmo as grandes lideranças muni
cipais, comprovadas através de várias eleições, sequer tiveram
oportunidade de "estribuchar", numa linguagem chula, ou
seja, pleitear seus mais elementares direitos junto à 6ª Zona
Eleitoral. Talvez o cansaço, somado às experiências dos novos
modelos de apuração, tenha prejudicado a lisura de um pleito
que, a nosso ver, é um dos mais legítimos, pois o Vereador,
nas palavras do ilustre Senador Alfredo Campos, é aquele
que vela pelo sossego e bem-estar dos munícipes. O Vereador
é o intérprete dos anseios, necessidades e exigências comuni
tárias, desde as mais simples e imediatas até as mais comple
·xas. É ele quem participa da formulação, discussão e encami
nhamento de soluções que atendam da forma mais ampla
possível a essas exigências, colaborando para que a atividade
política atue em sintonia com a vontade comunitária. ,

Neste instante em que o Poder Legislativo está fortalecido
pela atuação do Parlamento Nacional nos destinos da Nação
Brasileira, julgo necessário que o Tribunal Regional Eleitoral
de Rondônia, humildemente, em nome do momento ético
em que vive a política nacional, faça justiça, determinando,
ex-officio, a recontagem dos votos relativos às eleições propor
cionais da capital de Rondônia, ocorridas em 3 de outubro
de 1992, em todas as juntas apuradoras, exercendo o poder
de polícia e outras medidas que se fizerem necessáiras à segu
rança e ao perfeito desenrolar dos trabalhos. Assim, Rondô
nia, no alto de sua grandeza, estará dando ao Brasil o maior
exemplo da plena democracia, resguardando a manifestação
do direito ao sufrágio.

Que as falhas e injustiças deste pleito não se repitam
nos próximos. Para tanto, daremos ciência ao Superior Tribu
nal Eleitoral dos fatos ocorridos nesta eleição, registrando

a observação de que, em futuro próximo, servirá pelo menos
para o aperfeiçoamento da nova legislação eleitoral. Advirto,
também, que Rondônia é Brasil e que não faltou a voz de
um de seus representantes a nível nacional a se posicionar,
sem afrontar o Poder Judiciário, não abrindo, no entanto,
mão de seu direito de fiscalizar e acompanhar os atos' dos
Poderes cop.stituídos.

o SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, queremos
fazer coro com os que se alevantam neste plenário e em todo
o País, pranteando o desaparecimento do Dr. Ulysses Guima
rães. Esta Casa tem razões de sobra para homenageá-lo dupla
mente: está na memória de todos nós a figura ilustre, carismá
tica e respeitada do Dr. Ulysses neste plenário.

Ulysses Guimarães, SI. Presidente, Parlamentar de 11
mandatos, político honesto, firme, conciliador, já tem o seu
nome incrustrado na história política do País. Homem de
lutas memoráveis, Ulysses conquistou o respeito e a admiração
de todo o povo brasileiro, de seus eventuais inimigos políticos
e da com~nidade internacional. Já se dizia, com muita felici
dade, que Ulysses representava a única unanimidade nacional.

Por isso estamos angustiados e pesarosos ante a trágica
notícia. O Brasil, já tão assolado recentemente pela crise polí
tica, não merecia sofrer esta terrível perda, que cala fundo
na sociedade, órfã agora de um de seus maiores símbolos.

Ulysses se foi, mas deixou para a posteridade o seu vivo
exemplo de homem dedicado por inteiro ao seu País. Não
temos palavras, Sr. Presidente, para atenuar o impacto do
seu desaparecimento ante a nação enlutada - Nação que
via ressurgir a esperança e que agora vê ceifada a vida de
um de seus cidadãos mais dignos e probos.

Oxalá as gerações futuras sigam o seu exemplo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Por motivo
superior, a Presidência suspende por 30' minutos esta sessão.

Está suspensa a sessão. .

O Sr. Inocêncio Oliveira, 19 Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ibsen
Pinheiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Está reaberta
a sessão.

Srs. Deputados, cumpro o dever penoso de informar ao
Plenário e à Casa que o acidente aéreo envolvendo o Deputado
Ulysses Guimarães, o ex-Senador Severo Gomes, suas respec
tivas esposas e a tripulação, ocorrida em viagem do litoral
do Rio de Janeiro a São Paulo, não indica sobreviventes.

Este, seguramente, é um momento amargo para esta Ca
sa. O sentimento de cada um de nós, nesta hora, é de perda
pessoal.

Ulysses Guimarães sempre foi um padrão de conduta
para todos nós no que diz respeito à boa convivência, à altivez
de gestos, ao discernimento, conquistando e conservando o
respeito de todos nesta Casa.

Não podia imaginar que o destino me reservasse tarefa
tão penosa como esta que ora cumpro, expressando, tenho
certeza, o profundo sentimento dos Deputados desta Casa
e do povo que representamos.

Vamos encerrar esta sessão. Talvez, na sua singeleza,_
seja a mais profunda homenagem que podemos prestar àquele
que, neste plenário, viveu umavida exemplar.
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ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Comparecem
os Srs.:

Roraima

Francisco Rodrigues - PTB; João Fagundes - PMDB.

Amapá

Gilvam Borges - PMDB; Lourival Freitas - PT; Murilo
Pinheiro - Bloco.

Pará

Domingos Juvenil - PMDB; Eliel Rodrigues - PMDB.

Amazonas

Beth Azize - PDT; Euler Ribeiro - PMDB; Ézio Fer
reira - Bloco.

RondOnia

Antônio Morimoto - PTB; Maurício Calixto - Bloco.

Acre

Adelaide Neri - PMDB; Francisco Diógenes - PDS;
João Tota - PDS.

Tocantins

Derval de Paiva - PMDB; Eduardo Siqueira Campos
- PDC; Freire Júnior - Bloco.

Maranhão

César Bandeira - Bloco; Cid Carvalho - PMDB; Eduar
do Matias - PDC; João Rodolfo - PDS; José Burnett - Blo
co; José Carlos Sabóia - PSB; José Reinaldo - Bloco; Nan
Souza- PST.

Ceará

A&:io de Borba - PDS; Ariosto Holanda - PSB; Ema
oi Viana - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB; Jackson Pereira
- PSDB; José Linhares - PSDB; Mauro Sampaio - PSDB;
Moroni Torgan - PSDB.

Piauí

B. Sá - PTR; Felipe Mendes - PDS; João Henrique
- PMDB; José Luiz Maia - PDS.

Rio Grande do Norte

Aluzio Alves - PMDB; Flávio Rocha - PL; João Faus
tino-PSDB.

Parafba

Efraim Morais - Bloco; Francisco Evangelista - S/P;
Ivan Burity - Bloco; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José
Luiz Clerot - PMDB; José Maranhão - PMDB.

Pernambuco

Álvaro Ribeiro - PSB; Fernando Bezerra Coelho 
PMDB; José Mendonça Bezerra - Bloco; José Moura - Blo
co; Luiz Piauhylino - PSB; Maviael Cavalcanti - Bloco; Mi
guel Arraes - PSB; Nilson Gibson - PMQB,

Alagoas

José Thomaz NonO - PMDB; Luiz Dantas - Bloco;
Mendonça Neto - PDT; Olavo Calheiros - PMDB.

Sergipe

Djenal Gonçalves - PDS.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Ângelo Magalhães - Bloco; Be
nito Gama - Bloco; Clóvis Assis - PDT; Eraldo Tinoco 
Bloco; Geddel Vieira Lima - PMDB; Genebaldo Correia 
PMDB; Haroldo Lima - PC do B; Jabes Ribeiro - PSDB;
Jairo Carneiro - Bloco; João Almeida - PMDB; João Alves
- PDS; Jorge Khoury - Bloco; José Lourenço - PDS; Leur
Lomanto - Bloco; Luís Eduardo - Bloco; Luiz Viana Neto
- S/P; Manoel Castro - Bloco; Nestor Duarte - PMDB.

Minas Gerais

Aloísio Vasconcelos - PMDB; Armando Costa 
PMDB; Avelino Costa - PL; Célio de Castro - PSB; Fernan
do Diniz - PMDB; João Rosa - Bloco; Lael Varella - Blo
co; Osmânio Pereira - PSDB.

Espírito Santo

Jones Santos Neves - PL; Jório de Barros - PMDB.

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PTB; Amaral Netto - PDS; Arolde de
Oliveira - Bloco; Artur da Távola - PSDB; Carlos Alberto
Campista - PDT; Fábio Raunheitti - PTB; Francisco Silva
- PST; Jair Bolsonaro - PDC; Jandira Feghali - PC do B;
Laerte Bastos - PDT; Luiz Salomão - PDT; Miro Teixeira
- PDT; Nelson Bornier - PL.

São Paulo

Aldo Rebelo - PC do B; cardoso Alves - PTB; Ernes
to GradeIla - S/P; Fábio Feldmann - PSDB; Gastone Righi
- PTB; Geraldo Alckmin Filho - PSDB; Heitor Franco 
Bloco; José Dirceu - PT; José Genoíno - PT; Marcelino Ro
mano Machado - PDS; Nelson MarquezeIli - ~.

Distrito Federal
Augusto carvalho - PCB; Benedito Domingos - PTR;

Chico Vigilante - PT; Eurides Brito - PTR; Maria Laura - PT.

Goiás

AntÔnio de Jesus - PMDB; Antonio Faleiros - PSDB;
Luiz Soyer - PMDB; Mauro Borges - PDC.

Mato Grosso do Sul

Elísio Curvo - Bloco.
Paranâ.

Antônio Barbara - Bloco; Edésio Passos - PT; Edi Si
liprandi - PDT; Flávio Arns - PSDB; Ivânio Guerra - Blo
co; Joni Varisco - PMDB; Luiz carlos Hauly - PST; Matheus
Iensen - PTB; Munhoz da Rocha - PSDB; Onaireves Mou
ra-PTB.

Santa Catarina

Ângela Amin - PDS; Dércio Knop - PDT; Nelson
Morro - Bloco; Orlando Pacheco - Bloco.
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Rio Grande do Sul

Adroaldo Strek - PSDB; Amaury Müller - PDT; car
los Azambuja - PDS; Celso Bernardi - PDS; Eden Pedroso
- PDT; Fetter Júnior - PDS; Germano Rigotto - PMDB; Ivo
Mainardi - PMDB; João de Deus Antunes - PDS; Jorge De
qued - PSDB; Josê Fortunati - PT; Luís Roberto Ponte 
PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson Jobim - PMDB;
Odacir Klein - PMDB.

CELIA MENDES
JOAO MAIA
MADRI SERGIO

POO
Pl'R
PMDB

Deixam de comparecer os Senhores:

RORAIMA

At.CESTE AIMEIDA
AVENIR ROSA
JULIO CABRAL
MlffiCEID LUZ

PrB
POC
PI'R
PrR

EDMtJNOO GALDn~o

HAGAHOS ARAUJO
:r.ECl-mR QUINI'ANILHA
OSVALOO REIS
PAUID MJURAO

PSDB
EMJB
POC
Pl'R
PDS

AMAPA

AROLOO GOES
ERALoo TRINDADE
FATIMA PEI:.J\ES
SERGIO i:mRcE:r.J:Ds

PARA'

AtACID NUNES
CARI.DS KAtAT"il
GERSON PERES
GIOVANNI QUEIROZ
HERMINIO CALVINHO
HIJ:ARIO COIMBRA
JOSE DIOGO
MARIO CHERMJNr
MARIO MARrINS
NICIAS RIBEIRO
OSVALOO MEIO
PAUID ROCHA
PAUID TITAN
SOCORRO GOMES
VALDm GANZER

BUXX>
PrB
PDS
PTJl'
PMDB
PrB
PDS
PI'R
PMDB
PMDB
PDS
Pr
PMDB
PCdoB
Pr

COSTA FERREIRA
DANIEL SIINA
ER~ISCO COELHO
HAR<JLOO SABOIA
JAYME: SANr.ANA
PAUIO MARINHO
PEDRO NJVAIS
RICAROO MURAD
SARNBY FILHO

CEARA

ANroNIO OOS SÀNroS
CARI.DS BENEVIDES
CARIDS VIRGILIO
EDSON SILVA
Err'EVALOO N03UEIRA
LUIZ GIRA0
LUIZ PONl'ES
MARCO PENAEDRI'E
MARIA LUIZA FONI'ENELE
ORIANOO BEZERRA
VICENI'E FIALHO

PI'R
PDS'
PIX: .
Pr
PSDB
m.o:::o
POC
m.o:::o
ma::o

m.o:::o
PMDB
PDS
Por
m.o:::o
Por
PSDB
PSDB
PSB
BIJXO
m.o:::o

POO
PMD:B

BIJXX)
BL()C()

PNDB
BIJXO

RIO .GRANDE 00 NORI'E

EERNANOO FPEIRE
HENRIQUE EDUAROO ALVES

PIAUI

.CIRO N.X;OEIRA.
JFSUS~

MIJRIID REZENDE
MUSSA DEMES

PrR
PI'B

BlOCO
POC
PMDB
POC
Pr

RONOONIA

CARtDS CAMUP.CA
EDISON FIDE""uIS

ATIIA LINS
EDUAROO BRAGA
JOSE DUI'RA
PAUDERNEY AV'.ELIOO
RICAROO IDRAES
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IBERE FERREIRA
:uuRE ROSAOO
NEY IDPES

PARAIBA

ADAU'IO PEREIRA
EVALOO Q)NCALVES
LOCIA BRAGA
RIVALOO' MEpEIROS
VITAL 00 REOO
ZtX:A IDREIRA

GILSON MACHAOO
JOAO c:x::n:MX>
JOSE CARIDS VASCONCELIDS
JOSE MUCIO IDUrEIRO
MAURILIO FERREIRA LIMA
OSVALOO COELHO
PEDRO CORREA
RICARDO FIUZA
SERGIO GU.ERRA:
'lUNY GEL

ANroNIO HOLANDA
l\;AiUS'!ü FARIAS
crEro E'AICAO
FDBERJX) 'IüRRES

SERGIPE

BENEDrro DE FIGUEIREOO
CI:1OCJNAN:IO FONSECA
EVERALOO DE OLIVEIRA
JERONIM) REIS
JOSE TELES
MESSIAS GOlS
PEDRO VAIADARES

BAHIA

.AROLOO CEDRAZ
BERALOO BOAVENI'ORA
FELIX MENOONCA
JAIRO AZI
JAQUES WAGNER
JOAO CARLOS ImCELAR.
JONIVAL LUCAS
JOSE CARLOS ALELUIA

:ar.o:o
PMDB·
BI.(XX)

BI.CCO
BICCO'
PJJl'
BICCO
PJJl'
l?MDB

BI.CCO
J?TR
J3IOCO
BI.CCO
PMDB
J3IOCO
BI.DCO
J3IOCO
PSB
mo::o

S/p
BUXX)

max>
max>
PDS
BI.O:'O
PST

BI!XX>
Por
llTB
POC
FT
S/P
POC
BrOCO

JOSE EALCAO
LUIZ IDREIRA
MARCOS MEDRAoo
PRISCO VIANA
RmEmo TAVAREs
SERGIO BP.I'IO
rrouRrnHO DANrAS
ULDURICO PINID
WALDIR PIRES

MINAS GEAAIS

AECIO NEVES
AGG'STINHO VALEN!'E
ANNIBAL TEIXEIRA
ARACELY DE PAUIA
CAMIID 1-1ACHAOO
miAR IDREIRA
EIJAS MORAI)

FELIPE NERI
GENESIO BERNARDINO
GEmJL!O NEIVA
HUMBERrO sooro
IBRAHIM ABI-ACKEL
IRANI BAROOSA
ISRAEL PINHEIRO
JOAO PAUID
JOOE ALOO
JOOE BELA'IO
JOOE GERALOO
JOOE SANrANA DE VASCONCELIDS
JOSE ULISSES DE OLIVEIRA
LOOPOLOO BESSONE
LUIZ TADEU LEITE
MARCOS LIMA
MARIO DE OLIVEIRA
MAURICIO CAMPOS
NEIF JABUR
NIIMARIO MIRANDA
CCTAVIO ELISIO
ODEIM:> LEAO
PAUID DErGAOO
PAUID InSSLANDER
PEDRO TASSIS
RAUL BELEM
RCH::L ANISIO
SAMIR TANNUS
SAUID COELHO
SERGIO NAYA
TARCISIO DEIG.'ZID)
VITroRIO MEDIOLI
WILSON CUNHA

:tn!W
Pl'B
POC
:PDS
PL
PDC
moco
PSB
Pm'

PSDB
Pr
Pl'B
BJ:D»
BIOCO
BI:.CCO
PSDB
PMDB
PMDB
PL
moco
PDS
PSD
PRS
Pr
PRS
PMDB
pt,IQB
BIJXX)

PRS
PST
PMDB
PMDB
~
PL
PMDB
Pr
PSDB
moco
Pr
Pm
PMDB
moco
BIDCO
PDC
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PrB
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ESPIRr.ro SAN10 DELFIM NEI'IO PDS
DICXD NC»1URA PL

AIDIZIO SANroS PDr EDEVALOO ALVES DA SILVA PDS
ETEVAIJ)A GRASSI DE MENEZES PMDB EDUAROO JORGE Pl'
JOAO BAPTISTA MJr1'A PSDB EUCLYDES NELLO BIlXX>
NILs:roN BAIANO PMDB FABIO MEIRELLES PDS
PAUID, HARI'UNG PSDB E2WS'IO ROCHA moco
RITA CAMATA PMDB FIDRESTAN :FERNANDES Pl'
ROBERIO VALADAO PMDB HELIO BICUOO Pl'
ROSE DE FREITAS PSDB HELIO ROSAS PMDB

IRMA PASSONI Pl'
RIO DE JANEIRO JQ.l\O MEI.J:..AO NEro PL

JORGE TADEU MUDALEN PMDB
ALVARO VALLE PL JOSE ClcorE Pl'
BENEDITA DA SILVA Pl' JOSE MARIA EYMAEL PJX:
CARIDS LUPI Prf.r JOSE SERRA PSDB
c;ARIDS SANrANA Pl' JURANDYR PAIXAC> PMDB
CESAR MAIA PMDB KOYU IHA PSDB
CIDINHA' CAMPOS P01' LIBERA'ro C'.AB:CID Por
EIXIAROO, MASCARENHAS PIJl' WIZ CARIDS Sl\lIroS PMDB
nAVIO PAIlllER DA VEIGA. m.o:n i:mz GUSHIKEN P1'
~ISCO OORNEIJiES BJ:!XX) ~STElXEIRA PSDB
JNm, HADDAD PSB MAIDLY Nb"'TI'O moco
JOM) MENDES P1'B MANOEL M)REIRA PNDB
JOSE CARLOS COUrINHO Por MARCEID BARBIERI PMDB
JOOE EGYD;rO m.o:n MAURICI MARIAID PMDB
JOSE VICENI'E BRIZOIA Por MENDES OOIm.HO P1'B
JUOOr ABI-RAMIA PD1' OOWALOO S'i'EccA PMDB
IAPROVITA VIEIRA PMDB PEDRO PAvNJ PDS
MARCIA CmILIS VIANA PDr ROBSON '!UMA PL
MARIID CLINGER Por SOWN BORGES OOS REIS Pl'B
l'AUID DE AIMElDA P1'B TADASHI KURIKI m.o:o
PAUID PORI'UGAL PDr TIDEI DE LIMA PMDB
PAUID RM-DS Por T(GA ANGERAMI PSDB
REGINA OORDTIRO PRP ULYSSES GUIMARAES PMDB
ROBERIO CAMPOS PDS VADAD c:a.mS BIOCO
ROBERIO JEFFERSON P1'B VALDEMAR COSTA PL
RUBEM MEDJ,:NA moco WALTER OORY PMDB
SERGIO'CURY Por
SIDNEY DE MIGUEL JN MMD GROSSO
VIVALOO BARBOSA Por
WANDA REIS BIlXX> AOOUSTINHO FREI'mS P1'B

JOAD TEIXEIRA PL
81\0 PAUID JOAQUIM SUCENA P1'B

J'OtmS PINHEIRO BJ:íXX)

AIBERIO~ PMDB JOSE AUGUS'lO CURVO PL
AIDIZIO NERCADANTE Pl' RODRIGUES PAIMA Pl'B
ANDRE BENASSI PSDB WELLINGION FAGUNDES PL
ANroNIO CARLOS MENDES THAME: PSDB WIIMAR PERES PL
ARNALOO FARIA DE SA m.o:o
ARY KARA PMDB DISTRI'IO EEDERAL
BEBEl'rro HADDAD Pl'R
BE'ro MANSUR Por ' PAUIO ocrAVIO BrCQ)
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DELIO BRAZ
JQAO NATj.\L

IAZARO BARPDSA
I.:l'.J:IA VANIA
MARIA VAT.N,fPD
Ml;.URO t1ÍRANDA
OSORIO SA1'ITA CRUZ
PAúID NAL\IDARINJ
PEDRO. ABRAO
RDBER'Iü BALESTRA
ZE GJMES DA. ROCHA

BIDCO
PMDB
PMDB
PMDB
POO
PMDB
POC
POC
Pl"R
POC
BIDCO

RIO GRANDE 00 SU.u

NJN) PRETro
ADYlSON M::trrA
ALOO PlNl'O
ANIONIO BRITlO
AROO ~'UNOS
CARRION JUNIOR
EERNANOO CARRION
NEI.SON PROENCA
OSVALDO BENDER
PAUID PAIM
~LIMA

Pl'
PDS
PDl'
PMDB
ma::o
:ror
PDS
~IDB

PDS
PI'
PI:1r

MA'ID GROSSO IX) SOL

FLAVIO DERZI
GEORGE ·TAKJJ..VIO
JOSE ELIAS
MARILU: GUTI'!AFAES
t-1EISON TRAD
VALTER PEREIRA
WALDill GUERRA

PARANA

ANI'ONIO UENO
BASILIO VII..IANI
CARIDS ROBERIO MASSA
CARr.DS SCA.RPELXNI
DEICINO TAVA:REs
ELIO D.'l\LLA-VECCHIA
JOSE FELIN'IO
IOCIANO PIZZATD:)
PAUID BERNAROO
PINGA FCGJ DE OLIVEIRA
RCMERO FILHO
SAID FERREIFA
WIlSON l-DREIRA

CESAR SOUZA
tEJ'ANDIR DALPASQUALE
EDUAROO M)REIRA
If'lJ:)) BIEHL
JARVIS GAIDZINSKI
ID:I CHOINACKI
LUIZ HEN1UQUE
NEl1lU DE CONlO
RENAID VIANNA
RUBERVAL PIWrro
VASCJJ ElJRLAN

·BIDCO
BIDCO
P1'B
BIDCO
PI'B
PMDB
BIDCO

BIDCO
PDS
BIDCO
PST
PST
:ror
PST
m.oco
PT
BIDCO
PST
PMDB
PSDB

mo::n
PMDB
PMDB·
PrS
PL
Por
PMDB
PMDB
l?MDB
PDS
PDS

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Encerro a Ses
são, designando para amanhã, quarta-feira, dia 14, às 14 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA

TRABALHO DAS COMISSÕES

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL

Local: Sala 212, Bloco das Lideranças - Horário: lOh

Reunião de audiência pública

Tema: Alimentação e nutrição
Expositor: Sr. Peter Rosenegger, Representante da FAO

no Brasil

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Local: Sala lO, Anexo 11- Horário: lOh

PAUTA N' 20/92

A) Requerimento:
- do Deputado José Vicente Brizofa, solicitando que

sejam convocados os Senhores Adolpho Bloch e os titulares
do Instituto Brasileiro de Formulários, detentores do controle
acionário da Televisão Manchete, para que esclareçam os de
talhes jurídicos e financeiros da transferência da referida TV.

B) Mensagens:
1) Mensagem n' 167/90 - do Poder Executivo - que

submete à apreciação do Congresso Nacional o ato que "ou
torga permis~ão.àRádio FM Pirenópolis Ltda., para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Pirenópolis, Estado de Goiás".

Relatora: Deputada Irma Passoni
Parecer: Contrário e pelo encaminhamento de denúncia

ao Ministério Público contra os referidos senhores por falsi
dade ideológica.

Vista: O Deputado Luiz Moreira, que pedira vista, devol
veu a mensagem com voto em separado favorável.

2) Mensagem n9 285/90 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato que "ou-
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torga permissão à Rádio Morro Verde Ltda., para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito
local, na cidade de Mairi, Estado da Bahia"..

Relatora: Deputada Irma Passoni ,
Parecer: Pelo retorno ao executivo, sugerindo o cancela

mento do edital
Vista: O Deputado Luiz Moreira, que pedira vista, devol

veu a mensagem com voto em separado favorável.
C) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Casa:

Prioridade

3) Emenda oferecida em Plenário, ao Projeto de Lei
n98.510-A,. de 1986 - do Senado Federal - (PLS n? 30/83)
- que "dispõe sobre o direito do assinante à transferência
do telefone, nos lugares onde o serviço é explorado por mais
de uma empresa, nas condições que especifica".

Relator: Deputado João Faustino
Parecer: Favorável
4) Projeto de Lei n? 239/87 - Do Poder Executivo (Men

sagem n9 341187) - que "dispõe sobre a escolha de locais
para depósito intermediário seletivo de rejeitos radioativos
e dá outras providência".

Relator: Deputado Ariosto Holanda.
Parecer: Contrário ao Projeto de Lei n94.017/89 ao Pro

jeto de Lei n9239/87 e respectivo Substitutivo. Favorável ao
Projeto de Lei n9 189/91, com 17 emendas.

Vista: Conjunta dos Deputados Aldir Cabral e Sandra
Starling.

Parecer: O Deputado Aldir Cabral que pedira vista, mani
festou-se com voto em separado, favorável.

Tramitação Ordinária

5) Projeto de Lei n92.494/92 - Do Sr. Rubens - que
"altera o art. 250 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965
- Código Eleitoral, dispondo sobre a distribuição do tempo
na propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e tele
visão, nas eleições municipais".

Relator: Deputado Marcelino Romano
Parecer: Contrário
D) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co

missões:

Prioridade

6) Projeto de Lei n98.345/86 - do Senado Federal (PLS
n9 302/85) - que "declara de utilidade pública o Clube de
Radioamadores CWRJ do Grupo de CW do Estado do Rio
de Janeiro".

Relator: Deputado Laprovita Vieira
Parecer: Contrário
7) Projeto de Lei n9 139191 - Do Sr. Carlos Cardinal

- que "regulamenta o art. 139, inciso' lII, da Constituição
Federal, que restringe a inviolabilidade da correspondência".

Relator: Deputado George Takimoto
Parecer: Contrário a este e ao apensado (PL n92.390/91)
Vista: O Deputado Lysâneas Maciel, que pedira vista,

devolveu o Projeto apresentando voto em separado, favorável
com emenda.

Tramitação Ordinária

8) Projeto de Lei n91.031-A/91 - QO Sr. Renato Viana
que "isenta os serviços de radioamadores da incidência

das taxas de fiscalização criadas pela Lei n9 5.070, de 7 de
julho de 1966".

Relator: Deputado Luiz Moreira.
Parecer: Favorável, com substitutivo
Vista: O Deputado Ariosto Holanda, que pedira vista,

devolveu o Projeto apresentando voto em separado contrário
ao projeto e ao substitutivo.

9) Projeto de Lei n9 2.518/92 - do Sr. Paulino Cícero
de Vasconcelos - que "altera o art. 19, § 29, da Lei n° 8.010,
de 29, de março de 1990, que dispõe sobre importações de
bens destinados à pesquisa científica e tecnológica e dá outras
providências".

Relator: Deputado José Mendonça Bezerra
Parecer: Favorável
Vista: O Deputado Ariosto Holanda, que pedira vista,

devolveu o projeto apresentando voto em separado, favorável,
com emenda.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE REDAÇAO

Local: Sala 1, Anexo II - Horário: 10h

PAUTA N9 26/92
Remanescente

B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co
missões

Tramitação Ordinária

4) Ofício n9 718/92 - do Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados - que "encaminha Consulta formulada pelo Sr.
Deputado Antônio Morimoto sobre sua nomeação para exer
cer as funções de Membro Suplente no Conselho Nacional.
do Meio Ambiente - CONAMA".

Relator: Deputado Francisco Evangelista
Parecer: pela permissão ao Deputado Antônio Morimoto

para participar como suplente do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA

Vista: Deputado Prisco Viana (24-6-92)

PAUTA N9 29/92

Remanescente

A) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da .Ca-
sa:

Tramitação Ordinária

3) Projeto de Resolução n953/91 - do Sr. Eliel Rodri
gues - que "estende às Salas das Comissões a vedação à
prática do hábito de fumar".

Relator: Deputado Prisco Viana
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa, com substitutivo
Vista: Deputado Jurandyr Paixão (9-9-92)

PAUTA N9 35/92
Remanescente

B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co
missões

Tramitação Ordinária

3) Projeto de Lei n? 444/91 - do Sr. Marcelo Barbieri
-que "dispõe sobre livre acesso de ministros de cultos religio
sos em hospitais da rede pública".

Relator: Deputado Tourinho Dantas



22516 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo,
deste e do de n9 739/91, apensaçlo

4) Projeto de Lei n9484-A/91- do Sr. Ruberval Pilotto
- que "concede título de Patrono da Ecologia do Brasil ao
cientista e pesquisador Augusto Ruschi".

Relator: Deputado Jutahy Júnior
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa

PAUTA N9 36/92

B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co
missões

Urgências

1) Projeto de Lei n9 462/91 - do Sr. Costa Ferreira 
que "institui limitações ao contrato de mandato e dá outras
providências".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda, deste
e pela prejudicialidade do de n9729/91, apensado

Vista: o Deputado Hélio Bicudo, que pedira vista, devol
veu o projeto apresentando voto em separado pela injuridi
cidade, falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
deste e do de n9 729/91, apensado

Tramitação Ordinária

2) Projeto de Lei n? 1.203/91 - do Sr. Laire Rosado
- que "denomina Luís Fausto de Medeiros, o Porto-Ilha
de Areia Branca, situado no município de mesmo nome, Esta
do do Rio Grande do Norte".

Relator: Deputado Cleonâncio Fonseca
Parecer: pela inconstitucionalidade
Vista: o Deputado Nilson Gibson, que pedira vista, devol

veu o projeto apresentando voto em separado pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAUTA N9 39/92

Remanescente

A) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Ca-
sa:

Tramitação Ordinária

4) Projeto de Decreto Legislativo n9 159/92 - do Sr.
Geovanni Queiroz - que "dispõe sobre a realização de plebis
cito para a criação do Estado do Carajás, nos termos do art.
49, inciso XV, da Constituição Federal".

Relator: Deputado Edi Siliprandi
Parecer: pela,constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação
B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comis

sões de Tramitação Ordinária
Tramitação Ordinária

5) Projeto de Lei n? 215/91 - do Sr. Roberto Jefferson
- que "declara de utilidade pública a Sociedade Pestalozzi
de Petrópolis".

Relator: Deputado Osvaldo Melo
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
6) Projeto de Lei n9 1.466/91 - do Sr. José Dirceu 

que "declara de utilidade pública a Associação Guaratingue
.tense de Aposentados".

Relator: Deputado José Thomaz Nonô
Parecer: pela injuridicidade
Local: Sala 1, Anexo II - Horário: 10 horas

PAUTA N9 41/92

A) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Ca-
, sa:

Urgência

1) Recurso em declaração de Prejudicialidade n° 3/90
-do Sr. Victor Faccioni - que "contra declaração de prejudi
cialidade do Projeto de Lei n96.732/85".

Relator: Deputado Nelson Jobim
Parecer: pelo não provimento do recurso
Vista: O Deputado Nilson Gibson, que pedira vista, de

volveu a proposição sem manifestação escrita
2) Recurso em declaração de Prejudicialidade n? 4/91

- do Sr. Costa Ferreira - contra declaração de prejudicia
lidade do Projeto de Lei n9 219, de 1991.

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não acolhimento do recurso
3) Recurso em Declaração de Prejudicialidade n9 5/91

- do Sr. Costa Ferreira - contra declaração de prejudicia
lidade do Projeto de Lei n9 223, de 1991

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não acolhimento do recurso
4) Recurso em Declaração de Prejudicialidade n9 6/91

- do Sr. Costa Ferreira - "contra declaração de prejudicia
lidade do Projeto de Lei n° 412, de 1991".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não acolhimento do recurso
5) Recurso em Declaração de Prejudicialidade n9 7/91

- do Sr. Costa Ferreira - "contra declaração de prejudicia
lidade do Projeto de Lei n9 491, de 1991".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não acolhimento do recurso
6) Recurso em declaração de Prejudicialidade n9 8/91

- do Sr. Max Rosemann - "contra declaração de prejudicia
lidade do Projeto de Lei n9541, de 1991".

·Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo acolhimento do recurso
7) Recurso em Declaração de prejudicialidade n9 10/92

- do· Sr. Elias Murad - que "requer, nos termos do § 29
do art. 164 do Regimento Interno, a manifestação do Plenário
sobre a prejudicialidade do Projeto de Lei n94.751, de 1990".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo acolhimento do recurso
8) Recurso em Declaração de Prejudicialidade n9 11192

- do Sr. Marcelino Romano Machado - que "requer, nos
termos do art. 164, § 29 do Regimento Interno, a manifestação
do Plenário sobre a prejudicialidade da Proposta de Emenda
à Constituição n? 76/91".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não acolhimento do recurso
Local: Sala 1, Anexo II - Horário: 10 horas

PAUTA N9 42/92

A) Proposição sujeita à disposições especiais:
1) Proposta de Emenda à Constituição n? 43/91 - do

Sr. Aécio Neves - que "dá nova redação a dispositivo da
Constituição Federal e estabelece disposições transitórias".

Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel
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Parecer: 1) pela admissibilidade desta e da PEC 85/91;
2) pela tramitação separada desta em relação à PEC 85/91,
apensada.

B) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Ca-
sa:

Prioridade

2) Projeto de Lei Complementar n9 9-A/91 - do Sr.
Geraldo Alckmin Filho - que "dispõe sobre a forma de con
cessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais
referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Ser
viços - ICMS, e determina outras providências".

Relator: Deputado Renato Vianna
Parecer: pela inconstitucionalidade e falta de técnica le

gislativa
3) Projeto de Resolução n975/91- do Sr. Jackson Perei

ra - que "altera dispositivos do Regimento Interno".
Relator: Deputado Raul Belém
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
4) Projeto de Resolução n999/92 -do Sr. Jório de Barros

-que "acrescenta parágrafo ao art. 66 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados".

Relator: Deputado Irani Barbosa
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa, com emenda
5) Projeto de Resolução n9 101192 - do Sr. Murilo Re

zende - que "altera o Regimento Interno instituindo mais
uma Comissão Permanente".

Relator: Deputado Irani Barbosa
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
C) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co

missões

Prioridade

6) Projeto de Lei n92.285-A/91 - do Poder Executivo
(Mensagem n9 645/91) - que "autoriza o Banco Central do
Brasil, autarquia vinculada ao Ministério da Economia, Fazen
da e Planejamento, a doar o imóvel que menciona, no Muni
cípio de São Paulo, Estado de São Paulo".

Relator: Deputado Edevaldo Alves da Silva
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa

Tramitação ordinária

7) Projeto de Lei n9 2.689/92 - do Sr. Nelson Jobim
- que "altera dispositivos do Código de Processo Civil, relati
vos à liquidação de sentença".

Relator: Deputado Gerson Peres
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa, e, no mérito, pela aprovação, e pela rejeição da
emenda apresentada na Comissão

Local: Sala 1, Anexo II - Horário: 10 horas
PAUTA N9 43/92

A) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Ca-
sa:

Prioridade

1) Emendas oferecidas em Plenário ao PL n94.392-A/89
- emenda oferecida em Plenário ao PL n° 4.392-A, de 1989
que "regula o direito de acesso a informações e disciplina
o rito processual do habeas data.

Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação, com submenda

Tramitação Ordinária

2) Projeto de Lei n9 2.819/92 - do Sr. Rubem Bento
- que "considera crime ingressar em locais destinados a com
petições esportivas com armas de qualquer natureza, fogos
de artifícios ou similares".

Relator: Deputado Rodrigues Palma
Parecer: pela constitucionalidade, injuridicidade, falta de

técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
3) Projeto de Lei n9 2.827/92 - do Sr. Vasco Furlan

- que "aumenta as penas previstas no art. 180 do Código
Penal- Decreto-Lei n92.848, de 7 de dezembro de 1940".

Relator: Deputado Renato Vianna
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação
4) Projeto de Lei n92.921/92 - da Sr~ Raquel Cândido

-que "dispõe sobre os crimes contra os membros dos Poderes
da República, no exercício de suas funções e dá outras provi
dências" .

Relator: Deputado José Thomaz Nonô
Parecer: pelfi inconstitucionalidade e injuridicidade e, no

mérito, pela rejeição
B - Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co

missões

Tramitação Ordinária

5) Projeto de Lei n9457/91 - do Sr. Nilson Gibson 
que "disciplina o exercício da profissão de carregador de baga
gens nos aeroportos e dá outras providências". (Apenso o
Projeto de Lei n91.644/91)

Relator: Deputado Carlos Kayath
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa deste, das emendas da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, e do PL n91.644/91, apen
sado

6) Projeto de Lei n9 1.222/91 - do Sr. Victor Faccioni
- que "institui a Carteira de Identificação única".

Relator: Deputado Antônio dos Santos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, falta de

técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL n91.222/91;
pela CJT e, nomérito, pela aprovação, com emendas, do PL
n92.304/91, apensado

7) Projeto de Lei n91.230-A/91 - do Sr. Valter Pereira
- que "dispõe sobre a alienação de bens e imóveis da União
a Estados e Municípios".

Relator: Deputado Hélio Bicudo
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa deste e das emendas apresentadas na Comissão
de Finanças e Tributação

8) Projeto de Lei n91.701-A/91- do Sr. Sidney de Mi
guel - que "cria a Estação Ecológica da Ilha do Medo, na
ilha de mesmo nome, Município de Itaparica".

Relator: Deputado Nestor Duarte
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa deste e da emenda apresentada pela Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

9) Projeto de Lei n9 2.860/92 - do Sr. Osvaldo Melo
- que "dá nova redação ao art. 257 da Lei n9 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".

Relator: Deputado Sérgio Cury
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Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda

Local: Sala 1, anexo 11 - Horário: 10h

PAUTA N9 47/92

B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co
missões

Redação Final

1) Projeto de Lei n9 1.757/91 - do Sr. Magalhães Tei
xeira - que "concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados e do Imposto de Importação relativamente
a equipamentos e material educativo adquiridos por pessoa
portadora de deficiência física e dá outras providências".

2) Projeto de Lei n9 164-A/91 - do Sr. José Fortunati
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 19da Lei n98.176,
de 8 de fevereiro de 1991, que define crimes contra a ordem
econômica e cria o Sistema de Estoques de Combustíveis,
e dá outras providências".

3) Projeto de Lei n9 904/91 - do Sr. Nelson Jobim 
que "acrescenta parágrafo único ao art. 161 do Código de
Processo Civil".

4) Projeto de Lei n9 1.085/91 - do Sr. Ivo Mainardi
- que "dá nova redação ao art. 501 do Código de Processo
Penal".

5) Projeto de Lei n9 1.172/91 - do Sr.Ivo Mainardi
- que "acrescenta parágrafo ao art. 370 do Código de Pro
cesso Penal".

6) Projeto de Lei n9 4.439/89 - do Sr. Sólon Borges
dos Reis - que "altera o disposto no § 29 do art. 213 da
Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973, ·que dispõe sobre
os Registros Públicos e dá outras providências".

7) Projeto de Lei n94.205/89 - do Senado Federal (PLS
n9107/89) - que "regulamenta a publicidade dos atos, progra
mas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos".

8) Projeto de Lei n9 6.012/90 - Do Sr. Sólon Borges
dos Reis - que "dá nova redação ao art. 830 da Consolidação
das Leis do Trabalho".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Local: Sala 1, Anexo II - Horário: lOh

PAUTA N9 48/92

A) Proposições sujeitas à disposições especiais:
1) Proposta de Emenda à Constituição n9 115/92 - do

Sr. Átila Lins - que "acrescenta inciso ao art. 35 da Consti
tuição Federal'.'.

Relator: Deputado Adylson Motta
Parecer: pela admissibilidade
2) Proposta de Emenda à Constituição n9 118/92 - do

Sr. Hélio Bicudo - que "dispõe sobre a organização do siste
ma penitenciário".

Relator: Deputado Adylson Motta
Parecer: Pela admissibilidade
B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co

missões

Prioridade

3) Projeto de Lei n94.565/89 - altera a redação do art.
40 da Lei n97.244, de 7 de novembro de 1984.

Relator: Deputado Roberto Magalhães
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação deste; pela CJT e,
no mérito, pela rejeição da emenda apresentada na Comissão
e do-PL n93.758/89, apen,sado

4) Projeto de Le(n° 6.003/90 - do Senado Federal (PLS
n9 106/88) - que "estabelece os casos em que acontecerá
a identificação criminal, para os fins do disposto no art. 59,
item LVIII da Constituição".

Parecer: Deputado Benedito de Figueiredo
Parecer: pela inconstitucionalidade deste e do PL n9

3.832/89, apensado; pela CJT e, no mérito, pela rejeição dos
PL n'" 4.082/89, 4.288/89, 800/91, 2.063/91 e 1.524/91, apensa
dos; pela CJT e, no mérito, pela aprovação do PL n91.633/89,
apensado, com substitutivo

Tramitação Ordinária

5) Projeto de Lei n96.055/90 - dos Srs. Haroldo Sabóia
e Nelton Friedrich - que "dispõe sobre as águas em depósito,
decorrentes de obras da União, em conformidade com o art.
26, inciso I, da Constituição Federal de 1988".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela injuridicidade e falta de técnica legislativa
6) Projeto de Lei n9567-A/91 - do Sr. Max Rosenmann

- que "isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados
a aquisição, pelas Prefeituras, de ambulâncias, ônibus e maqui
nários para abertura e conservação de estradas".

(Apensos os Projetos de Lei nçS 1.368, de 1988,690,697,
810,812, 1.030 e 1.404, de 1991,2.633 e 2.651, de 1992)

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela CJT, com emenda, do PL n9 567-A/91,

de seus apensos (PL n9' 1.366/88, 690/91, 697/91, 810/91;
812/91,1.030/91,1.404/91,2.633/92,2.651/92) e do substitutivo
oferecido pela Comissão de Finanças e Tributação

Local: Sala 1, Anexo· II - Horário: lOh

PAUTA N9 49/92

A) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Ca-
sa:

Prioridade

1) Projeto de Lei n93.241/89 - do Senado Federal (PLS
fi" 77/88) - que "regulamenta o art. 208, §§ 19 e 39da Consti
tuição Federal que tratam da obrigatoriedade do ensino".

Relator: Deputado José Dirceu
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação

Tramitação Ordinária

2) Projeto de Lei n" 2.949/92 - da Srª Socorro Gomes
- que "altera a Lei n98.072, de 25 de julho de 1990, induind,o
entre os crimes hediondos os de reduzir alguém à condição
análoga a de escravo".

Relator: Deputado José Thomaz Nonô
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação
3) Projeto de Lei n92.957/92 - da'Srª Socorro Gomes

- que "determina a obrigatoriedade da participação do Minis'
tério Público nos processos envolvendo litígio pela posse da
terra" .

Relator: Deputado Rodrigues Palma
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda
B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co

missões

Prioridade

4) Projeto de Lei n9 2.545-A/92 - do Senado Federal
(P,LS n9219/91) - que "altera a Lei n98.036, de 11 de maio
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de 1990 que dispõe sobre o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, e dá outras providências".

Relator: Deputado Edésio Passos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
5) Projeto de Lei n9 2.989/92 - do Poder Executivo

(Mensagem n9 206/92) - que "autoriza a reversão ao Muni
cípio de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, do terreno
que menciona".

Relator: Deputado Renato Vianna
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação

Tramitação Ordinária

6) Projeto de Lei n9 938-A/91 - do Sr. Florestan Fernan
des - que "obriga o Poder Público a publicar a lista dos
devedores da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal
e de suas autarquias".

Relator: Deputado José Thomaz Naná
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
7) Projeto de Lei n9 1.1l6-A/91 - do Sr. Hélio Rosas

- que "modifica a redação do art. 193 da Consolidação das
Leis do Trabalho e determina outras providências".

Relator: Deputado Edésio Passos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
8) Projeto de Lei n9 1.403-A/91 - do Sr. Marcelo Bar

bieri - que "dá nova redação ao caput e ao § 29 do art.
49 da Lei n9 5.768, de 20 de dezembro de 1971, que altera
a legislação sobre distribuição gratuita de prêmios, mediante
sorteio, vale-brinde ou concurso, a título de propaganda, esta
belece normas de proteção à poupança popular, e dá outras
providências" .
(apenso o Projeto de Lei n9 2.647/92)

Relator: Deputado Roberto Magalhães
Parecer: pela ClT do PL n9 1.403/91, do PL n9 2.647/92,

apensado, e do substitutivo apresentado na Comissão de Fi
nanças e Tributação

Local: Sala 1, anexo 11- Horário: lOh

PAUTA N9 50/92

A) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Ca-
sa:

Tramitação' Ordinária

1) Projeto de Lei n9 1.150/91 - do Sr. Koyu Iha 
que "define o conteúdo dos arts. 312 e 313 do Decreto-Lei
'n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dá
outras providências".

Relator: Deputado Adylson Motta
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela rejeição
B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co

missões

Urgência

2) Projeto de Decreto Legislativo n9 191/92 - da Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n9 265/90-PE) - que "aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Vale do Iguaçu do Verê Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,

serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Verê, Estado do Paraná".

Relator: Deputado Edi Siliprandi
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa

Prioridade

3) Projeto de Lei n9 2.755/92 - do Sr. George Takimoto
- que "dispõe sobre efeitos civis do casamento religioso,
regulamentando o parágrafo 29 do art. 226' da Constituição
Federal e dá outras providências".

Relator: Deputado Francisco Evangelista
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, falta de

técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição

Tramitação Ordinária

4) Projeto de Lei n9 840/91 - do Sr. Waldir Guerra
- que "dispõe sobre a hora legal do Estado de Mato Grosso
do Sul".

Relator: Deputado Rodrigues Palma
.. _Parecer: pela constitucionalidade e, no mérito, pela re
]eIçaO '

5) .Projeto de Lei n9 1.964/91 - do Sr. Sólon Borges
dos ReIS - que "altera a redação do § 39 do art. 223 do
Código de .Process~ Civil, .dispondo sobre a citação por carta,
do comerCIante ou mdustnal residente no Brasil".

Relator: Deputado A,tonio dos Santos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela rejeição '
6) Projeto de Lei n9 2.775/92 - do Sr. Ivo Mainardi

- que "altera a redação dos arts. 178 e 185 da Lei n9 5.869
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil". '

Relator: Deputado Gastone Righi
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela rejeição

AVISO N9 17/92

Prazo para recebimento de emendas:
Local: Sala 1, Anexo 11 - Horário: 9h às 12h e 14h

às 18h30min
Início: 7-10-92
Término: 14-10-92
Da Análise da Constitucionalidade e juridicidade (art. 54,

RI)

1) Substitutivo ao Projeto de Lei n9 1.665-A/91 - do
Sr. Fábio Raunheitti - que "dispõe sobre a realização de
exames em recém-nascidos para o diagnóstico precoce da fenll
cetonúria e do hipotireoidismo congênito e dá outras provi-
dências". ' ,

Relator: Deputado Irani Barbosa
2) Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.725-A/91 - do

Sr. Avenir Rosa - que "dispõe sobre a distribuição de gás
canalizado".

Relator: Deputado Irani Barbosa
Obs.: para ambos os substitutivos, somente membros des

ta Comissão poderão apresentar emendas

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Local: Sala 122 - Bloco das Lideranças - Horário: 9h30
min
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PAUTA N9 18/92
(Remanescente)

1~ 'propõe a convocação do DI. Marcílio Marques Morei
ra, Mmlstro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamen
to, para prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre sua
participação na Reunião sobre Meio Ambiente promovida
pela Organização das Nações Unidas - ONU em Tóquio
-Japão de 15 a 17-4-92 (apensado o Requerimento n9 18/92
da Deputada Socorro Gomes).

2) Requerimento do Deputado Fábio Feldmann propon
do a realização de audiência pública com o Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor sobrn testes realizados com os pre
servativos vendidos no País.

3) Requerimento do Deputado Flávio Derzi propondo
a convocação da Dr~ Dorothéa Werneck, Se-cretária Nacional
d.e Economia e o DI. Antonio Carlos da Costa Bezerra, Supe
nntendente do Conselho Regional de Fannácia do Rio de
Janeiro, para prestarem esclarecimentos sobre a liberação dos
preços de 230 medicamentos de uso contínuo.

4) Requerimento do Deputado Valdir Ganzer propondo
a convo~ação do Ministro de Estado de Saúde, para prestar
es.c~areclmentossobre as razões do governo em continuar per
mltmdo a produção e comercialização em território nacional
do herbicida Paraquat, produzido pelo laboratório ICI do
Brasil.

B) Proposições sujeitas a apreciação pelo Plenário da Ca-
sa:

Prioridade

5) Projeto de Lei nQ 4.242/89 - do Senado Federal (PLS
n9 83/88) - que "dispõe ~t;bre a incorporação ao Estado de
Pernambuco dos bens pertencentes ao extinto Território Fede
ral de Fernando de Noronha e dá OI.1tras providências".

Relator: Denutado Sarney Filho
Parecer: fav0rável

Tramitação Ordinár.a

6) Projeto de Lei nQ 2.287/89 - co SI. Carlos Cardinal
- que "veda o corte do fornecimento de água por falta de
pagamento".

Relatora: Deputada Benedita da Silva
Parecer: Favorável a este, com substitutivo, e ao de nQ

700/91, apensado.
B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co

missões:

Prioridade

7) Projeto de Lei nQ 1.814/91- do Senado Federal (PLS
64/91) - que "exige auto~7'l:(;ão prévia do Ministério da Saúde
e do órgão Ambiental Federal para a importação de resíduos
para reciclagem industrial e outros fins, em conformidade
com o artigo 225 da Constituição'~.

Relator: Deputado Luciano Pizzatto
Parecer: Favorável a este, com substitutivo, e contrário

aos de n9S 4~131/89, 447/91, 1.137/91, 1.154/91 e 2.932/92, apen
sados.

8) Projeto de Lei nQ 2.543/92 - do Senado Ferderal (PLS
nQ 196/91) - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder
P.ú?lico de preser~are res.taurar os processos ecológicos essen
CIaIS e a navegaçao nos nos sobre os quais sejam construídas
barragens".

Relator: Deputado Uldurico Pinto
Pare_cer: Favor~vel

9) Projeto de Lei nQ 2.2oo-A/89 - do SI. Uldurico Pinto
- que "regulamenta o parágrafo 4Q do art. 225 da Constituição
Federal, no que concerne à Mata Atlântica e à Serra do Mar".

Relator: Deputada Rita Camata
Parecer Preliminar: Pela adoção, em parte, do parecer

preliminar apresentado pelo Deputado Fernando Diniz (Rela
tor na Sessão Legislativa anterior); pela criação de subco
missão especial composta de 13 membros; pela apresentação
de requerimento ao Presidente da Casa solicitando tramitação
conjunta dos Projetos de Lei n9S 4.970/85, 1.889/89,
2.200-A/89, 3.486/89, 3.556/89, 4.619/90, 6.067/90, 125/9).,
612/92 e 1.192/91; pela análise das proposições já arquivadas
que digam respeito à matéria, particulannente os Projetos
de Lei n9' 1.786/89, 2.103/89, 2.574/89, 3.184/89, 5.524/90,
das Resoluções, Portarias, Instruções Nonnativas em vigor
de órgãos federal e estadual de meio ambiente; solitação de
contribuições da sociedade civil através das organizações não
governamentais e de órgãos públicos federal, estadual e muni
cipal, centrais de trabalhadores, sindicatos patronais e outros.

Tramitação Ordinária

10) Projeto de Lei n9 3.929/89 - do SI. Fábio Feldmann
- que "dispõe sobre o abate de animais destinados ao consu
mo".

Relator: Deputado Sarney Filho
Parecer: Favorável, com emendas
11) Projeto de Lei nQ 4.190-A/89 -do Sr. Paulo Mourão

- qlie "dispõe sobre o programa "Espaço Ecológico", a ser
traTlsmitido, em cadeia, pelas emissoras de rádio e televisão".

Relatora: Deputada Rita Camata
Parecer: Favorável a este, com substitutivo, e à emenda

n9 1/92.
12) Projeto de Lei n9 5.673/90 - do Sr. Fábio Feldmann

- que "cria o Parque Nacional Marinho dos Alcatrazes".
Relator: Deputado Luciano Pizzatto
Parecer: Favorável
13) Projeto de Lei n9 6.109/90 - dos Srs. Sigmaringa

Seixas e Nelton Friedrich - que "destina as importâncias
não pagas dos prêmios da Loteria Federal, Loteria Esportiva
Federal e loterias de números (Loto e Sena), aos municípios
atingidos por desastres cliTh.~t:~os ou ecológicos e dá outras
providências" .

Relator: Deputado Aécio l~eves

Parecer: Favorável a este, com substitutivo, e ao de n9

859/91, aper,sado.
14) Projeto de Léi nQ 2'J1/91 - do Sr. Avenir Rosa 

que "dispõe sobre a criaçã(", do Banco Nacional de Fomento
ao Meio Ambiente S/A e dá outras providências".

Relatora: Deputada Rita Camata
Parc'lr: Contrário a este e ao de nQ 959/91, apensado.
15) Projeto de Lei n9 1.005/91 - do Sr. Paulo Ramos

- Que "dispõe sobre critérios de distribuição de prêmios na
loteria cuúhecida como "Raspadinha".

Relatoi: Deputado Aécio Neves
. Parecer: Pela incompetência da Comissij,o de Defesa do

Consumidor, Meio Ambiente e Minorias para opinar sobre
a matéria. Pela audiência da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio.

16) Projeto de Lei n9 1.455/91 - do Sr. Vadão Gomes
- que "dispõe sobre o controle da margem de lucro de produ
tos industrializados".

Relator: Deputado José Vicente Brizola
'Parecer: Favorável
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17) Projeto de Lei n9 1.601191 - do Sr. Mauro Sampaio
- que "autoriza o Poder Executivo a criar o Banco de Crédito
Rural, a emitir Título Warrant -,- Agrícola, reinstituindo o
Decreto n9 21.641, de 10 de julho de 1934, e dá outras provi
dências" .

Relatora: Deputada Rita Camata
Parecer: Pela incompetência da Comissão de Defesa do

Consumidor, Meio Ambiente e Minorias para opinar sobre
a matéria. Pela audiência da Comissão de Agricultura e Polí
tica Rural

18) Projeto de Lei n9 1.708/91 - do Sr. Jackson Pereira
- que "dispõe sobre a proibição de lançamento de esgotos
e lixo em cursos de água naturais e artificiais".

Relator: Deputado Adroaldo Streck
Parecer: Favorável ao Projeto de Lei n9 1.708/91, com

emendas, e contrário às emendas apresentadas na Comissão
19) Projeto de Lei n9 1.915191 - do Sr. Edésio Passos

e outros 2 - que "dispõe sobre a destinação final de embala
gens de agrotóxicos, seus componentes e afins".

Relator: Deputado Sidney de Miguel
Parecer: Favorável, com substitutivo
20) Projeto de Lei n9 2.082/91- do Sr. Sidney de Miguel

- que "dispõe sobre a proteção da fauna silvestre e dá outras
providências" .

Relator: Deputado José Fortunati
Parecer: Favorável, com substitutivo
21) Projeto de Lei n92.322/91 - do S~. Magalhães Tei

xeira - que "dispõe sobre a criação de Area de Proteção
Ambiental - APA, no Distrito de Sousas, Município de
Campinas, Estado de São Paulo".

Relator: Deputado Marco Penaforte
Parecer: Favorável, com emenda
22) Projeto de Lei n9 2.331191 - do Sr Magalhães Tei

xeira - que "dispõe sobre a criação de Area de Proteção
Ambiental- APA, no Distrito de Joaquim Egídio, Município
de Campin,a, Estado de São Paulo" .

Relator: Deputado Marco Penaforte
Parecer: Favorável, com emenda
23) Projeto de Lei n9 2.351191 - do Sr. Hugo Biehl

- que "acrescenta parágrafo único ao artigo 21 da Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção
do consumidor".

Relator: Deputado Wellington Fagundes
Parecer: Favorável, com emenda
24) Projeto de Lei n92.440/91 - do Sr. Ramalho Leite

- que "veda a cobrança de multas por atraso no pagamento
de contas relativas ao fornecimento de serviços de energia
.elétrica, telefonia, abastecimento de água e gás canalizado'.'.

Relatora: Deputada Benedita da Silva
Parecer: Contrário
25) Projeto de Lei n92.734/92 da Sr~ Marilu Guimarães

- que "acrescenta dispositivo ao artigo 29 da Lei n9 4.771,
de 13 de setembro de 1965, que institui o novo Código Flo
restal" .

Relator: Deputado Luciano Pizzatto
Parecer: Favorável .
26) Projeto de Lei n92.776/92 - do Sr. Gilvan Borges

- que "introduz dispositivo na Lei n98.078, de 11 de setembro
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências".

Relator: Deputado Antonio de Jesus

Parecer: Favorável, com emenda
Local: Sala 112, Bloco das Lideranças - Horário: 9h30

min
A) Requerimento:
1) Requerimento do Deputado Fábio Feldmann propon

do a realização de reunião de audiência pública do Secretário
de Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo, Manuel Alceu
Affonso Ferreira; Representantes da Federação e Congre
gação Israelita de São Paulo; Representantes do Núcleo de
Tradições Nordestinas de São Paulo; Representantes da Anis
tia internacional; Representantes da Ordem dos Advogados
do Brasil; Representantes do Conselho de Participação e De
senvolvimento da Comunidade Negra em São Paulo; da Co
missão Teotônio Vilela de Direitos Humanos e das minorias,
para prestarem esclareçimentos sobre as recentes práticas ra
cistas em São Paulo contra Minorias e a adoção das provi
dências cabíveis.

B) Proposições sujeitas a apreciação pelo plenário da Ca-
sa:

Prioridade

2) Projeto de Decreto Legislativo n9 196/92 - da Comis
são de Relações Exteriores (Mensagem n9 98/92) - que "apro
va os Estatutos da União Internacional para a Conservação
da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN), com vistas
à adesão do Brasil aos mesmos".

Relator: Deputado Tuga Angerami
Parecer: Favorável
C) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co

missões:

Prioridade

3) Projeto de Lei n9 1.444/91 - do Senado Federal (PLS
n979/91) - que "dispõe sobre o reflorestamento com a espécie
"Auraucária Angustifolia Brasiliensis", nas regiões do Pla
nalto meridional dos Estados do Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.

Relator: Deputado Luciano Pizzatto
~arecer: Favorável, com subsitutivo

Tramitação Ordinária

4) Projeto de Lei n9 1.069/91 - do Sr. Salatiel Carvalho
- que "estabelece novos limites para a área do Parque Nacio
naI dos Guararapes".

Relator: Deputado Aldir Cabral
Parecer: Favorável, com Substitutivo
5) Projeto de Lei n9 1.210/91 - do Sr. João Almeida

- que "obriga os terminais de recepção e embarque de Petró
leo e seus derivados a disporem de unidades de combate à
poluição das águas" .

Relator: Deputado Nan Souza
Parecer: Favorável

AVISO N9 27/92

Prazo para recebimento de destaques:
Local: Sala 113, Bloco das Lideranças - Horário: 9h

às 12h e 14h às 18h
Início: 14-10-92
Término: 16-10-92

1) Projeto de Lei n9 2.743/92 - do Sr. Costa Ferreira
- que "acrescenta parágrafos ao artigo 41 da Lei n9 8.078,
de 11 de setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências".



22522 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

Relator: Deputado Wellington Fagundes
2) Projeto de Lei n? 3.029192 - do Sr. Vladimir Palmeira

- que "altera o artigo 6? da Lei ni' 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências".

Relator: Deputado Wellington Fagundes
(Cópias dos processos encontram-se à disposição na Se

cretaria da Comissão)

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉR
CIO

Local: Sala 209, Bloco das Lideranças - Horário: lOh

PAUTA Nº 19/92

A) Relatórios:
1) Proposta de Fiscalização e Controle ni' 37/91 - da

Sr' Sandra Starling e Sr. Jaques Wagner - que "solicita que
a Comissão de Economia, Indústria e Comércio requeira ao
Tribunal de Contas da União a realiza9ão de inspeção na
Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, para que sejam
esclarecidos e/ou apurados os indícios de irregularidades nos
contratos para a construção de navios, firmados com os Esta
leiros Ebrasa, Mauá, Caneco e Verolme".

Relator: Deputado Roberto Balestra
Relatório Prévio: Favorável
2) Proposta de Fiscalização e Controle ni' 40/92 - do

Sr. Célio de Castro - que "solicita a apuração, pela Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, dos atos de gestão admi
nistrativa e relações negociais mantidas entre a Petróleo Brasi
leiro S/A - PETROBRÁS, empresa "trading" e terceiros".

Relator: Deputado Roberto Balestra
Relatório Prévio: pela prejudicialidade
B) Requerimento:
3) Requerimento ni' 18/92 - CEIC - do Sr. Deputado

Marino Clinger - "solicitando ao Tribunal de Contas da
União a realização de auditoria na Companhia Siderúrgica
Nacional, na sua subsidiária, a FEM - Fábrica de Estruturas
Metálicas, e na Fugemss - Fundação General Edmundo de
Macedo Soares e Silva, mantida pela empresa".

4) Requerimento ni' 19/92 - CEIC ...:.- do Sr. Deputado
Gilson Machado - "convidando os Srs. Ministros de Estado
da Economia, Fazenda e Planejamento; Trabalho e Adminis
tração; e das Minas e Energia, para comparecerem a esta
Comissão, com a finalidade de prestarem informações sobre
o programa de Governo de suas respectivas áreas".

C) Proposições sujeitas a apreciação pelo Plenário da Ca-
sa:

Prioridade

5) Mensagem ni' 106/92 - do Poder Executivo - que
"solicita homologação do Congresso Nacional para a emissão
adicional de papel-moeda autorizada pelo Voto do Conselho
Monetário Nacional ni' 42, de 28 de fevereiro de 1992, no
montante de Cr$5,23 (cinco trilhões, duzentos e trinta bilhões
de cruzeiros), para atender às exigências das atividades de
produção e circulação da riqueza nacional no primeiro semes
tre do corrente exercício".

Relator: Deputado César Maia
Parecer: Favorável, nos termos do Projeto de Decreto

Legislativo que apresenta

Tramitação Ordinária

6) Projeto de Lei n? 1.005/88 do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre a remuneração do serviço extraordinário".

Relator: Deputado Pedro Pavão
Parecer: Contrário
7) Projeto de Lei ni' 1.015/88 - do Sr. Paulo Paim 

que "dispõe sobre o adicional de remuneração para as ativida
des penosas".

Relator: Deputado Ézio Ferreira
Parecer: Favorável, com adoção do substitutivo da Co

missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com
subemenda

8) Projeto de Lei n° 2.532/89 - do Sr. Koyu lha 
que "dá nova redação ao artigo 58 da Consolidação das Leis
do Trabalho".

Relator: Deputado João Mendes
Parecer: Favorável, com substitutivo
9) Projeto de Decreto Legislativo n? 108/91 - do Sr.

Amaury Müller - que "susta a aplicação da alínea "c" do
inciso IH do artigo 38 do Decreto ni' 99.463, de 16 de agosto
de 1990, e das Resoluções nQ' 5, 6 e 7 da Comissão Diretora
do Programa Nacional de Desestatização".

Relator: Deputado Rubem Medina
Parecer: pela prejudicialidade deste e dos de ni" 113 e

114, de 1991, apensados
10) Projeto de Decreto Legislativo ni' 122/91 - do Sr.

Marcelo Barbieri - que "susta o acordo de acionistas firmado
entre o BNDES, a Siderbrás e a Nippon-Usiminas Co. Ltda.".

Relator: Deputado Rubem Medina
Parecer: Contrário
Vista Conjunta: O Deputado Jaques Wagner apresentou

voto em separado, favorável ao Projeto; o Deputado Alberto
Goldmann devolveu sem manifestação escrita de voto

D) Proposições sujeitas a apreciação conclusiva das Co
missões:

Prioridades

11) Projeto de Lei n? 2.653/92 - do Senado Federal
(PLS ni' 54/91) - que "institui a obrigatoriedade de elaboração
de demonstração do valor adicionado e dá outras providên
cias".

Relator: Deputado Jones Santos Neves
Parecer: Contrário
12) Projeto de Lei n° 2.907/92 - do Poder Executivo

(Mensagem ni' 185/92)- que "extingue a fração do cruzeiro
denominada centavo e d~ outras providências".

Relator: Deputado Ezio Ferreira
Parecer: Favorável, com emenda

Tramitação Ordinária

13) Projeto de Lei n° 468/91 - do Sr. Carlos Cardinal
- que "institui isenção do IPI para tratores, máquinas, equi
pamentos e implementas agrícolas".

Relator: Deputado Pedro Pavão
Parecer: Contrário a este e aos de ng' 634, 1.226, 1.535,

1.499,2.218,2.467 e 2.406, de 1991, apensados, e favorável,
com emendas, ao de ni' 593/91, apensado

14) Projeto de Lei n° 1.207/91 - do Sr. Nelson Marque
zelli - que "altera o § 49 do artigo 4i' da Lei n" 7.678, de
87 de novembro de 1988, dando maiores possibilidades de
correção de mosto em fermentação".

Relator: Deputado Roberto Balestra
Parecer: Favorável, com emenda
15) Projeto de Lei n? 1.616/91-do Sr. José Carlos Couti

nho - que "dispõe sobre a criação de cooperativas de empre
sas de pequeno porte e dá outras providências".
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Relator: Deputado Pedro Pavão
Parecer: Contrário
Vista: O Deputado Fetter Júnior, apresentou voto em

separado, favorável ao projeto
16) Projeto de Lei n° 2.417/91- do Sr. Jackson Pereira

- que "dispõe sobre as atividades, o registro e o funciona
mento das agências de turismo e dá outras providências".

Relator: Deputado Gonzaga Mota
Parecer: Favorável
17) Projeto de Lei n9 2.589/92 - do Sr. Avenir Rosa

- que "proíbe a exportação de minérios in natura e dá outras
providências".

Relator: Deputado Gonzaga Mota
Parecer: Contrário
18) Projeto de Lei n9 2.759/92 - do Sr. João Mendes

- que "acrescenta parágrafo ao artigo 289 da Lei n9 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, tomando obrigatória a publicação
de demonstração financeiras por todas empresas públicas".

Relator: Deputado Jaques Wagner
Parecer: Favorável
19) Projeto de Lei n9 2.768/92 - do Sr. Joni Varisco

-'- que "dispõe sobre a política de preços mínimos para os
produtos agrícolas e dá outras providências" .

Relator: Deputado Roberto Balestra
Parecer: Contrário
20) Projeto de Lei n9 2.815/92 - do Sr. Jones Santos

Neves - que "cria a Empresa Comunitária, estabelecendo
incentivos á participação dos empregados no capital da empre
sa e dá outras providências".

Relator: Deputado Nelson Bomier
Parecer: Favorável
21) Projeto de Lei n92.836/92 - do Sr. Luciano Pizzato

- que "dispõe sobre a instituição de Comissão Interna de
Meio Ambiente".

Relator: Deputado Jarvis Gaidzinski
Parecer: Contrário

AVISO N9 18/92

Prazo para recebimento de emendas
Local: Sala 207, Bloco das Lideranças ~ Horário: 9h

às 12h e 14h às 18h
Inicio: 6-10-92
Término: 14-10-92

A proposição abaixo somente receberá emendas apresen
tadas por membros desta Comissão ao Substitutivo oferecido
peló Relator

1) Projeto de Lei n9 3.110/92 - do Sr. Messias Goes
- que "cria instrumentos financeiros para o programa de
modernização da infra-estrutura".

Relator: Deputado José Múcio Monteiro

AVISO N9 19/92

Prazo para recebimento de destaques
Local: sala 207, Bloco das Lideranças - Horário: 9h

às 12h e 14h às 18h
Inicio: 9-10-92

Término: 15-10-92
1) Projeto de Lei n9 4.438/89 - do Sr. Ney Lopes 

que "dispõe sobre a compensação de crédito entre órgãos
da Administração Pública, direta e indireta, e as empresas
privadas, para os fins que especifica, e dá outras providências".
(Apensados os PL n9' 5.637/90 e 2.246/92)

Relator: Deputado Roberto Balestra
Parecer: favorável a este e aos apensos, com substitutivo

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Local: Anexo lI, sala 15 - Horário: 10h

Reunião de audiência pública

Tema: Explanação de metas no âmbito do Ministério
da Educação, especialmente LDB, CIAC, Crédito Educativo,
Mensalidade Escolar e Merenda Escola

Expositor: Ministro da Educação, Prof. Mun1io Avelar
Hingel

Local: Sala 15, Anexo II - Horário: llh

PAUTA Nº 16/92

a) Proposições sujeitas a apreciação pelo plenário da casa:

Urgente

1) Emendas oferecidas em plenário ao Projeto de Lei
nº 1.258/88 - do Sr. Octávio Elísio - que "fixa diretrizes
e bases da Educação Nacional".

Relatora: Deputada Ângela Amin
Parecer: favorável às Emendas n9' 04, 13, 15, 16, 20,

24, 29, 30, 35, 36, 37, 56, 63, 71, 75, 76, 88, 90, 94, 102,
103, 110, 113, 116, 118, 120, 137, 138, 139, 147, 156, 160,
164, 165, 188, 198, 204, 206, 217, 225, 227, 233, 245, 248,
lli,~,~,~,~,m,m,m,m,~,~,~~
288,289, 290,"291, 294, 308, 312, 317, 326, 327, 329, 333,
387, 389, 390, 397, 411, 414, 420, 422, 423, 425, 428, 431,
433, 436, 437, 442, 448,.449, 452, 453, 454, 455, 458, 461,
464, 476, 478, 479, 485, 495, 502, 507, 508, 509, 512, 513,
~~ill,~,m,m,m,~,ill,~,ill,~,~~

559, 571, 579, 582, 583, 585, 591, 593, 594, 597, 601, 602,
607, 609, 622, 625, 626, 627, 628, 630, 632, 646, 651, 661,
665, 671, 672, 673, 675, 678, 682, 683, 686, 687, 688, 689,
~,~,m,m,72~m,m,m,m,m,m,TI~

733, 734, 738, 744, 745, 755, 756, 761, 763, 764, 767, 768,
769, 774, 783, 784, 797, 799, 805, 810, 811, 814, 816, 820,
824, 825, 826, 828, 829, 830, 844, 851, 856, 871, 877, 893,
898, 902, 906, 911, 914, 915, 916, 917, 923, 924, 926, 930,
932, 951, 975, 976, 978, 985, 988, 989, 992, 994, 1010, 1015,
1019, 1020, 1021, 1030, 1040, 1041, 1046, 1060, 1067, 1070,
1074, 1078, 1097, 1100, 1103, 1105, 1106, 1107, 1109, 1112,
1123, 1140, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1160, 1162, 1168,
1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1180, 1182, 1183, 1184,
1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 1192, 1196, 1197, 1198, 1203,
1212, 1215, 1217, 1233, 1237, 1239 e 1251; favorável, com
subemendas às Emendas nº' 26, 34, 41, 74, 77, 78, 80, 89,
92, 93, 98, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 136, 257, 258, 259,
260, 264, 268, 270, 287, 297, 298, 300, 305, 307, 311, 316,
318, 319, 383, 384, 385, 391, 392, 431, 435, 443, 444, 465,
473, 474, 475, 480, 481, 482, 483, 552, '553, 554, 562, 860,
~,8~,E,~,~,~6,~,6,m,m,~4,m;

m,m,m,~,~~~,~,~,~,a,~,~,

891,896, 897; 899, 901, 903, 905, 907, 908, 909, 913, 918,
919, 920; 921, 922, 925, 927, 928, 929, 931, 933, 934, 935,
936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947,
~,~,.~,~2,~,~4,~,~6,~7,~,m,~,

961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, %8, 969, 970, 973, 974,
977, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 986, 990, 993, 995, 996,
997,998,999,looo,loo1,1002,1003,1005,1006,1007,IÚ09,
1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, r022, 1023, 1024,
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035,
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1036, 1037, 1038, 1039, 1043, 1044, 1045, 1047, 1049, 1050,
1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059, 1061, 1062,
1063, 1064, 1065, 1066, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1075,
1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086,
1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096,
1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1108, 1110, 1111, 1113, 1114,
1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125,
1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135,
1136, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146,
1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1159, 1161, 1163,
1164, 1165, 1166, 1167, 1170, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180.
1181, 1189, 1191, 1193, 1195, 1199, 1201, 1202, 1204, 1205,
1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1213, 1214, 1216, 1218,
1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,
1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1238, 1240, 1241, 142,
1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1252, 1253, 1254,
1255, 1256 e 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263. As emendas
nl" 335 a 380 e 520 foram retiradas pelos autores.

2. Projeto de Decreto Legislativo n9 112/91-da Comis
são de Relações Exteriores (Mensagem n9 335/91- PE) que
"aprova o texto do Protocolo Adicional do Acordo Cultural
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Portuguesa, criando o Prêmio "Luis de
Camões", em Brasilia, em 22 de julho de 1988".

Relator: Deputado Aécio de Borba
Parecer: favorável

Tramitação Ordinária

3. Projeto de Lei n9 1.750/91 - do Sr. Costa Ferreira
-que "dispõe sobre o fomento à cidadania através de medidas
que realcem os valores da nacionalidade e o cidadão".

Relator: Deputado Osmânio Pereira
Parecer: favorável

563, 606, 610, 611, 620, 621, 652, 654, 658, 680, 711, 741,
786, 787, 801, 803, 812, 818, 835, 836, 837, 869, 870, 881"
887, 892, 894, 895, 900, 904, 910, 971, 972, 987, 991, 1004,
1~0~, 1042, 1048, 1058, 1194, 1200, 1243, e 1260; pela prejudi
CialIdade das emendas n9" 86,109,247,576, e 912; e contrário
as Emendas nl" 1,2,3,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 14, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 79, 81, 82,
83,84, 85, 81, 91, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 106,
107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 119, 124, 125, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 161,
162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201,
202, 203, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
m,m,lli,m,m,m,m,m,m,m,~,TI~

231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 246,249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 261, 265, 267,
269, 271, 272, 273, 275, 277, 281, 282, 285, 286, 292, 293,
295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 309, 310, 313, 314,
m,~,m,m,m,m,m,m,~,m,m,TI~

381, 382, 386, 388, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401,
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 415,
m,m,m,lli,m,~,m,m,~,m,ill,~~

438, 439, 440, 441, 445, 446, 447, 450, 451, 456, 457, 459,
460, 462, 463, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 477, 484,
486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 498,

'499, 500, 501, 503,504, 505, 506, 510, 511, 515. 516, 518.

519, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 532, 533, 534, 535, 536,
538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 551,
ill,ill,~,ill,~~%,~,~,~,~,~,~~

573, 574, 575, 577, 578, 580, 581, 584, 586, 587, 588, 589,
m,~2,%,~6,m,~9,~,~,OO4,~,~,ill,

613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 623, 624, 629, 631, 633,
~,ili,~,~~~,~,~,~,~,~,~,~,

55,656,657,659,660,662,663,664,666,667,668,669,670,
674, 676, 677, 679, 681, 684, 685, 690, 691, 693, 694, 696,
697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708.
709, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 724, 725,
731, 735, 736, 737, 739, 740, 742, 743, 746, 747, 748, 749,
750, 751, 752, 753, 754, 757, 758, 759, 760, 762, 765, 766,
770,771,772, 773, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781,782,
785, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 800,
802, 804, 806, 807, 808, 809, 813, 815, 817, 819, 821, 822,
823, 827, 831, 832, 833, 834, 838, 839, 840, 841, 842, 843,
845, 846, 847, 848, 849, 850, 852, 853, 854, 855, 857, 858,
~,~,~,~,~,~,~,~,~,6,m,m,

874, 875, 876, 878, 879, 880, 882, 883, 884, 885, 886, 888,
889, 890, 891, 896, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 908, 909,
913, 918, 919, 920, 921, 922, 925, 927, 928, 929, 931, 933,
934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945,
946, 947, 948, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958,
~~~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~~

m,~4,m,m,~,m,m,~,~4,~,~,m,

995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006,
1007, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1022,
1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033,
1034, 1035, 1036, 1037, ~38, 1039, 1043, 1044, 1045, 1047,
1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059,
1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1068, 1069, 1071, 1072,
1073, 1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084,
1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094,
1095, 1096, 1098, 1099, 1101, 1102, 1104, 1108, 1110, 1111,
1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121,
1222,1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132,
1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, .l139, 1141, 1142, 1143,
1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153.
1159, 1161, 1163, 1664, 1165, 1166, 1167, 1170, 1176,1177;
1,178, 1179, 1180, 1181, 1189, 1191, 1193, 1195, 1199, 1201.
1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1213,
1214, 1216, 1218, 1219, 1220, 1221, 12.22, 1223, 1224, 1225,
1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1238.
1240, 1241, 1242, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250,
1252,1253,1254,1255, 1256, e 1257,1258,1259,1261,1262.
1263. As Emendas n9S 335 a 380 e 520 foram retiradas pelm
autores.

2. Projeto de Decreto Legislativo n9 112/91-da Comis·
são de Relações Exteriores (Mensagem n9 335/91 - PE) ..:....
que "aprova o Texto do Protocolo Adicional do Acordo Cultuo
ral entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governoda República Portuguesa, criando o Prêmio "Luis
de Camões", em Brasilia, 22 dejulho de 1988".

Relator: Deputado Aécio de Borba
Parecer: favorável.

Tramitação Ordinária

3. Projeto de Lei n9 1.750/91 - do Sr. Costa Ferreira
-que "dispõe sobre o fomento à cidadania através de medidas
PIe realcem os valores da nacionalidade e o cidadão".

Relator: Deputado Osmânio Pereira
Parecer: favorável
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b) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das comis
sões.

Prioridade

4. Projeto de Lei n9 2.716/92 - do Senado Federal (PLS
n9 281/91) - que "dispõe sobre a criação do "Dia Nacional
do Fotógrafo" e dá outras providências".

Relatora: Deputada Maria Luiza Fontenele
Parecer: favorável

Tramitação Ordinária

5. Projeto de Lei nQ 4.914/90-dos Srs. Fabio Feldmann
e Hermes Zaneti - que "institui o Dia da Terra, a ser come·
morado em todo o território nacional no dia 22 de abril de
cada ano'~.

Relator: Deputado Osmânio Pereira
Parecer: favorável
6. Projeto de Lei n9 137/91- do Sr. Henrique Eduardo

Alves - que "veda a cobrança de taxas pelos estabelecimentos
oficiais de ensino de 19 grau".

Relator: Deputado Euclydes Mello
Parecer: favorável, com emenda
Vista: vista concedida ao Deputado Eraldo Tinoco, que

devolveu o projeto sem manifestação escrita
7. Projeto de Lei n9 573/91 - do Sr. Aldir Cabral 

que "dispõe sobre a dispensa da prática de educação física
nas escolas rurais para os casos que menciona". (Apenso o
PL nº 1.556/91).

Relator: Deputado Onaireves Moura
Parecer: favorável
Vista: vista concedida à Deputada Eurides Brito, que

apresentou voto em separado, contrário

8. Projeto de Lei nº 623/91 - do Sr. Ubiratan Aguiar
- que "estabelece a autonomia das universidades e estabele
cimentos isolados de ensino superior para definir os meca
nismos de seleção de candidatos e dá outras providências".

Relator: Deputado Sólon Borges dos Reis
Parecer: favorável, com emenda
9. Projeto de Lei nº 951-N91 - do Sr. Ary Kara

que "altera o dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, autorizando a contratação de técnicos, professores
e pesquisadores estrangeiros pelas universidades brasileiras".

Relator: Deputado Florestan Fernandes
Parecer: favorável, com substitutivo
10. Projeto de Lei n9 1.219/91 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "dispõe sobre cessão obrigatória de salas
de aula por parte dos clubes esportivos, recreativos e sociais".

Relator: Deputado Ronivon Santiago
Parecer: contrário
Vista: vista concedida ao Deputado Arnaldo Faria de

Sá, que devolveu o projeto sem manifestação escrita
11. Projeto de Lei nº 1.508/91 - do Sr. Fausto Rocha

- que "reconhece, como de nível superior, os cursos minis
trados pelas Faculdades Teológicas e afins e dá outras provi
dências".

Relatora: Deputada Maria Luiza Fontenele
Parecer: contrário
Vista: vista concedida à Deputada Sandra Cavalcanti,

que apresentou voto concordando com o parecer contrário
da Relatora

12. Projeto de Lei nº 1.754/91 - do Sr. Dércio Knop
- que "regulamenta o exercício da ~rofissão de supervisO!
educaci0I!al e.dá outras providências' .

Relator: Deputado Orlando pácheco
Parecer: favorável, com emenda
13. Projeto de Lei nº 1.807/91- do Sr. Jackson Perira

- que dispõe sobre a criação do Programa Empresarial de
Alfabetização de Adultos e dá outras providências"

Relator: Deputado Sólon Borges dos Reis
Parecer: favorável, com substitutivo

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Local: Sala 5, Anexo II Horário: 10h

PAUTA N9 15/92

A) Relatórios

1) Proposta de Fiscalização e Controle nº 24/91 - do
Sr. Luiz Carlos Hauly - que "Propõe à Comissão de Finanças
e Tributação a implementação de fiscalização e controle da
concorrência pública e dos orçamentos e respectivas execu
ções, relativos à construção da Hidrelétrica de Xingó".

Relator: Deputado Luiz Roberto Ponte
Relatório da Subcomissão Permanente de Fiscalização

e Controle: pela aprovação do relatório prévio
2) Proposta de Fiscalização e Controle nº 41/92 - do

Sr. Luís Roberto Ponte - que "Solicita que a Comissão de
Finanças e Tributação fiscalize o processo de adjudicação utili
zado pelo Ministério da Saúde para a construção dos CIAC,
no Estado do Rio Grande do Sul".

Relator: Deputado Germano Rigotto
Relatório da Subcomissão Permanente de Fiscalização

e Controle: pela aprovação do relatório prévio

b) Proposições sujeitas a apreciação pelo plenário da Ca-
sa:

Urgência

3) Emendas oferecidas em Plenáio ao Projeto de Lei
nº 1.258-N88 - que "Fixa diretrizes e bases da Educação
Nacional" .

Relator: Deputado Luiz Carlos Hauly
Parecer: pela aprovação das Emendas de nº" 12, 15, 20,

56, 62, 73, 95, 96, 156, 164, 167, 202, 205, 227, 231, 233,
237, 244, 266, 267, 278, 279, 317, 318, 326, 398, 407, 437,
445, 450, 488, 501, 504, 506, 528, 567, 572, 651, 673, 722,
m,m,m,m,lli,~,~~W,~,w,m,n~

777, 793, 821, 853, 856, 862, 879, 880, 882, 928, 975, 1014,
1019, 1020, 1024, 1097, 1116, 1123, 1129, 1156, 1157, 1161,
1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1178, 1179, 1183, 1188,
1189,1190,1208, 1219, 1235, 1237, 1240 e 1263; pela aprova
ção, com subemendas, das Emendas de nl" 8, 9, 104, 169,
170, 228, 229, 319, 323, 454, 509, 511, 585, 604, 731, 734,
876, 916, 1000, 1001, 1026, 1027, 1057, 1118, 1119, 1128,
1160, 1164, 1168, 1177, 1184, 1186, 1255; pela rejeição das
Emendas de nº" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 17, 19, 22, 23, 38, 39,
42, 48, 57, 58, 60, 61, 69, 71, 84, 100, 101, 103, 106, 107,
131, 134, 135, 140, 144, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 134,
lli,~,~,m,~,m,W,M~W,rn,m,m,

174, 179, 180, 185, 187, 194, 196, 197, 198, 204, 207, 211,
213, 220, 226, 234, 235, 241, 243, 251, 264, 280, 295, 299,
302, 324, 328, 395, 396, 399, 400, 412, 424, 426, 427, 436,
442, 446, 451, 455, 456, 476, 483, 485, 499, 500, 502, 505,
510, 512, 530, 531, 535, 537, 538, 542, 569, 570, 573, 574,
580, 581, 582, 584, 586, 587, 589, 600, 603, 614, 633, 634,
636,646, 66]-,_66fi,-.Ji(j7-,_6'N.l 693,_698, 700, 701, 702, nO~·
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725, 739, 757, 759, 760, 763, 766, 767, 771, 773, 794, 809,
m,m,w,~,~,~,~,ru,m,~,~,~,

905,911, 919, 923, 927, 934, 937, 938, 939, 945, 947, 952,
958,959,966,967,968,969,979,982,986,1002,1012,1013,
1017, 1018, 1023, 1028, 1029, 1032, 1039, 1043, 1047, 1050,
lO~,lO~,lO~,lO~,lO~,lOn,lO~,lOW,lOM,lO~,

1092, 1096, 1098, 1099, 1101, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125,
1127, 1131, 1138, 1142, 1148, 1150, 1153, 1154, 1155, 1162,
1167, 1170, 1181, 1182, 1185, 1195, 1205, 1206, 1210, 1211,
1220, 1233, 1234, 1248, 1253, 1256 e 1260; pela prejudicia
lidade das Emendas de n('S 11,18, 59, 94, 105, 168,230,240,
325, 397, 452, 453, 507, 508, 571, 583, 732, 733, 761, 762,
871, 917, 924, 980, 1025, 1117, 1166, 1180, 1207 e 1218; e
pela incompetência da Comissão para se manifestar sobre
as demais

4) Projeto de Lei n? 3.201/92 - do Poder Executivo
(MSG n? 583/92) e Emendas Oferecidas em Plenário - que
"Dispõe sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo
57 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991".

Relator: Deputado Mussa Demes
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária do

projeto e da emenda n? 1 e pela inadequação financeira e
orçamentária da Emenda n? 2, oferecidas em plenário.

Prioridade

5) Projeto de Decreto Legislativo n9 201/92 - da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio (MSG n9 751/91) 
que "Homologa ato do Conselho Monetário Nacional que
autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no exercício
de 1991, no valor de Cr$2.035.000.000.000,00 (dois trilhões
e trinta e cinco bilhões de cruzeiros)".

Relator: Deputado Germano Rigotto
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e, no

mérito, pela aprovação
6) Projeto de Decreto Legislativo n9 101/85 - do Senado

Federal- que "Dispõe sobre o pecúlio parlamentar".
Relator: Deputado Fernando Bezerra Coelho
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária
7) Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n9 1.523-B/89

- que "Concede pensão especial a Nelcy da Silva Campos
e outros".

Relator: Deputado Paulo Mandarino
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e, do

mérito, pela aprovação
8) Projeto de Lei n9 3.741/89-do Pode Executivo (MSG

n9 576/89) - que "Acrescenta dispositivo ao § 19 do art. 49

do Decreto-Lei n9 2.355, de 27 de agosto de 1987".
Relator: Deputado Flávio Palmier da Veiga
Parecer: pela adequação financeira e, no mérito, pela

rejeição
Vista: o Deputado Félix Mendonça devolveu o projeto

sem manifestação

c) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das comis
sões:

Prioridade

9) Projeto de Lei n9 2.287/91 - do Poder Executivo
(MSG n9 661/91) - que "Cria, no Serviço Exterior Brasileiro,
as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de
Chancelaria, e dá outras providências".

Relator: Deputado Mussa Demes
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária do

PL e das emendas da Comissão de Trabalho de Administração

e Serviço Público de n9' 5, 10, 11, 21, 24, 25, 26 e 27 e pela
inadequação financeira e orçamentária das de n('S 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28 e
29.

Vista: o Deputado José Dirceu devolveu o projeto, apre
sentando voto em separado pela aprovação, com emenda

10) Projeto de Lei n9 2.908/92 - do Poder Executivo
(MSG n9 186/92) - que "Dispõe sobre a isenção do imposto
de importação na hipótese que menciona".

Relator: Deputado José Dirceu
Parecer: pela adequação financeira e, no mérito, pela

aprovação
11) Projeto de Lei n9 3.079/92 - do Poder Executivo

- que "Altera o artigo 33 do Decreto-lein 9 73, de 21 de
novembro de 1966, modificado pela Lei n9 8.127, de 20 de
dezembro de 1990".

Relator: Deputado Delfim Netto
Parecer: pela rejeição

Tramitação ordinária

12) Projeto de Lei n? 183/91 - do SI. Inocêncio de Oli
veira - que "Dispõe sobre a concessão de incentivos aos
municípios com escolas rurais".

Relator: Deputado Germano Rigotto
Parecer: pela adequação financeira e, no mérito, pela

aprovação, com emenda
13) Projeto de Lei n9 1.077/91- do SI. Ronaldo Caiado

- que "Institui isenção do IPI para materiais básicos empre
gados na construção de casas populares, escolas, silos e arma
zéns de produtos agrícolas".

Relator: Deputado Germano Rigotto
Parecer: pela compatibilidade financeira e orçamentária

e, no mérito, pela aprovação, com emenda
14) Projeto de Lei nQ 1.652/91 - do Sr. Amaury Müller

- que "Dispõe sobre a supressão de punições por falta ao
serviço dos servidores a que se refere e dá outras providên
cias".

Relator: Deputado Flávio Palmier da Veiga
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e, no

mérito, pela aprovação
15) Projeto de Lei n9 2.273/91 - do SI. Renato Vianna

- que "Cria medidas de proteção, amparo e fomento às
atividades econômicas às vítimas das fortes chuvas no Estado
de Santa Catarina".

Relator: Deputado Paulo Mandarino
Parecer: pela inadequação financeira e, no mérito, pela

rejeição do PL n9 2.273/91 e do PL n9 2.939/92, apensado
16) Projeto de Lei n9 2.469/91- do Sr. Antonio Bárbara

- que "Concede isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados - IPI, aos equipamentos e materiais escolares,
quando adquiridos por estabelecimentos de ensino regular".

Relator: Deputdo Germano Rigotto
Parecer: pela adequação orçamentária e, no mérito, pela

aprovação, com emenda
17) Projeto de Lei n9 2.918/92 - do Sr. Victor Faccioni

- que "Dá nova redação ao caput do art. 66 e ao parágrafo
19 da Lei n9 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que tratam
da compensação de tributos e contribuições" .

Relator: Deputado Pedro Novais
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária e, no

mérito, pela rejeição dos PL n('S 2.918/91 e 3.091/92, apensado
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COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Local: Sala 2, Anexo 11 - Horário: lOh

PAUTA N"14/92
a) Moção:
1) Moção s/no/92 - do Sr. Deputado Osmânio P~reira

e outros - que "Sugere providências a serem tomada~ ~un!o

à ONU e às Assembléias Legislativas e Câmaras MUmCIpaIS,
visando solução para os problemas decorrentes da dívida ex
terna".

Relator: Deputado Jorge Uequed
Parecer: Pela rejeição.
b) Proposições sujeitas à apreciação pelo plenário da ca-

sa:

Tramitação ordinária

2) Projeto de Decreto Legislativo no 128/91 - do ~r.

Deputado Adylson Motta - que "dá nova redação ao artigo
13 do Decreto Legislativo n" 70, de 1972, que "cria a Ordem
do Congresso Nacional".

Relator: Deputado Osvaldo Coelho
Parecer: pela incompetência da Comissão para se pronun

ciar sobre a matéria.
3) Projeto de Lei no 1.903/91- do Sr. Deputado Faus~o

Rocha - que "dispõe sobre a situação de Ministros de con~Is

são religiosa contratados ou transferidos para prestar serVIço '
no exterior".

Relator: Deputado Miguel Arraes
Parecer: pela rejeição
Vista: Deputado Leur Lomanto
Devolução da vista sem manifestação escrita

4) Mensagem n" 446/91 - do Poder E~ecutivo - que
"submete à consideração do Congresso NaCIonal o texto do
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lis
boa, em 16 de dezembro de 1990".

Relator: Deputado Cardoso Alves . .
Parecer: preliminar, solicitando que sejam convIdados

a comparecer a esta Comissão especialistas de notório saber
5) Mensagem n" 281/92 - do Poder E~ecutivo - que

"submete à consideração do Congresso NaCIOnal o texto do
Acordo Constitutivo do Instituto Interamericano para Pes
quisa em Mudanças Globais, assinado em Montevidéu, em
13 de maio de 1992".

Relatora: Deputada Eurides Brito
Parecer: favorável
Mensagem no 465/92 - do Poder. Executivo - que "su~

mete à consideração do Congresso NaIconal o texto do Conve
nio de Seguridade Social entre o Governo da. República Fed~

rativa do Brasil e o Reino da Espanha, assmado em Madn,
em 16 de maio de 1991, bem como das Notas Diplomáticas
trocadas em maio e junho de 1992, com a nova versão para
o art. 4" desse ato internacional".

Relatora: Deputada Eurides Brito
Parecer: favorável

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA

Local: Sala 9, Anexo 11 - Horário: lOh

PAUTA N"15/92

A) Proposições sujeitas a apreciação pelo Plenário da Ca-
sa:

Urgência

I) Projeto de Decreto Legislativo n\' 167/92 - da Comis
são de Relações Exteriores (Mensagem n° 581/91-que "apro
va o texto do Acordo de Cooperação para a Redução da
Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combat~ à Pr~duçã?
e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e SubstâncIas PSIcotro
picas e seus Precursores e Produtos Químicos Im.ediatos, cel~

brado entre o Governo da República Federativa do BraSIl
e o Governo da República Oriental do Urugufli, em Brasília,
em 16 de setembro de 1991".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: favorável

Prioridade

2) Projeto de Lei n" 7.944/86 - do Senado Federal (Pro
jeto de Lei do Senado n" 101/85) - que "dá nova redação
ao art. 1" da Lei n" 3.529, de 13 de janeiro de 1959, que
dispõe sobre a aposentadoria dos jornalistas profissionais".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: favorável a este e contrário ao de n" 5.126190,

apensado
3) Projeto de Lei n" 8.047/86 - do Senado Federal (Pro

jeto de Lei do Senado n° 57/83) - que "obriga o re.gistr.o
dos estabelecimentos hospitalares nos Conselhos RegIOnaIS
de Medicina".

Relator: Deputado Pedro Corrêa
Parecer: favorável, com emenda
Visto: o Deputado Liberato Caboclo apresentou voto

em separado, favorável, com substitutivo
4) Projeto de Lei n" 5.993/90 - do Senado Federal (Pro

jeto de Lei do Senado n" 63/89) - que "dispõe sobre a constru
ção de logradouros, de edifícios de uso público e de veículos
de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado
às pessoas portadoras de deficiência física, nos termos dos
arts. 2'47,§ 2'" e 244 da Constituição".

Relator: Deputado Ivânio Guerra
Pare'cer: favorável, com substitutivo a este e aos de no'

1.190/88, 1.281/88; 2.702/88, 952/91, 1.027/91, 1.721/91,
2.872/92,3.037/92 e 3.112/92, apensados

5) Projeto de Lei Complementar n" 105/92 - do Sr. Luiz
Carlos Hauly - que "acrescenta dispositivo à Lei Comple
mentar n" 70, de 30 ,de dezembro de 1991, que 'instituicon
tribuição, para o financiamento da Seguridade S~cia.l, ~l:va

a alíquota da contribuição social sobre o lucro das mstItmçoes
financéiras e dá outras providências"'.

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: favorável
6) Projeto de Lei Complementar n"108/92 - do Sr. Adyl~

son Motta - que "acrescenta inciso IV ao art. 6" da LeI
Complementar n" 70, de 30 de dezembro d~ 1991, qu~ institui
contribuição para o financiamento da Segundade SOCIal, eleva
a alíquota da contribuição social sobre o lucro das instituições
financeiras e dá outras providências"'.

Relator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen
Parecer: favorável a este e ao de nl' 109/92, apensado
7) Projeto de Lei n" 893/91 - do SI. Sarney Filho -:

que "regula o dispositivo no inciso "L" do art. 50 da Consti
tuição Federal".
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Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: favoráveL com emenda

Tramitação Ordinária

8) Projeto de Decreto' Legislativo nV 158/92 - da Sr'
Sandra Starling - que "susta a aplicação do disposto no itens
1.1 e 7.1, constantes da Portaria n° 3.092, de 27 de fevereiro
de 1992, do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência
Social".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: favorável, com substitutivo
9) Emenda oferecida em Plenário ao Projeto de Lei nO

1.848-A/89 - que "destina a renda líquida de um teste da
Loteria Federal Esportiva à Federação Nacional das APAE
e determina outras providências". .

Relator: Deputado Elias Murad
Parecer: favorável
10) Projeto de Lei n') 2.015/89 - do Sr. João de Deus

Antunes - que "dispõe sobre a sistemática de pagamento
dos aposentados e pensionistas".

Relator: Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário a este e ao de n9 1.762/91, apc;:~sado
11) Projeto de Lei nO 2.640/89 - do. Sr. Adroaldo.Streck

:- que "altera dispositivos da Lei n~ 7.087, de 29 de dezembro
de 1982, modificada pelas Leis nO' 7.266, de 4 de dezembro
de 1984, e 7.586, de 6 de janeiro de 1987, e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado Pedro Corrêa
Parecer: contrário
Vista: o Deputado Chico Vigilante apresentou voto -em

separado, favoráveL com emendas -
12) Projeto de Lei n~ 3.807/89 - do Sr. Elias Murad

.~ que "dispõe sobré a adição de extrato de ipeca (nauseante
e vomitivo) aos produtós à base de codeí'na e ziperol a fim
de impedir o seu uso abusivo como 'droga', em dose alta".

Relator: Deputado Antônio Faleiros .
Parecer: favorável
Vista conjunta: os Deputados Clóvis Assis e Liberato

Caboclo apresentaram votos em separado, contrários

B)-Proposições sujeitas à apreciação' conclusiva das Co
missões:

Prioridade

13) Projeto de Lei n9 3.945/89 - do Senado Federal
(Projet9 de Lei do Senado n9 21/88) -que "inclui o cacau
em pó na merenda escolar, nas unidades militares e nos progra-
mas-sociais da União". '

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: contrário a este e ao de n9 775/91, apensado·
14) Projeto de. Lei n9 2.558/92 - do Senado Federal

(Projeto de Lei n9 66/91) - que "dispõe sobre a necrópsia
como método de diagnóstico médico e de investigação médico
legal e dá outras providências".

Relator: Deputado Liberato Caboclo
Parecer: favorável, com emendas
15) Projeto de Lei n9 3.064/92 - do Poder Executivo

(Mensagem n9 263/92 - que "dispõe sobre distribuição gra
tuita de prêmios a título de propaganda e dá outras provi
dências" .

Relator: Deputado João Rodolfo
Parecer: favorável

Tramitação Ordinária

16) Projeto de Lei n9 4.831-A/90 - da Sr~ Benedita da
Silva - que "dispõe sobre o funcionamento dos Bancos de
Olhos e dá outras providências".

Relatora: Deputada Célia Mendes
Parecer: favorável, com substitutivo
17) Projeto de Lei n° 48/91 - do Sr. Robson Tuma 

que "institui o Fundo Nacional de Amparo ao Idoso c à Crian
ça"

Relatora: Deputada Fátima Pelaes
Parecer: contrário
18) Projeto de Lei ne' 49/91 - do Sr. Geraldo Alckmin

Filho - que "institui o 'Ano dos Transplantes' ':? dá outras
providências" .

Relator: Deputado Liberato Caboclo
Parecer: favorável, com adoção da emenda oferecida nes

te Comissão
19) Projeto de Lei n9 238/91 - do Sr. Tadashi Kuriki

- que "dispõe sobre a instalação de mini-hospitais em todo
o território nacional".

Relator: Deputado Heitor Franco
Parecer: favorável, com substitutivo
20) Projeto de Lei n° 315/91 - do Sr. Carlos Cardinal

-que "torna obrigatória, se autorizada formalmente, a aposi
ção, nos documentos de identificação da expressão 'doador
voluntário de órgãos', e determina outras providências".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário a este e aos de n9S -1.258/91,1.853/91,

2.133/91 e 2.198/91, apensados
21) Projeto de Lei nQ 332/91 - do Sr. Inocêncio Oliveira

- que "determina que a CEME - Central de Medicamentos,
adquira toda a matéria necessária à indústria química farma
cêutica".

Relator: Deputado Liberta0 Caboclo
Parecer: contrário
22) Projeto de Lei n9 335/91 - do Sr. Carlos Cardinal

- que "regulamenta o disposto no inciso XXV do art. 7"
da Constituição Federal".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: contrário
23) Projeto de Lei nQ 430/91 - do Sr. Nilson Gibson

- que "inclui os magistrados da Justiça Estadual que prestam
serviços à Justiça Eleitoral entre os segurados do Ministério
da Previdência e Assistência Social".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: contrário
24) Projeto de Lei ri9 539/91 - do Sr. José Carlos Couti

nho - que "estabelece isenção de Imposto de Renda nas
hipóteses de moléstia grave".

Relator: Deputado Liberato Caboclo
Parecer: contrário
25) Projeto de Lei n9 560/91 - do Sr. Francisco Silva

- que "determina a obrigatoriedade da inserção, na embala
gem de cosméticos, da data de fabricação e validade do pro
duto".

Relatora: Deputada Jandira Feghali
Parecer: favorável
26) Projeto de Lei n9 665/91 - do Sr. Jamil Haddad

- que "dá nova redação ao art. 49 da Lei n9 3.891, de 26
de abril de 1961, que 'cria, no Departamento Nacional de
Estradas de Ferro, o Serviço das Estradas de Ferro"'.
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Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: favorável, com substitutivo
Vista: o Deputado Liberta0 Caboclo apresentou voto em

separado, favorável, com emenda
27) Projeto de Lei n° 705/91 - do Sr. José Carlos Couti

nho - que "dispõe sobre verbas específicas para assistência
ao menor carente".

Relatora: Deputada Fátima Pelaes
Parecer: contrário
28) Projeto de Lei n" 715/91 - do Sr. Ary Kara José

- que "torna obrigatório o exame médico para os alunos
das escolas oficiais de 1~ grau".

Relator: Deputado Liberato Caboclo
Parecer: favorável, com substitutivo
29) Projeto de Lei n9 849/91- do Sr. José Carlos Couti

nho - que "disciplina a exigência de técnico farmacêutico
em farmácias e drogarias".

Relator: Deputado Elias Murad
parecer: contrário
30) Projeto de Lei n9 901191 - do Sr. Gilvan Borges

- que "estabelece medidas sobre a fixação de alimentos e
guarda dos filhos".

Relatora: Deputada Zila Bezerra
Parecer: contrário
31) Projeto de Lei n" 945/91 - do Sr. Jurandyr Paixão

- que "dispensa pacto antenupcial nos casos que indica".
Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: favorável, com substitutivo

32) Projeto de Lei n9 1.056/91 - do Sr. Rubens Bueno
- que "altera a redação do art. 57 da Lei n° 6.360, de 23
de setembro de 1976, obrigando a inclusão, no rótulo de medi
camentos, do número de registro do produto e do laboratório
fabricante" .

Relator: Deputado Sérgio Arouca
parecer: favorável
33) Projeto de Lei n9 1.083/91 - do Sr. Elias Murad

- que "dispõe sobre o Sistema Nacional de Vigilância Farma
cológica e dá outras providências".

Relatora: Deputada Célia Mendes
Parecer: favorável
34) Projeto de Lei n9 1.134191- dos Srs. Sandra Starling

e Eduardo Jorge - que "altera dispositivos das Leis nOS 3.071,
de 1° de janeiro de 1916 - Código Civil, 6.515, de 26 de
dezembro de 1977 - Lei do Divórcio, e 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 -" Lei dos Registros Públicos, relativos
a adoção de apelidos por cônjuge e determina outras provi
dências".

Relator: Deputado Renato Jonhsson
Parecer: contrário
Vista: o Deputado João Paulo apresentou voto em separa

do, favorável
35) Projeto de Lei no 1.229/91- do Sr. Nelson Proença

- que "dispõe sobre a municipalização da merenda escolar".

Relator: Deputado Delcino Tavares
Parecer: favorável, com substitutivo, a este e aos de nQS

1.422/91, 1.676/91, 1.788/91 e 1.797/91, apensados
36) Projeto de Lei no 1.236/91- do Sr. Jackson Pereira

- que "autoriza convênios entre hospitais públicos e universi
dades públicas e privadas, para realização de estágios de estu
dantes".

Relator: Deputado Pedro Corrêa
Parecer: contrário

37) Projeto de Lei n° 1.265/91 - do Sr. Valter Pereira
-que "dispõe sobre medidas de controle da produção, comer
cialização e consumo de substâncias utilizadas na produção
de entorpecentes, define crimes e dá outras providências".

Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá
Parecer: favorável, com substitutivo
38) Projeto de Lei n9 1.272191 ~ do Sr. Fernando Diniz

- que "destina ao atendimento de obras sociais parcela dedu
zida do Imposto de Renda devido".

Relator: Deputado Clóvis Assis
Parecer: favorável, com substitutivo
39) Projeto de Lei n9 1.350/91 - do Sr. Roberto Balestra

- que "dispõe sobre a dedução no Imposto de Renda das
despesas realizadas por portadores de diabetes-insulina-de
pendentes e dá outras providências".

Relator: Deputado Eduardo Matias
Parecer: favorável, com substitutivo
40) Projeto de Lei n° 1.472/91 - do Sr. Jair Bolsonaro

- que "assegura o atendimento médico ambulatorial e hospi
talar aos ex-combatentes na forma que especifica e dá outras
providências" .

Relator: Deputado DelcinoTavares
Parecer: contrário
Vista: O Deputado Liberato Caboclo apresentou voto

em separado, favoráveL com substitutivo

41) Projeto de Lei no 1.482/91- do Sr. Jackson Pereira
- que "estende aos inati~s da Previdência Social os abonos
concedidos aos trabalhadores em atividade pela Lei no 8.178,
de 19 de março de 1991".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário
Vista: O Deputado José Unhares apresentou voto em

separado concordando com o relator.
42) Projeto de Lei n° 1.519/91 - do Sr. Fausto Rocha

- que "dispõe sobre bebidas alcoólicas e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: favorável, com substitutivo e com adoção das

emendas n9S 1, 2 e 3, ao substitutivo
" 43) Projeto de Lei n~ 1.521191 .. do Sr. José Moura

- que "institui o seguro obrigatório por danos pessoais a
espectadores de estádios e casas de diversões públicas e dá
outras providências".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: favorável, com emendas
44) Projeto de Lei n9 1.599/91 - do Sr. Carlos Alberto

Campista - que "dá nova redação ao inciso II do artigo
41 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: favorável a este e contrário ao de no 2.692/92,

apensado
45) Projeto de Lei no 1.639191 - do Sr. Jackson Pereira

- que "dispõe sobre a destinação de leitos hospitalares da
rede pública para atendimento de portadores da Síndrome
de Imunodeficiência Adquirida".

Relator: Deputado Eduardo Jorge
Parecer: contrário
46) Projeto de Lei no 1.650191 - do Sr. Zaire Rezende

- que "regulamenta parte do parágrafo 49 do artigo 199 da
Constituição da República Federativa do Brasil, relativamente
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à doação de órgãos, tecidos e substâncias humana para fins
de transplante, pesquisa e tratamento".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário a este e aos de n''" 2.060/91 e 2.736/91,

apensados
47) Projeto de Lei n° 1.651/91 - do Sr. José Fortunati

- que "proíbe depósito prévio para internamento em hospi
tais públicos e privados e dá outras providências".

Relator: Deputado Paulo Portugal
Parecer: contrário
Vista: O Deputado João Paulo apresentou voto em sepa

rado, favorável
48) Projeto de Lei n~ 1.664/91 - do Sr. Gilvan Borges

- que "determina a participação das agremiações brasileiras
de futebol na renda líquida da Loteria Esportiva Federal".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: contrário
49) Projeto de Lei n~ 1.682/9! -do Sr. José Carlos Couti

nho - que "dispõe sobre aposentadoria especial aos confe
rentes e consertadores de carga".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: contrário
50) Projeto de Lei n~ 1.696/91-do Sr. José Carlos Couti

nho - que "dispõe sobre o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada na Previdência Social".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário
51) Projeto de Lei n° 1.726/91 - do Sr. Mendes Thame

- que "autoriza a permanência de acompanhante para pacien
te, internado em hospital integrante do Sistema Único de
Saúde".

Relator: Deputado Salatiel Carvalho
Parecer: favorável
Vista: O Deputado José Linhares apresentou voto em

separado, contrário
52) Projeto de Lei nº 1.746/91 - do Sr. Tuga Angerami

- que "suprime dispositivos da Lei nº 8.009, de 29 de março
de 1990, que "dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de
família" .

Relator: Deputado Euler Ribeiro
Parecer: favorável, com substitutivo, com acolhimento

parcial da Emenda

Vista: O Deputado Clóvis Assis apresentou voto em sepa
rado favorável, com emenda

53) Projeto de Lei nº 1.765/91-do Sr. Marcelo Barbieri
- que "isenta de incidência do Imposto de Renda os rendi
mentos dos pais de excepcionais".

Relator: Deputado Delcino Tavares
Parecer: contrário
54) Projeto de Lei n" 1.833/91 - do Sr. José Fortunati

-que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de "bico anti~ja

to" em recipientes plásticos para .comercialização de álcool
e outros combustíveis líquidos de uso doméstico e dá outras
providências" .

Relator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen
Parecer: favorável
55) Projeto de Lei nº 1.933/91 - do Sr. Marino Clinger

- que "dispõe sobre o prazo para pagamento de aposenta
dorias e pensões da Previdência Social e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: favorável, com substitutivo a este e aos de nº'

2.039/91,2.128/91,2.147/91,2.173/91 e 2.887/92, apensados

56) Projeto de Lei n" 1.961/91 - do Sr. Clóvis Assis
- que "isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados
os medicamentos contendo insulina, estabelece normas para
a sua embalagem e comercialização e dá outras providências".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: contrário
57) Projeto de Lei nº 2.020/91 - do Sr. Clóvis Assis

- que "institui a Carteira Nacional de Saúde e determina
outras providências".

Relator: Deputado João Rodolfo
Parecer: favorável
Vista: O Deputado Delcino Tavares não apresentou ma

nifestação escrita
58) Projeto de Lei nº 2.144/91- do Sr. Geraldo Alckmin

Filho - que "dispõe sobre a indicação de representante dos
aposentados para o Conselho Nacional da Seguridade Social,
instituído pela Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, e para
os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Previdência
Social, instituídos pela Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: favorável
59) Projeto de Lei n" 2.189/91 - .do Sr. Jos~ Mari? Ey

mael-que "assegura, a título de anteCIpação, reajuste bImes
tral à parcela de até três salários mínimos dos valores ~os

benefícios da Previdência Social, referentes a aposentadonas
e pensões, auxJ1ios acidente, doença, e ~eclusão, ?em com?
o salário-família e o abono de permanencIa em serVIço, mantI
dos pela Previdência Social".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: favorável, com substitutivo
(0) Projeto de Lei n" 2.316/91-do Sr. Evaldo Gonçalves

- que "exclui dispositivo do texto da Lei n" 8.080, de 19
de setembro de 1990. que "dispõe sobre as condições para
a promoção e recuperação da saúde. a organização e o funcio
namento dos serviços correspondentes 'e dá outras providên
cias".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: contrário
61) Projeto de Lei n" 2.352/91 - dos Srs. Paulo Rocha

e João Paulo - que "dispõe sobre o Cartão de Seguridade
Social. o registro de empregados e dá outras providências".

Relator: Deputado João Rodolfo
Parecer: contrário
Vista: O Deputado Eduardo Jorge apresentou voto em

separado. favorável

62) Projeto de Lei nº 2.378-A/91-do Sr. Nelson Bornier
- que "concede pensão especial aos ex-integrantes do Desta
camento Brasileiro - FAIBRÁS, que participaram da Força
Interamericana de Paz na República Dominicana".

Relator: Deputado Salatiel Carvalho
Parecer: contrário
63) Projeto de Lei n° 2.386/91 - do Sr. Clóvis Assis

- que "torna obrigatório o uso do suco de cacau como alimen
to básico de merenda escolar".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: contrário

64) Projeto de Lei nº 2.400191-do Sr. José Carlos Couti
nho - que "considera penosa a atividade profissional dos
trabalhadores que especifica".

Relator: Deputado João Rodolfo
Parecer: contrário
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65) Projeto de Lei n" 2.415191 - do Sr. Delcino Tavares
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de prontuário médico
para recém-nascidos".

Relatora: Deputada Jandira Feghali
Parecer: favorável, com emendas
66) Projeto de Lei n° 2.424/91 - do Sr. Genésio Bernar

dino - que "dispõe sobre a inclusão de micronutrientes nos
produtos de alimentação popular".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: contrário
Vista: O Deputado Elias Murad apresentou voto em sepa

rado, favorável, com substitutivo
67) Projeto de Lei n" 2.479/92 - do Sr. Paulo Ramos

- que "torna compulsória a entrega, pelo empregador, por
ocasião do pagamento do salário, dos comprovantes do reco
lhimento das contribuições obrigatórias relativas ao mês ante
rior e .dá outras providênicas".

Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá
,Parecer: contrário
68) Projeto de Lei n° 2.539/92 - do Sr. Ricardo Izar

- que "dispõe sobre a forma de pagamento de contribuições
previden,cjl:\rias vencidas até 31 de dezembro de 1991".

Relato.r: Deputado Arnaldo Faria de Sá
,Parecer: favorável, com substitutivo
69) Projeto de Lei n~ 2.617/92 - do Sr. Fernando Freire

- que "define morte do tronco encefálico (morte cerebral)
através de critérios clínico-neurológicos, dirimindo dúvidas
em pacientes críticos, em estado de coma, grau 3 na escala
de coma de Glasgow, com ventilação mecànica e potenciais
doadores para transplantes de órgãos e tecidos".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário
70) Projeto de Lei n9 2.632/92 - do Sr. Augusto Carvalho

- que "introduz modificações no Livro IV da Lei n~ 3.071,
de 1° de janeiro de 1916 - Código Civil Brasileiro, incluindo
o companheiro ou companheira na ordem da vocação heredi
tária"

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: favorável, com emenda
71)' Projeto de Lei n~ 2.702/92 - do Sr. Ricardo Izar

- que "altera a Lei n" 8.212, de 2 de julho de 1991, dispondo
sobre·a prova de inexistência de débito, descrita no capítulo'
XI da mesma lei e dá outras providências".

Relator: Deputado Eduardo Jorge
Parecer: contrário
72) Projeto de Lei n" 2.725/92 - do Sr. João Mellão

Neto - que "dispõe sobrea dispensa de pagamento dos encar
gos sociais por parte d~s empresas que, cm dificuldades, optem
pela disponibilidade remunerada dos seus empregados".

Relator: Deputado Delcino Tavares
Parecer: contrário
73) Projeto de Lei n° 2.742/92 - do Sr. Nan Souza 

que "acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei n'! 2.445, de 29
de junho de 1988, que "altera a legislação do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 
e do Programa de Integração Social - PIS - e dá outras
providências" .

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: contrário
74) Projeto de Lei n° 2.780/92 - do Sr. Adylson Motta

-que "obriga os hospitais, casas de saúde e estabelecimentos
assemelhados a manter enfermeiros diplomados nas condições
que especifica".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: favorável, com emendas
75) Projeto de Lei nQ 2.784/92 -'do Sr. Jackson Pereira

- que "dispõe sobre aplicação de penalidades às instituições
privadas do Sistema Único de Saúde".

Relator: Deputado Antônio Faleiros '
Parecer: contrário
76) Projeto de Lei n" 2.790/92 - do Sr. Augustinho Frei

tas - que "estabelece prazo para o Conselho Nacional de
Serviço Social se pronunciar sobre pedido de registro como
entidades interessadas em serem classificadas como de fins
filantrópicos" .

Relator: Deputado Nilton Baiano'
Parecer: favorável
77) Projeto de Lei n° 2.830/92 - do Sr. George Takimoto

- que "suprime prazo de carência no àmbito da Previdência
Social e dá outras providências".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário
78) Projeto de Lei n'! 2.833/92 - do Sr. Antônio de Jesus

- que "dispõe sobre a prioridade na alocação de recursos
públicos dos programas de ação social a instituições assisten
ciais vinculadas a confissões religiosas".

Relator: Deputado José Augusto Curvo,
Parecer: contrário
79) Projeto de Lei n~ 2.835/92 - do Sr. Eliel Rodrigues

- que "torna obrigatória a apresentação de exame labora
torial que constate a inexistência de doença sexualmente trans
missível nos requerentes de habilitação para casamento".

,Relator: Deputado Eduardo Jorge
Parecer: contrário
80) Projeto de Lei no 2.848/92 --.: da Sr' Regina Gordilho

- que "isenta os hospitais públicos do recolhimento de'tribu
tos federais e dá outras providências".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: contrário
81) Projeto de Lei n° 2.852/92 - do Sr. José Maria Ey

mael - que "estabelece a obrigatoriedade de fluoretação da
águ-a distribuída para consumo humano".

Relator: Deputado Antônio Fak:iros
Parecer: contrário
82) Projeto de Lei nn 2.987/92 - do Sr. João Fagundes

- que "regulamenta normas constitucionais, dispondo sobre
a faixa de fronteira".

Relator: Deputado José Linhares
Parecer: favorável
83) Projeto de Lei n~ 3.013/92 - do Sr. Jorgt; Tadeu

Mudalen - que "dá nova redação ao art. 444 da Consolidação
das Leis do TrabalhO".

Relator: Deputado João Paulo
Parecer: pela incompetência da Comissão para se pronun

ciar sobre a matéria
84) Projeto de Lei n~ 3.054/92 - do Sr. Carlos Azambuja

- que "torna obrigatória a inclusão de derivados da soja
nos cardápios da merenda escolar e das instituições militares".

Relator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen
Parecer: favorável
85) Projeto de Lei n" 3.059/92 - do Sr. José Maria Ey

mael - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de tarja
com expressão que ressalte a importància do aleitamento ma
terno, nas embalagens e propagandas dos produtos utilizados
no aleitamento artificial".
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Relatora: Deputada Jandira Feghali
Parecer: favorável
86) Projeto de Lei n? 3.060/92 - do Sr. Luciano Pizzatto

- que "prOlbe a destruição ou abandono intencional de ali
mentos de bens de consumo perecíveis a curto prazo".

Relator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen
Parecer: favorável
87) Projeto de Lei n? 3.078/92 - do Sr. Abelardo Lupion

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da
notificação de receita para a dispensação ou aviamento de
medicamentos que contenham corticosteróides".

Relator: Deputado Salatiel Carvalho
Parecer: contrário
88) Proposta de Fiscalização Financeira e Controle n"

42/92 - do Sr. Delcino Tavares - que "solicita que a Comisão
de Seguridade Social e Família requeira ao Tribunal de Contas
da União inspeção extraordinária n;:, Ministério da Previdência
Social".

Relator: Deputado Clóvis Assis
Parecer: contrário

AVISO N? 19/92

Prazo para recebimento de emendas:
Local: Sala 9, Anexo II - Horário: 9h30min às 12h e

14h30min às 18h
Início: 13-10-92
Término: 19-10-92
1) Projeto de Lei n" 3.204/92 - do Sr. Roberto Franca

- que "concede isenção do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza aos rendimentos auferidos por deficien
tes físicos".

Relator: Deputado Renato Johnsson
A proposição abaixo somente receberá emendas apresen

tadas por membros desta Comissão ao Substitutivo oferecido
pelo Relator

2) Projeto de Lei n" 37/91- do Sr. Antônio Carlos Men
des Thame -que "dispõe sobre a obrigatoriedade da inscrição
do tipo sangüíneo e do fator RH na Carteira Nacional de
Habilitação e dá outras providências".

Relator: Deputado José Linhares

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO PÚBLICO

Local: Sala 11, Anexo II - Horário: 10h

PAUTA N? 13/92

A) Proposições sujeitas a deliberação do Plenário da Casa:

Prioridade

1) Projeto de Lei n? 8.290/86 - do Senado Federal (PLS
n? 74/81) - que "altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 10 de maio de 1943".

Relator: Deputado Mauro Sampaio
Parecer: favorável
2) Projeto de Lei n° 8.341186 - do Senado Federal (PLS

n? 66/85) - "que cria o Balanço Trimestral de Transporte
Aéreo".

Relator: Deputado Jair Bolsonaro
Parecer: contrário
3) Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n? 3.903-D/89

- que "dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá
outras providências".

Relator: Deputado Mauro Sampaio
Parecer: favorável
4) Projeto de Lei n? 2.483/92 - do Superior Tribunal

de Justiça - que "dispõe sobre o remanejamento de cargos
criados pela Lei n° 7.178, de 19 de dezembro de 1983, para
o Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria do Conselho
da Justiça Federal".

Relator: Deputado Messias Góis
Parecer: favorável

Tramitação Ordinária

5) Projeto de Lei n" 2.239/89 - do Sr. Marcos Lima
- que "altera dispositivos da Lei n° 4.769, de 9 de setembro
de 1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico
de Administração".

Relator: Deputado João de Deus Antunes
Parecer: favorável
6) Projeto de Lei no 2.283/89 - do Sr. José Santana

de Vasconcellos - que "dispõe sobre a apuração, como de
efetivo exercício, para efeito de aposentadoria, do tempo de
serviço que menciona e dá outras providências".

Relator: Deputado João de Deus Antunes
Parecer: favorável
7) Projeto de Lei no 2.508/89 (apensos os de n'" 1.014

e 1.674191) - do Sr. Koyu lha - que "estabelece prazo
para a prestação de informações pelos órgãos públicos".

Relator: Deputado Chico Vigilante
Parecer: favorável ao principal e pela prejudicialidade

dos apensos.
Vista: Deputado Zaire Rezende
Parecer: favorável, com emenda
8) Projeto de Decreto Legislativo n') 41/91- da Sr' San

dra Starling - que "susta os efeitos de contratos firmados
entre a Empresa de Processamento de Dados da Previdência
Social- DATAPREV e as Empresas de Auditoria Boucinhas
& Campos e Ernest Young e determina outras providências".

Relator: Deputado Jaques Wagner
Parecer: favorável
9) Projeto de Decreto Legislativo n" 172/92 - do Sr.

Jamil Haddad - que "determina a aplicação do art. 8° das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Fe
deral, em forma paritária nos serviços públicos federal, esta
dual e municipal e nos Ministérios do Exército, da Marinha
e da Aeronáutica, relativamente aos critérios, para contagem
do tempo de serviço ativo para efeitos de anistia".

Relator: Deputado Augusto Carvalho
Parecer: favorável
B) Proposições sujeitas a apreciação conclusiva das Co

missões:

Prioridade

10) Projeto de Lei n» 1.331191 - do Superior Tribunal
de Justiça - que "dispõe sobre a estrutura da Categoria Fun
cionai de Atendente Judiciário, Código STJ-AJ-024do Grupo
Atividades de Apoio Judiciário do Quadro de Pessoal da Se
cretaria do Superior Tribunal de Justiça e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: favorável
11) Projeto de Lei" 1.828/91 (apenso PL n» 1.009/91)

- do Senado Federal (PLS no 5.391) - que "dispõe sobre
o livre acesso às praias de terrenos de marinha e seu uso
público".
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Relator: Deputado Augusto Carvalho
Parecer: favorável ao principal e contrário ao apenso

Tramitação Ordinária

12) Projeto de Lei n~ 957/88 - do Sr. Geraldo Alckmin
Filho - que "dispõe sobre os ex-militares de Forças Auxiliares
que participaram da Segunda Guerra Mundial ao lado dos
ex-combatentes da FEB".

Relator: Deputado João de Deus Antunes
Parecer: favorável

13) Projeto de Lei n~ 2.929/89 - do Sr. Uldurico Pinto
- que "inclui os profissionais de enfermagem nos benefícios
do Decreto-Lei n~ 2.114, de 23 de abril de 1984, que institui
a Gratificação de Incentivos à Atividade Médica na Previ
dência Social, e dá outras providências" .

Relator: Deputado Chico Vigilante
Parecer: Contrário
14) Projeto de Lei n9 5.957-Al90 - do Sr. Paulo Paim

- que "revoga os artigos 723, 724 e 725 do Decreto-Lei
n9 5.452, de 19 de maio de 1943, que aprova a Consolidação
das Leis do Trabalho".

Relator: Deputado Mauro Sampaio
Parecer: Favorável
15) Projeto de Lei n~ 6.073190 - do Sr. Leomar Quinta

nilha - que "considera insalubre a profissão de Auxiliar de
Enfermagem e dá outras providências".

Relator: Deputado Jurandyr Paixão
Parecer: Favorável
16) Projeto de Lei n9l63-B/91- do Sr. Maurici Mariano .

- que "inclui os portadores de Imunodeficiência Adquirida
-,.- AIDS, entre os beneficiários da Lei n9 8.036, de 11 de
maio de 1990".

Relator: Deputado Chico Vigilante
Parecer: Favorável, nos termos da emenda da CCJR
17) Projeto de Lei n9 426/91 - do Sr. José Fortunati

-que "cria, nas empresas sob o controle do Estado, o Diretor
Representante e o Conselho de Representação dos Empre
gados e Servidores - DIREP e COREP, respectivamente,
e dá outras providências".

Relator: Dt::putado Augusto Carvalho
Parecer: Favorável -
18) Projeto de Lei n9 733/91 (apenso PL n9 2.770/92)

- do Sr. Paulo Paim '- que "dispõe sobre a política nacional
de salários e dá outras providências".

-Relator: Députado Chico Vigilante
Parecer: Favorável
19) Projeto de Lei n9 1.316/91 - do Sr. João Mendes.

- que "obriga as empresas que especifica a fornecerem supor
tes com rodas (carrinhos manuais) aos seus empregados".

Relator: Deputado Jair Bolsonaro
Parecer: Favorável
20) Projeto de Lei n9 1.387/91 - do Sr. Antônio Carlos

Mendes Thame - que "dispõe sobre a responsabilidade penal
do empregador, nos termos do artigo 132 do Código Penal,
em casos de acidente de trabalho por falta de equipamento
de proteção individual, acrescentando parágrafo único ao arti
go 166 da CLT".

Relator: Deputado Messias Góis
Parecer: Favorável
21) Projeto de Lei n9 1.425/91 - do Sr. Jackson Pereira

- que "dispõe sobre a fixação de ·piso salarial para os moto
ristas-profissionais" .

Relator: Deputado Jurandyr Paixão
Parecer: Favorável
22) Projeto de Lei n9 1.501191 - do Sr. Jorge Uequed

- que "dá nova redação ao parágrafo 1~ do artigo 457 da
Cons~lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-LeI n9 5.452, de 1~ de maio de 1943, incluindo as gratifica
ções reiteradas".

Relator: Deputado Jurandyr Paixão
Parecer: Favorável
23) Projeto de Lei n9 1.510/91 - do Sr. Fausto Rocha

- que "dispõe sobre o uso de bafômetro pelas empresas".
Relator: Deputado Jair Bolsonaro
Parecer: Favorável
24) Projeto de Lei n9 1.529/91 ~ do Sr. Francisco Silva

- que "garante estabilidade de emprego ao marido da ges
tante" .

Relator: Deputado Messias Góis
Parecer: Contrário
25) Projeto de Lei n~ 1.744191- do Sr. Tuga Angerami

- que "altera o artigo 482 da Consolidação das Leis do Traba
lho".

Relator: Deputado Edmundo Galdino
Parecer: Favorável
26) Projeto de Lei n9 1.745/91- do Sr. Tuga Angerami

- que "estabelece jornada de trabalho para os trabalhadores
em estabelecimentos de saúde". .

Relator: Deputado Edmundo Galdino
Parecer: Contrário
27) Projeto de Lei n9" 1.800/91 - do Sr. Magalhães Tei

xeira - que "estabelece fórmula de atualização dos tipos
especiais de remuneração trabalhista baseados na média dos
valores recebidos em meses anteriores ao do pagamento".

Relator: Deputado Augusto Carvalho
Parecer: Favorável
28) Projeto de Lei n9 1.803/91- do Sr. Jackson Pereira

- que "dispõe sobre o seguro-educação e dá outras provi
dências" .

Relator: Deputado Augusto Carvalho
Parecer: Favorável
29) Projeto de Lei n9 2.059-Al91- do Sr. Gilvan Borges

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de exames de avaliação
psicológica para ingresso nas Polícia Civil e Militar e nos Cor
pos de Bombeiros Militares".

Relator: Deputado Délio Braz
Parecer: Favorável
30) Projeto de Lei n9 2.149/91 - do Sr. Avenir Rosa

- que "regulamenta a profissão de camelô".
Relator: Deputado Délio Braz
Parecer: Favorável
31) Projeto de Lei n~ 2.191/91- do"Sr. Antônio Carlos

Mendes Thame - que "estende aos profissionais que exercem'
a atividade de telefonista o direito ao adicional de insalu
bridade".

Relator: Deputado Carlos Alberto Campista
Parecer: Favorável
32) Projeto de Lei n~ 2.566/92 - do Sr. Nilson Gibson

'- que "concede reajuste de vencimento aos servidores públi
cos federais e dá outras providências".

Relator: Deputado Marcos Lima
Parecer: Contrário
33) Projeto de Lei n9 2.664/92 - do Sr. Wilson Moreira

- que "altera o artigo 20 da ,Lei n9 8.936, de 11 de maio
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de 1990, incluindo dispositivo que permite nova hipótese de
movimentação de contas vinculadas".

Relator: Deputado Jabes Ribeiro
Parecer: Contrário

COMISSÕES ESPECIAIS

Comissão especial destinada a proferir parecer'à
proposta de emenda à constituição n9 48, de 1991, que
"altera dispositivos da constituição federal (Sistema Tri
butário Nacional)".

Local: Sala 13 - Anexo II
Pauta: "Audiência Pública com a presença dos seguintes

convidados:
Dr. Heron Arzua, Secretário da Fazenda do Estado do

Paraná;
Dr. Rodolfo Tourinho, Secretário da Fazenda do Estado

da Bahia
Dr. Frederico Mathias Mazzucchelli, Secretário da Fazen~

da do Estado de São Paulo
- Comissão especial para apreciar e dar parecer sobre

todas as proposições, em trâmite nesta casa, referentes à legis·
lação eleitoral e partidária, especificamente as que ,dispõem
sobre inelegibilidade, lei orgânica dos partidos políticos, códi
go eleitoral e sistema eleitoral.

Local: Sala 2, Anexo II - Horário: 14h
Pauta: Instalação da Comissão, eleição da mesa diretora:

(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 8 minutos)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19, itemI, alínea a, doAta.
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve

Conceder exoneração, de acordo com os artigos 33~ item
I, e 34 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a parti!'
de 12 de agosto de 1992, a ELDILANE MOURA TAVARES;
do cargo de Taquígrafo Legislativo, CD-AL---D12, Classe
2', Padrão IV, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados.

Câmara dos Deputados, 13 de outubro 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 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve

Conceder exoneração, de acordo com. os artigos 33, item
I, e 34 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a partir
de 12 de agosto de 1992, a MARIA IVETE FERREIRA,
do cargo de Taquígrafo Legislativo, CD-AL---D12, Classe
2', padrão IV, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados.

Câmara dos Deputados, 13 de outubro 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 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve

Conceder exoneração, de acordo com os artigos 33, item
I, e 34 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a partir
de 11 de agosto de 1992, a RODRIGO COSTA DE SOUSA
LIMA, do cargo de Taquígrafo Legislativo, CD-AL---D12,

Classe 2., Padrão IV; do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados.

Câmara dos Dep~tados, 13 de 'outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro~ Presidente da Câmara dos Deputados.

, I

o Presidente da Cãmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19', item I, alínea a, do Ato
da Mesa n° 205, de'28 de junho de'1990, observado o disposto
no artigo 38 da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve

Designar CLADEMIR RICARDO LAZZARETTI,
Agente de Serviços Legislativos, Classe Especial, ponto n9

4818,' 19 substituto do Chefe do Serviço de Administração,
CD-DAS~101:2, da Assessoria de Orçamento e Fiscaliza
ção Financeira,'em seus impedimentos' eventuais, a partir de
18 de setembro do ç:orrente ano.

, Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinbe~ro - Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n° 205; de 28 de junho de 1990, observado o disposto
110 artigo 38 da Lei n9' 8.112, de 11' de dezembro de 1990,
resolve" . , '. .
'. De~ignar OSVALDO MALDONADO SANCHES, As
sistente Técniéo, Classe 2', ponto' n9 5109, 19 substituto do
Chefe da Assessóriá de Orçamento e Fiscalização Financeira,
CD~DAS-101:4~ em st\ls impedimentos eventuais, a partir
de 17 de setembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1992. - Depu
tado lbsen Pinheiro - Presidente da' Câmara dos Deputados.

O Presidente da'Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confére 'o artigo 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, 'Çle·28 de junho de 1990, observado o disposto
no 'artigo 38 da Lei n9 8.112; de lIde dezembro de 1990,
resolve '

Designar VALERIANO SOUZA JÚNIOR, Agente de
Segurança Legislativa, Classe Especial, ponto n9 3696, 29 subs:
'tituto do Chefe da Seção de Policiamento, CD-DAS-lO1.1,
da Coordenação 'de SegurançaLég~slativa, da Diretoria-Ge
'ral, em'seus impedimentos eventuais, a lJartir de 19 de outubro
do' corrente ano.'

. Câmara dos Deputados; 13 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinhe~ro-'Presideúteda Câmara dos Deputados.

ATA DA MESA

5~ Reunião da Mesa, realizada em 30-6-1992

Aos trinta dias do mês' de junho de mil novecentos e
noventa e dois, às dez horas, reúne-se, no Gabinete da Presi
dência', a Mesa dá Câmara dos Deputados, sob a presidência
do Senhor Deputado Ibsen Pinheiro, Presidénte: Presentes
os Senhores Deputados Genésio Bernardino, 19 Vice-Presi
dente, Waldir Pires, '29 Vice-Presidente, InocênCio Oliveira,
19 Secretário, Etevaldo Nogueira, 29 Secretário, e Cunha Bue
no, 39 Secretário. Ausente, por motivo justificadó, o Senhor
Deputado- Max Rosenmann; 49 Secretário. Havendo número
legal, o Senhor' Presidente declara abertos o's trabalhos. I
- Pauta do Senhor 19 Vice-Presidente. A Mesa ratifica os'
d~spachosfavoráveis proferidos por Sua Excelênéia pelo enca
mmhamento dos seguintes requerimentos de informação: 1)
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nº 1.366/92. Deputado Jackson Pereira. Solicita informações
ao Ministério da Educação sobre o mau gerenciamento da
Previdência em relação aos Fundos de Pensão Complementar.
2) nº 1.384/92. Deputado Luiz Tadeu Leite. Solicita i.nforma
ções ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre possibilidade de criação de linhas especiais de crédito
agrícola para produtores rurais com propriedades localizadas
em território da área mineira da Sudene. 3) nº 1.385/92. Depu
tada Maria Laura. Solicita informações ao Ministério da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento sobre montante arrecadado
e tratamento conferido à contribuição social dos servidores
públicos federais descontada durante o exercício de 1991. 4)
nº 1.386/92. Deputado Amaury Müller. Solicita informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
prejuízos de empresas estatais e de empresas privadas so~

intervenção do Banco Central. 5) nº 1.387/92. Deputado Jose
Dirceu. Solicita informações ao Ministério do Trabalho e Pre
vidência Social sobre aRAIS - ano-base 1990 - do Banespa
S.A. Serviços Técnicos e Administrativos - BANESER. 6)
nº 1.388/92. Deputado José Dirceu. Solicita informações ao
Ministério do Trabalho e Previdência Social sobre oRAIS
- ano-base 1990 - do Banespa S.A. Serviços Técnicos e
Administrativos - BANSESER. 7) nº 1.389/92. Deputado
José Dirceu. Solicita informações ao Ministério da Aeronáu
tica sobre aquisição, pela Infraero, de equipamentos de radio
comunicações para aeroportos do País. 8) nº 1.390/92. Depu
tado José Dirceu. Solicita informações ao Ministério da Infra
Estrutura sobre projetos aprovados e financiados pelo ó~gão

para a construção de hidrelétricas no Estado de Roraima.
9) nº 1.391/92. Deputado José Felinto. Solicita informações
ao Ministério da Infra-Estrutura sobre contrato para compra
do sistema móvel celular para o E~tado dO Rio de Janeiro.
10) nº 1.393/92.·Deputado Fábio ;Feldmann. Solicita informa
ções ao Ministério da Infra-Estrutura sobre atividades da Pe
trobrás no rio Tefé, afluente da margem direita do rio Soli
mões Estado do Amazonas. 11) nº 1.394/92. Deputado Fábio
Feld~ann. Solicita informações ao Ministério da Ação Social
sobre Comissão Interministerial criada pela Portaria Intermi
nisterial nº 466, de 13-9-91, para, no prazo de 180 dias, elaborar
anteproje,t9 de lei sobre o parcelamento do solo urbano. 12)
nº 1.395/92. Deputado Fábio Feldmann. Solicitl;l informações
à Secretaria de Ciência e Tecnologia e à Secretaria de Meio
Ambiente sobre alteração na cobertura vegetal da Amazônia
Legal e ações das instituições federais ligadas ao setor naquela
região. 13) nº 1.396/92. Deputado Luiz Gushiken. Solicita
informações à Secretaria de Desenvolvimento Regional sobre
provação pelo Conselho Deliberativo da Sudam de subsídio
à empresa Frigopesca, em 24 de janeiro último. 14) n9 1.397/92.
Deputado Rubens Bueno. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre irregularidades na aplicação de verbas do
órgão no hospital do Município de Terra Boa, Estado do
Paraná. 15) nº 1.398/92. Deputado Carlos Roberto Massa.
Solicita informações à Secretaria'de' Assuntos Estratégicos
da Presidência da República sobre recursos repassados à Sude
ne em função da implantação de projetos de desenvolvimento
nos últimos 24 meses. 16) nº 1.399/92. Deputado José Dirceu.
Solicita informações ao Ministério da Infra-Estrutura sobre
possíveis irregularidades ocorridas na Telecomunicações de
Pernambuco S.A. - TELPE. 17) nº 1.400/92. Deputado José
Dirceu. Solicita informações ao Ministério do Exército sobre
atividades do 6rgão. 18)nº 1.403/92. Deputado Jackson Perei
ra. Solicita informações' ao Ministérid"do Trabalho e Previ
dência Sociar sobre intervençã,o na..Funda!<ão 1>ortus. 18) nº

1.405/92. Deputado José Fortinati. Solicita informações ao
Ministério do Trabalho e Previdência Social sobre o Seguro
de Acidentes do Trabalho e o Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS. 19) n° 1.406/92. Deputado José Forti
nati. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre recur
sos destinados ao custeio de despesas de que trata a Resolução
nº 8, de 1989, da Ciplan, anos de 1988 a 1991. 20) n',· 1.407/92.
Deputado Fábio Feldmann. Solicita informações à Secretaria
de Meio Ambiente sobre resultados de Comissão de Inquérito
criada pela Portaria nº 2.031190-P, de 15-10-90, do Ibama,
destinada a apurar as responsabilidades pelas irregularidades
na aplicação de incentivos fiscais para reflorestamento - FI
SET. 21) nº 1.408/92. Deputado Fábio Feldmann. Solicita
informações à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presi
dência da República sobre a aplicação de recursos do Fundo
Nacional de Meio Ambiente - FNMA. 22) nº 1.409/92. Depu
tado Nilson Gibson. Solicita informações ao Ministério da
Economia, Fazenda'e Planejamento sobre abusivos reajustes
das prestações da casa própria pelo sistema de equivalência
salarial. 23) nº 1.410/92. Deputada Luci Choinacki. Solicita
informações ao Ministério da Educação sobre convênios, con
tratos e protocolos firmados entre o·Ministério da Educação
- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e a
Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, prefei
turas municipais de Santa Catarina, instituições públicas e
privadas de ensino, de 1º de janeiro de 1990 a 9 de abril
de 1992. (Co-autor: Deputado Valdir Ganzer). 24) n'! 1.411192.
Deputado Paulo Paim. Solicita informações ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento sobre consulta feita aos
Governadores de Estado sobre o reajuste do salário mínimo.
25) n'! 1.412/92. Deputado Vladimir Palmeira. Solicita infor
mações ao Ministério da Infra-Estrutura sobre contrato de
gestão entre o Governo Federal e a Companhia Vale do Rio
Doce. 26) nº 1.417/92. Deputado Jackson Pereira. Solicita
informações ao Ministério da Justiça sobre apreensão de cocaí
na. 27) nº 1.420/92. Deputado Luiz Gushiken. Solicita infor-

· mações ao Ministério do Exército sobre matéria publicada
-na reVista Veja relãtívamente a transação envolvendo o órgão,
o Banco do Brasil, o BNDESe a Engesa e sobre

· transações anteriores entre a Engesa e o Ministério do Exér
cito. 28) nº 1.421/92. Deputado Eduardo Jorge. Solicita infor
mações ao Ministério das Minas e Energia sobre demissões
no terminal marítimo Almirante Barroso. 29) nº 1.422/92.
Solicita informações à Secretaria de Meio Ambiente da Presi
dência da República sobre denúncias de irregularidades na
compra, por parte do IBDF de terras integrantes da Fazenda
Jaco, em Itaipava, Município de Petrópolis, Estado do Rio
de Janeiro. 30) nº 1.423/92. Deputado Sérgio Arouca. Solicita
informações ao Ministério do Trabalho e Administração sobre
o Plano de Seguridade Social do Servidor. 31) nº 1.425/92.

·Deputado Eduardo Jorge. Solicita informações ao Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento sobre o processo de
aprovação dos Títulos de Capitalização ao Portador - cartelas
da Telesena - pela. Superintendência de Seguros Privados
---;SUSEP. 32) nº 1.426/92. Deputado Eduardo Jorge. Solicita
informações ao Ministério dos Transportes e das Comuni
cações sobre a venda de Títulos de Capitalização ao Portador
- cartelas da Telesena - nas agências da Empresa Brasileira
de Correios e Telébrafos - ECT. 33) nº 1.427/92. Deputado
Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da Previ
dência Social sobre empresas, sindicados, clubes desportivos
e prefeituras municipais em débito com a Previdência Social
no- Est.ado d~);ergipe. 34) nº 1.428/92. Deputado Chico Vigi~
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lante. Solicita informações ao Ministério da Previdência SocIal
sobrre empresas, sindicatos, clubes desportivos e prefeituras
municipais em débito com a Previdência Social no Estado
?o Pará. 35) n9 1.429/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita
mformações ao Ministério da Previdência Social sobre empre
sas, sindicatos, clubes desportivos e prefeituras municipais
em débito com a Previdência Social no Estado do Amapá.
36) n9 1.430/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita informa
ções ao Ministério da Previdência Social sobre empresas, sindi
catos, clubes desportivos e prefeituras municipais em débito
com a Previdência Social no Estado da Paraíba. 37) n9

1.431/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao
Ministério da Previdência Social sobre empresas, sindicatos,
clubes desportivos e prefeituras municipais em débito com
a Previdência Social no Estado do Espírito Santo. 38) n9

1.432/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao
Ministério da Previdência Social sobre empresas, sindicatos,
clubes desportivos e prefeituras municipais em débito com
a Previdência Social no Distrito Federal. 39) n9 1.433/92. De
putado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério
da Previdência Social sobre empresas, sindicatos, clubes des
portivos e prefeituras municipais em débito com a Previdência
Social no Estado de Goiás. 40) n9 1.434/92. Deputado Chico
Vigilante. Solicita informações ao Ministério da Previdência
Social sobre empresas, sindicatos, clubes desportivos e prefei
turas municipais em débito com a Previdência Social no Estado
do Rio de Janeiro. 41) n9 1.435/92. Deputado Chico Vigilante.
Solicita informações ao Ministério da Previdência Social sobre
empresas, sindicatos, clubes desportivos e prefeituras muni
cipais em débito com a Previdência Social no Estado do Mato
~rosso. 42) n9 1.436/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita
mfor~aç?es ao Ministério da Previdência Social sobre empre
sas, smdIcatos, clubes desportivos e prefeituras municipais
em débito com a Previdência Social no Estado de São Paulo.
43) n9 1.437/92. Depútado Chico Vigilante. Solicita informa
ções ao Ministério da Previdência Social sobre empresas, sindi
catos, clubes desportivos e prefeituras municipais em débito
com a Previdência Social no Estado do Mato Grosso do Sul.
44) n9 1.438/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita informa
ções ao Ministério da Previdência Social sobre empresas, sindi-

. catos, clubes desportivos e prefeituras municipais em débito
com a Previdência Social no Estado do Tocantins. 45) n9

1.439/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao
Ministério da Previdência Social sobre empresas, sindicatos,
clubes desportivos e prefeituras municipais em débito com
a Previdência Social no Estado da Bahia. 46) n9 1.440/92.
Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério
da Previdência Social sobre empresas, sindicatos, clubes des
portivos e prefeituras municipais em débito com a Previdência
Social no Estado do Maranhão. 47) n9 1.441/92. Deputadp
Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da Previ
dência Social sobre empresas, sindicatos, clubes desportivos
e prefeituras municipais em débito com a Previdência Social
no Estado do Piauí. 48) n9 1.442/92. Deputado Chico Vigi
lante. Solicita informações ao Ministério da Previdência Social
sobre empresas, sindicatos, clubes desportivos e prefeituras
municipais em débito com a Previdência Social no Estado
de Alagoas. 49) n9 1.443/92. Deputado Chico Vigilante. Soli
cita informações ao Ministério da Previdência Social sobre
empresas, sindicatos, clubes desportivos e prefeituras muni
cipais em débito com a Previdência Social no Estado do Ceará.
50) n9 1.444/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita informa
ções ao Ministério da Previdência Social sobre empresas, sindi-

catos, clubes desportivos e prefeituras municipais em débito
com a Previdência Social no Estado de Pernambuco. 51) n9

1.445/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao
Ministério da Previdência Social sobre empresas, sindicatos,
clubes desportivos e prefeituras municipais em débito com
a Previdência Social no Estado de Minas Gerais. 52) n9

1.446/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao
Ministério da Previdência Social sobre empresas, sindicatos,
clubes desportivos e prefeituras municipais em débito com
a Previdência Social no Estado de Minas Gerais. 53) n9

1.447/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao
Ministério da Previdência Social sobre empresas, sindicatos,
clubes desportivos (( prefeituras municipais em débito com
a Previdência Social no Estado do Rio Grande do Norte.
54) n9 1.448/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita informa
ções ao Ministério da PreVidência Social sobre empresas, sindi
catos, clubes desportivos e prefeituras municipais em débito
com a Previdência Social no Estado de Santa Catarina. 55)
n9 1.449/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita informações
ao Ministério da Previdência Social sobre empresas, sindica
tos, clubes desportivos e prefeituras municipais em débito
com a Previdência Social no Estado do Paraná. 56) n9 1.450/92.
Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério
Previdência Social sobre empresas, sindicatos, clubes despor
tivos e prefeituras municipais em débito com a Previdência
Social no Estado do Acre. 57) n9 1.451/92. Deputado Chico
Vigilante. Solicita informações ao Ministério da Previdência
Social sobre empresas, sindicatos, clubes desportivos e prefei
turas municipais em débito com a Previdência Social no Estado
de Rondônia. 58) n9 1.452/92. Deputado Chico Vigilante. Soli
cita informações ao Ministério da Previdência Social sobre
empresas, sindicatos, clubes desportivos e prefeituras muni
cipais em débito com a Previdência Social no Estado de Rorai
ma. 59) n9 1.453/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Social sobre empresas,
sindicatos, clubes desportivos e prefeituras municipais em dé
bito com a Previdência Social no Estado do Amazonas. 60)
n9 1.454/92. Deputado Antonio Faleiros. Solicita informações
ao Min!stério da Saúde sobre os valores de recursos repassados
a Estados e Municípios no âmbito do SUS. 61) n9 1.455/92.
Deputado Antonio Faleiros. Solicita informações ao Minis
tério da Saúde sobre recursos alocados para a reforma do
Hospital Geral de Goiânia. 62) n9 1.456/92. Deputado Jamil
Haddad. Solicita informações ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento a respeito de licitações realizadas
no âmbito da Casa da Moeda do Brasil. 63) n9 1.457/92. Depu
tado Luiz Carlos Hauly. Solicita informações ao Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento sobre a transferência
de dívidas do Estado do Rio de Janeiro para a União. 64)
n9 1.458/92. Deputado Paulo Ramos. Solicita informações ao
Ministério dos Transportes e Comunicações sobre contrato
firmado entre a Rede Ferroviária Federal S.A. e a Compa
nhias Mineradores Brasileiras Reunidas - MBR. 65) n9

1.460/92. Deputado Victor Faccioni. Solicita informações ao
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre de
núncias de fraudes nas operações de encerramento de ativida
des da Interior, subsidiária em Nova Iorque da Interbrás.
66) n9 1.462/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita informa
ções ao Ministério da Justiça sobre investigação de denúncias
de corrupção na gestão da Sr· Rosane Malta Collor de Mello
a frente da LBA. 67) n9 1.463/92. Deputado Valdir Ganzer.
Solicita informações aos Ministérios do Exército, Marinha
e Aeronáutica a respeito das áreas sob o domínio jurídico
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dos órgãos respectivos localizados nas cidades de Belém e
Ananindeua, Estado do Pará. 68) n\' 1.464/92. Deputado
Eduardo Jorge. Solicita informações ao Ministério do Exército
sobre a construção de tronco rodoviário .que atravessa áreas
indígenas no Estado do Amazonas. 69) n\'.1.465/92. Deputado
José Cicote e outros. Solicitam informações ao Ministério
da Ação Social sobre a concretização do Programa de Ação
Social em Saneamento ---: PROSEGE. 69) n9 1.466/92. Depu
tado João Paulo. Solicita informações ao Ministério dos Trans
portes e Comunicações sobre relatório do Tribunal de Contas
da União relativo a privatização da Rede'Federal de Armazéns
Gerais Ferroviários S.A .. 70) n\' 1.467/92. Deputado Jackson
Pereira. Solicita inform.açr5es ao Ministério das Relações Exte- .
riores sobre o trabalho' ,desenvolvido pela CISET. 71) n\'
1.468/92. Deputado Jackson Pereira. Solicita informações ao
Ministério da Educação sobre o trabalho desenvolvido pela
CISET. 72) n\' 1.469/92. Deputad0 Jackson Pereira. Solicita
informações ao Ministério da Saúde sobre o trabalho desen
volvido pela CISET. 73) n\' 1.472/92. Deputado Paulo Bernar
do. Solicita informações ao Ministério da Previdência Social
sobre o imediato fornecimento da lista de empresas concessio
nárias e permissionárias de serviço de radiodifusão sonora
e de sons e imagens devedoras do FGTS. 74) n\' 1.473/90.,
Deputado João Paulo. Solicita informações ao Ministério da
Justiça sobre dossiê apontando corrupção no· Governo José
Sarney. 75) n9 1.474/92. Deputado Paulo Rocha. Solicita infor- .
mações ao Ministério das Minas e Energia sobre demissão
de funcionários da Companhia Siderúrgica Paulista - COSI
PA. 76) n9 1.475/92. Deputado Pedro ToneIli. Solicita informa
ções ao Ministério da Ação. Social sobre projetos de habitação
no Estado do Paraná. 77)n9.1.476/92. Deputado Pedro Tonelli.
Solicita informações à Secretaria de Desenvolvimento Regio-.
nal sobre recursos do Funda Constitucional do Centro-Oeste
- FCO - aplicados no Estado do Mato Grosso. 78) n\'
1.477/92. D.eputado Pedro Tonelli. Solicita informações ao
Ibama sobre agrotóxicos. 79) n9 1.479/92, Deputada Cidinha
Campos. Solicita informações ao Ministério da Ação Social
sobre aquisição por parte da Caixa Econômica Federal da
produção dos documentários do programa "Amaral Netto,
o Repórter". 80) n9 1.480/92. Deputada Fátima Pelaes. Solicita
informações ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
- IBGE- sobre dadog,relativos à população brasileira. 81)
n9 1.481/92. Deputada Fátima Pelaes. Solicita informações
ao Ministério da Ação Social sobre deficientes, idosos e famí
lias atingidas por calamidade. 82) n9 1.482/92. Deputada Fáti
ma Pelaes. Solicita informações ao Ministério da Previdência
Social sobre o atendimento previdenciário. 83) n9 1.483/92.
Deputada Fátima Pelaes. Solicita informações ao Ministério
do Trabalho e. Administração sobre dados relativos a popu
lação brasileira de baixa renda. 84) n9 1.484/92. Deputado
Augusto Carvalho. Solicita informações ao Ministério da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento, sobre empréstimo concedido
pelo Banco-do Brasil, no exercício de 1975, para instalação
de um restaurante em Paris, França. 85) n9 1.485/92. Deputado
José Dirceu. Solicita informações ao Ministério do Exército
sobre contratos firmados pelo órgão com a Engesa. 86) n9

1.486/92. Deputado Jackson Pereira. Solicita informações ao
Ministério da·Marinha sobre os trabalhos desenvolvidos pela
CISET. 87), n9 1.487/92. Deputado Jackson Pereira. Solicita
informaçÕes ao'Ministério da Justiça sobre os trabalhos desen
volvidos pela CISET. 88) n9 1.488/92. Deputado Jackson Pe
reira. Solicita· informações ao Ministério do Exército sobre
os trabalhos desenvolvidos pela CISET. 89)n9 1.489/92. Depu-

tado José Dirceu. Solicita informações ao Ministério dos
Transportes e Comunicações sobre aplicação de recursos pela
RFF, firmas contratadas para transporte rodoferroviário, dé
bito da CSN extensivo à Fresinha S.A., e Cobrasma, débito
com a General Eletric, contrato com a Oceania Imp. e Exp.,
operações com o Bird e o Eximbank, auditoria pela Ciset
e contratação da firma Sfredo e Soares. 90) n9 1.490/92. Depu
tado José Dirceu. Solicita informações ao Ministério da Aero
náutica sobre o sistema de defesa aérea e controle do tráfego
aéreo e sobre os SISCEAB. 91) n\' 1.491192. Deputado Nelson
Bornier. Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica
e móveis de propriedade da Empresa Brasileira de Infra-Es
trutura Aeroportuária. 92) n9 1.492/92. Deputado Paulo Rar
tung. Sólicita informações ao Ministério da Economia, Fazen
da e PI~nejamento, sobre a arrecadação do Imposto de Renda
na fonte relativa a renda do trabalho nos exercícios de 1989
a 1991. 93) n9 1.493/92. Deputado Paulo Hartung. Solicita
informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento sobre a arrecadação de tributos nos exercícios de 1989
a 1991. 94) n9 1.494/92. Deputado Paulo Hartung. Solicita
informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento, sobre o valor bruto de exportações nos exercícios de
1989 a 1991. 95) n1 1.'495/92. Deputado Paulo Hartung. Solicita
ir..formações ac Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento, sobre o imposto de renda de pessoas físicas relativo
aos exerçícios de 1989 a 1991. 96) n\' 1.496/92. Deputado Chico
Vigilante. Solicita informações ao Min,istério das Relações
Exteiiores sobre a situação legal de trabalhadores brasileiros
nas representações diplomáticas estrangeiras sediadas em Bra
sília, Distrito Federal. 97) n1 1.497/92. Deputado Jackson Pe
reira. Solicita informações ao Ministério da Economia, Fazen
da e Planejamento sobre o trabalho desenvplvido pela Ciset.
98) n9 1.498/92. Deputado Jackson Pereira. Solicita informa
ções ao Ministério pa Agricultura e Reforma Agrária sobre
o trabalho desenvolvido pela Ciset. 99) n\' 1.499/92. Deputado
Jackson Pereira. Solicita informações ao Ministério da Aero
náutica sobre o trabalho desenvolvido pela Ciset. 100) n9

1.500/92. Deputado ,Antonio Carlos Mendes Thame. Solicita
informações ao Ministério da Previdência Social'sobre a arre
cadação da Contribuição sobre Folha Salarial, nos exercícios'
de ~989 a 1991. 101) n1 1.501192. Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame. Solicita informações ao Ministério da Agri
cultura e Reforma Agrária sobre o valor da produção agrícola,
nos exercícios de 1989 a 1991. 102) n1 1.502/92. Deputado
Jorge Tadeu Mudalen. Solicita informações a Telesp sobre
atividades da Empresa. 103) n\' 1.503/92. Deputado Francisco
Silva. Solicita informações ao Ministério da Economia, Fazen
da e Planejamento, sobre planos empresariais. 104) n\'
1.504/92. Deputado R,onaldo Caiado. Solicita informações ao
Ministério da Econpmia, Fazenda e Planejamento, sobre a
legislação que autorizaria a Receita Federal a exigir dos produ
tores rurais declaração constando a avaliação de sua proprie
dade rural e benfei,tÇ>rias. 105) n9 1.505/92. Deputado Nicias
Ribeiro. Solicita informações ao Ministério da Economia, Fa
zenda e Planejamento, sobre o censo de 1991. 106) n1 1.506/92.
Deputada Sandra Starling. Solicita informações à Secretaria
de Governo da Presidência da República sobre a nova estru
tura da administraçãQ federal proposta pelo Poder Executivo.
107) n9 1.507/92. Deputado Jackson Pereira. Solicita informa
ções ao Ministério.dos Transportes e Comunicações sobre
irregularidades denunciadas na Rede Ferroviária Federal. 108)
n9 1.509192. Deputado Giovanni Queiroz. Solicita informações
ao Ministério do Trabalho e Administração sobre repasses
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de recursos federais a Prefeituras Municipais do Pará. 109)
n? 1.510/92. Deputado Fábio Feldmann. Solicita informações
à Secretaria-Geral da Presidência da República sobre informes
institucionais do GTN - Grupo de Trabalho Nacional 
publicados periodicamente no "Jornal do Brasil". 110) n?
1.511192. Deputado Eraldo Trindade. Solicita informações ao
Ministério das Minas e Energia sobre a quantidade de energia
elétrica fornecida pela Eletrominas a Companhia Ferro-Ligas
do Amapá. 111) n? 1.512/92. Deputado José Dirceu. Solicita
informações à Secretaria-Geral da Presidência da República
sobre contratação por órgão da Administração Pública Federal
de serviços das empresas que especifica, no período de março
de 1990 a junho de 1992. 112) n? 1.513/92. Deputado José
Dirceu. Sólicita informações ao Ministério das Minas e Ener
gia sobre comercialização de produtos pelas empresas siderúr
gicas Usiminas, CSN e Cosipa. 113) n9 1.514/92. Deputado
José Dirceu. Solicita informações ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento sobre contratação pela Caixa Econô
mica Federal de serviços de táxi-aéreo. 114) n9 1.515192. Depu
tado José Dirceu. Solicita informações ao Ministério da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento, sobre contratação pelo Ban
co do Brasil de serviços de táxi-aéreo. 115) n? 1.516/92. Depu
tado José Dirceu. Solicita informações ao Ministério da Saúde
sobre contratação pelo órgão de serviços de táxi-aéreo. 116)
n9 1.517/92. Deputado Elio Dalla-Vecchia. Solicita informa
ções ao Ministério da Economia, Fazendà e Planejamento,
sobre destinação dos recursos arrecadados com as loterias
da Caixa Econômica Federal. 117) n?1.518/92. Deputado Nil
son Gibson. Solicita informações ao Ministério da Ação Social
sobre irregularidades de empregadores junto ao sistema do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 118) n?
1.519/92. Deputado Paulo Paim. Solicita informações ao Mi
nistério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 119) n?1.521/92.
Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério
do Trabalho e Administração sobre arrecadação e repasse
de recursos do Imposto Sindical pela Caixa Econômica Fede
ral. 120) n? 1.522/92. Deputado Jackson Pereira. Solicita infor
mações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
sobre valor da arrecadação tributária em 1990 e 1991. 121)
n? 1.523/92. Deputado Jackson Pereira. Solicita informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, sobre
estimativa atualizada da renúncia de tributos federais. 122)
n? 1.526/92. Deputado Jackson Pereira. Solicita informações
ao Ministério dos Tt:ansportes e Comunicações sobre o traba
lho desenvolvido pela Ciset. 123) n?1.528/92. Deputado Anto
nio Carlos 'Mendes Thame. Solicita ínformações ao Ministério
da Previdência Social sobre o não cadastramento dos requeri
mentos de aposentadoria. 124) n? 1.530/92. Deputado Edésio
Frias. Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre in
gresso de funcionários do Ibama na Polícia Federal sem con
curso público. 125) no 1.533/92. Deputado Jackson Pereira.
Solicita informações ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento relativas a arrecadação do Imposto sobre a Ren
da. 126) n?1.534/92. Deputada Cidinha Campos. Solicita infOl;
mações ao Ministério das Minas e Energia sobre operação
de permuta de dívida entre a Companhia Siderúrgica Nacional
-CSN-e a Metalúrgica Matarazzo. 127) n?1.537/92. Depu
tado Paulo Hartung. Solicita informações ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, sobre as demonstrações
financeiras apresentádas pelas instituições fInanceiras federais
.538/92. Deputado Agostinho Valente. Solicita informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre

venda de apartamentos funcionais pelo Banco do Brasil S.A.
129) no 1.539/92. Deputado Agostinho Valente. Solicita infor
mações ao Ministério da Educação sobre a paralisação da
Escola Agrotécnica Federal de Barbacena. 130) n° 1.540/92.
Deputado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério
da Ação Social sobre contratos e convênios firmados entre
o órgão e a Fundação Paulo Octávio. 131) no 1.541192. Depu
tado Chico Vigilante. Solicita informações ao Ministério da
Ação Social sobre contrato firmado entre a LBA e a Fundação
Paulo Octávio. 132) n° 1.542/92. Deputado Chico Vigilante.
Solicita informações ao Ministério da Educação sobre contrato
firmado entre o órgão e a Fundação Paulo Octávio. 133) n°
1.543/92. Deputado Edésio Passos. Solicita informações ao
Ministério das Relações Exteriores sobre protocolos e acordos
celebrados entre Brasil e Argentina no âmbito do Programa
de Integração e Cooperação Econômica - PICE. 134) n?
1.544/92. Deputado Ernêsto Gradella. Solicita informações
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre
acionistas da Sede Engenharia e sua participação no capital
da empresa. 135) n9 1.545/92. Deputado Rubens Bueno. Soli
cita informações ao Ministério da Ação Social referentes a
recursos na área de habitação. 136) no 1.546/92. Deputado
Eduardo Jorge. Solicita informações ao Ministério da Ação
Social sobre critérios de distribuição de recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço destinados a saneamento
básico. 137) n? 1.547/92. Deputado Paulo de Almeida. Solicita
informações ao Ministério dos Transportes e Comunicações
sobre contrato assinado entre a Rede Ferroviária Federal e
empresa privada. 138) no 1.548/92. Deputado Paulo Paim.
Solicita informações ao Ministério da Educação sobre o Pro
grama Nacional de Alimentação Escolar. 139) n? 1.549/92.
Deputado José Dirceu. Solicita informações ao Ministério da
Aeronáutica sobre empresas que menciona, prestadoras de
serviço de táxi aéreo. 140) no 1.550/92. Deputado Atila Lins.
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a interrup
ção das compras de remédios por parte da Central de Medica
'mentos - CEME. 141) n?1.552/92. Deputado Edésio Passos.
Solicita informações ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento sobre contrato de empréstimo firmado entre
a Caixa Econômica Federal, a Cohafronteira e a Itaipu Bina
cional para financiamento de casas. 142) no 1.553/92. Depu
tado Luiz Tadeu Leite. Solicita informações a Secretaria do
Desenvolvimento Regional dá Presidência da República sobre
transposição do rio São Francisco. 143) no 1.554/92. Deputado
Jackson Pereira. Solicita informações ao Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, sobre compra de ações da Sul
Americana de Engenharia S.A. - Sade -pelo BNDES Parti
cipações. 144) n° 1.556/92. Deputado José Dirceu. Solicita
informações ao Estado Maior das Forças Armadas sobre ór
gãos de informática dos ministérios militares. 145) n?1.557/92.
Deputado Paulo Paim. Solicita informações ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, sobre o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço. 146) no 1.559/92. Deputado Osmanio
Pereira. Solicita informações ao Ministério da Economia, Fa
zenda e Planejamento sobre a dívida externa brasileira. 147)
n9 1.561/92. Deputado Celio de Castro. Solicita informações
ao Ministério da Ação Social sobre repasse de recursos a
Superintendência Regional da LBA em Minas Gerais, destian
dos a creches. 148) no 1.562/92. Deputado Max Rosenmann.
Solicita informações ao Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária sobre armazéns que prestam serviços ao Governo
ou conveniados com a Conab. 149) n? 1.563/92. Deputado
Jackson Barreto. Solicita infon;nações ao Ministério da Ação
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Social sobre financiamento de obra de saneamento a Prefei
tura Municipal de Teresina. 150) nQ 1.564/92. Solicita informa
ções ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
sobre empréstimos destinados as destilarias de álcool e usinas
de açúcar de Alagoas. 151) n9 1.565/92. Deputado Jamil Had
dad. Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia
sobre procedimentos administrativos no âmbito da Light. 152)
nQ 1.566/92. Deputado José Fortunati. Solicita informações
ao Ministério do Exército sobre localização, extensão e utiliza
ção de terras de propriedade da União, em nome no órgão.
153) nQ 1.568/92. Deputado Edésio Passos. Solicita informa
ções a Secretaria da Ciência e Tecnologia e ao Instituto Nacio
nal de Propriedade Industrial sobre patenteamento de proje
tos na empresa Jaime Lerner Planejamento Urbano Ltda.
154) nQ 1.569/92. Deputado Chico Vigilante. Solicita informa
ções ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre empresas locadoras de mão-de-obra que prestam servi
ços ao Banco do Brasil S.A. 155) nQ 1.570/92. Deputado Paulo
Mandarino. Solicita'informações ao Ministério dos Transpor
tes e Comunicações sobre o projeto de construção da ferrovia
Leste-Oeste. 156) n9 1.571/92. Deputado Jackson Pereira. Soli
cita informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Plane
jamento sobre operação envolvendo a Liasa S.A. e o BNDES.
157) n9 1.572/92. Deputado Jackson Pereira. Solicita informa
ções ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
sobre andamento da liqüidação extrajudicial do Badep - Ban
co de Desenvolvimento do Paraná S.A. 158) n9 1.573/92. De
putado José Vicente Brizola. Solicita informações ao Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento, sobre convênio
firmado entre o Banco do Brasil e a Fundação Roberto Mari
nho para apresentação do programa educativo intitulado "Vi
deo Escola". 159) nQ 1.575/92. Deputado Waldir Guerra. Soli
cita informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Plane
jamento, sobre aplicação de recursos do Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste. 160) nQ 1.576/92. Depu
tado Avenir Rosa. Solicita informação ao Ministério das Minas
e Energia sobre a Portaria nQ 15, do Ministério da Infra-Es
trutura. 161) n9 1.577/92. Deputado José Felinto. Solicita infor
mação ao Ministério das Minas e Energia sobre venda, pela
Petrobrás de combustíveis e valores abaixo do custo. 162)
nQ 1.578/92. Deputado Sergio Arouca. Solicita informações
ao Ministério das Minas e Energia sobre os garimpos de ouro
no País. 163) nQ 1.579/92. Deputado Sérgio Arouca. Solicita
informações ao Ministério da Justiça sobre contaminação de
pessoas por mercúrio em decorrência da exploração aurífera.
164) nQ 1.580/92. Deputado Sérgio Arouca. Solicita informa
ções a Secretaria do Meio Ambiente sobre utilização de mercú
rio em garimpos de ouro. 165) nQ 1.581/92. Deputada Cidinha
Campos. Solicita informações ao Ministério da Previdência
trutora Norberto Odebrecht S.A. para com a Previdência So
cial e o FGTS. 166) nQ 1.582/92. Deputado Alberto Goldmann.
Solicita informações ao Poder Executivo sobre o projeto "Mi
nha Gente". 167) nQ 1.583/92. Deputado Jackson Pereira. Soli
cita informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Plane
jamento, sobre a destinação dos recursos do Finsoci!ll deposi
tados em juizo. 168) nQ 1.584/92. Deputado Luiz Gushiken.
Solicita informações ao Ministério da Aeronáutica sobre de
núncias relativas a equipamentos importados pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado de São Paulo depositados
em armazéns da Infraero, no Aeroporto de Cumbica. 169)
nQ 1.585/92. Deputado Alcides Modesto. Solicita informações
ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária sobre o Pro
jeto Especial de Colonização - PEC - nos municípios de

Bom Jesus da Lapa e Carinhanha. 170) n° 1.586/92. Deputado
Fábio Meirelles. Solicita informações ao Ministério da Educa
ção sobre utilização de livros didáticos nos primeiro e segundo
graus. 171) n9 1.587/92. Deputado Clóvis Assis. Solicita infor
mações ao Ministério da Saúde sobre verbas autorizadas para
o aumento dos valores da UCA e pagamento de serviços
ambulatoriais prestados a partir de primeiro de março de 1992.
172) n9 1.588/92. Deputado Ernesto Gradella. Solicita infor
mações a Secretaria de Administração Federal sobre alienação
de imóveis funcionais administrados anteriormente pela Câ
mara dos Deputados. 173) n9 1.589/92. Deputado José Fortu
nati. Solicita informações ao Ministério dos Transportes e
Comunicações sobre funcionários demitidos pela RFFSA.
174) n9 1.590/92. Deputado Valdir Ganzer. Solicita informa
ções a Secretaria-Geral da Presidência da República sobre
contratos assinados pelo Grupo de Trabalho Nacional de Or
ganização da Conferência Mundial das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento. 175) n9 1.591/92. Depu
tado Nilton Baiano. Solicita informações ao Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento sobre contas inativas do
FGTS. 176) n9 1.592/92. Deputado Jackson Pereira. Solicita
informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento, sobre contratação, sem licitação, de empresa' de con
sultoria. 177) n9 1.593/92. Deputado Fábio Feldmann. Solicita
informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre a
posição do Governo brasileiro quanto a participação indígena
no Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da
América Latina e do Caribe. 1\8) n9 1.595/92. Deputado Jack
son Pereira. Solicita informações ao Ministério da Ação Social
sobre aplicação de recursos em obras programadas pela Prefei
tura de Maceió. 179) n9 1.600/92. Deputada Cidinha Campos.
Solicita informações ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, sobre o quadro efetivo da Caixa Econômica
Federal- CEF, no Distrito Federal e das empresas que pres
tam serviços a mesma instituição. 180) n9 1.601192. Solicita
informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento, sobre refinanciamento da dívida 'dos usineiros para
com o Tesouro Nacional. 181) n9 1.602/92. Deputado Saulo
Coelho. Solicita informações ao Ministério da Justiça a fim
de esclarecer procedimentos administrativos no âmbito da Se
cretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justi
ça, sobre matéria publicada no "Correio Braziliense". 182)
n9 1.603/92. Deputado José Carlos Sabóia. Solicita informa
ções ao Departamento Nacional de Produção Mineral sobre
exploração de lavra mineral em áreas indígenas. 183) n9

1.604/92. Deputado Haroldo Lima. Solicita informações ao
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, sobre o
Programa Nacional de Desestatização. 184) n9 1.605/92. Depu
tado Jorge Tadeu Mudalen. Solicita informações ao Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, sobre financiamentos
para fins de sanea'mento básico concedidos pela Caixa Econô
mica Federal. 185) h9 1.606/92. Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática. Solicita informação ao Mi
nistério da Aeronáutica sobre a crise econômica e financeira
da Embraer. 186) n9 1.607/92. Deputado Jaques Wagner. Soli
cita informações ao Ministério da Ação Social sobre contratos
e convênios firmados pelo órgão. 187) n9 1.608/92. Deputado
Luiz Gushiken. Solicita informações ao Ministério da Econo
mia, fazenda e Planejamento, sobre pesquisa realizada pelo
Ibope relativa as declarações do empresário Pedro Collor,
envolvendo o Governo Fernando Collor. 188) n9 1.609/92.
Deputado Aldo Rebelo. Solicita informações ao Ministério
das Relações Exteriores sobre a posição oficial do Governo
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brasileiro relativa ao texto da Convenção da Biodiversidade,
de Nairobi. 189) n9 1.610/91. Deputado José Serra. Solicita
informações a Caixa Econômica Federal a respeito do cumpri
mento da Lei n9 8.406, de 9 de janeiro de 1992, que dispõe
sobre a publicação de informações relativas ao Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço - FGTS. 190) n9 1.611/92. Depu
tado José Serra. Solicita informações ao Ministério do Traba
lho e Administração a respeito do cumprimento da Lei n9

8.404, de 9 de janeiro de 1992, que dispõe sobre a publicação
de informações relativas ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS. 191) n9 1.612/92. Deputado Paulo Manda
rino. Solicita informações ao Ministério da Economia, Fazen
da e Planejamento, sobre o Programa de Garantia da Ativi
dade Agropecuária - PROAGRO. 192) n9 1.615/92. Depu
tado Edson Silva. Solicita informações ao Ministério da Agri
cultura e Reforma Agrária sobre alteração no sistema de fisca
lização do leite pasteurizado. 193) n9 1.616/92. Deputado Luiz
Carlos Hauly. Solicita informações ao Ministério da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, sobre arrecadação do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro ou relativas
a títulos ou valores mobiliários e o montante das respectivas
bases de cálculo. 194) n9 1.617/92. Deputado Jackson Pereira.
Solicita informações ao Ministério das Minas e Energia sobre
compra de ações da Sade Engenharia pelos Fundos de Previ
dência Complementar. 195) n9 1.618/92. Deputada Maria Lau
ra. Solicita informações ao Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento, sobre o valor dos proventos e encargos da
folha de pagamento de inativos e pensionistas da União, no
período que menciona. 196) n9 1.619/92. Deputado José Fortu
nati. Solicita informações ao Ministério dos Transportes e
Comunicações sobre possível transferência da Superintendên
cia da EBCT de Porto Alegre pata Curitiba. 197) n9 1.620/92.
Deputado João Paulo. Solicita informações ao Ministério das
Minas e Energia sobre custo de produção de aço e sobre
preço de venda do produto a Siderúrgica Mendes Junior S.A.
198) n? 1.621/92. Deputado Benedito de Figueiredo. Solicita
informações ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
e laticínios do País. 199) n9 1.623/92. Deputado Jackson Perei
ra. Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre compra
sem licitação, procedida pela Ceme, a empresa Hatsuda Indus
trial S.A. 200) n9 1..624/92. Deputado Aldo Rabelo. Solicita
informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento, sobre estudos técnicos promovidos pelo BNDES sobre
o modelo de privatização do setor de telecomunicações brasi
leiro. 201) n9 1.625/92. Deputado Jabes Rabelo. Solicita infor
mações ao Ministério dos Transportes e Comunicações sobre
providências tomados no sentido de interromper a destruição
que o avan,Ço do mar vem causando bairro São Miguel, em
Ilhéus, Estado da Bahia. 11 - Pauta do Senhor 29 Vice-Pre
sidente. A Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua Exce
lência nos seguintes expedientes referentes a reembolso de
despesas médico-hospitalares: 1) Processo s/n9 Deputado An
tonio de Jesus. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
ápr~ciando a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa n9 24/83. De acor
do",2) Processo n9 15.287/92. Deputado Nelson Bomier. "Li
o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exati
dão da despesa e informando que foram observadas as dispo
sições da despesa e informando que foram observadas as dispo
sições do Ato da Mesa n9 24/83. De acordo". 111 - Pauta
do Senhor 19 Secretário. A Mesa aprova os pareceres profe
ridos por Sua Excelência nos seguintes expedientes: a) Presta
ção de contas. Processo n9 9.93Q/92. _Câmara dos Deputados

e das entidades subvencionadas. Exercício de 1991. "Trata-se
de apresentação do Balanço Geral da Receita e das Despesas
da Câmara dos Deputados relativo ao exercício de 1991. A
teor da manifestação da Auditoria Interna, o conjunto de
relatório e peças contábeis que compõem o processo, espe
lham com adequada propriedade as origens e aplicações dos
recursos orçamentários e financeiros alocados à Câmara dos
Deputados no exercício de 1991, constatando-se que a escritu
ração foi processada em consonância com as normas e princí
pios contábeis e de administração financeira vigentes, funda
mentada em documentação idônea e revestida das formali
dades legais, corretamente classificada e arquivada no órgão
próprio. Por espelharem adequadamente as operações finan
ceiras realizadas no período, foram expedidos, também, pela
Auditoria Interna, os Certificados das prestações de contas
das Entidades abaixo, que receberam AuxIlio Financeiro no
exercício de 1991: a) Instituto de Previdência dos Congressistas
-IPC - Processo n9 6.610/92; b)Fundo Rotativo da Câmara
dos Deputados - Processo n9 9.929/92; c) Grupo Brasileiro
da União Interparlamentar - Certificado com ressalva 
Processos nl" 27.100/91 e 2.285/92. Quanto às demais entidades
subvencionadas, esclarece o Diretor-Geral "que a prestação
de contas do Grupo Brasileiro Interparlamentar de Turismo
foi apresentada tardiamente, estando sendo instruída paI;a
a competente apreciação da douta Mesa. Já o Grupo Brasileiro
do Parlamento Latino-Americano não tendo apresentado
prestação de contas do exercício, esta Diretoria-Geral, ampa
rada no art. 84 do Decreto-Lei n9 200/67, determinou a instau
ração de Tomada de Contas Especial". Com fundamento no
Certificado e competente Relatório de Auditoria, manifesta-se
esta Secretaria pela aprovação das presentes contas, ressal
vadas as relativas àquelas entidades mencionadas pelo Diretor
Geral, e propõe o encaminhamento do processo do Egrégio
Tribunal de Contas da União, na forma do inciso XXVII
do art. 15, combinado com o art. 265 § 49 do Regimento
Interno". b) Processo n9 9.155/92. Ex-Deputada Raquel Capi
beribe. "Trata-se de Tomada Especial de Contas instaurada
contra a ex-Deputada Raquel Capiberibe pela não prestação
de contas relativa à antecipação de recursos, sob a forma
de suprimento de fundos para custeio de despesas médicas
para tratamento de saúde, autorizada pela Mesa em 25-5-90
e 8-8-90, com amparo no art. 69 do Ato da Mesa n9 24, de
:1983. Nos termos das conclusões a que chegou a Comissão,
está caracterizado o débito da ex-Deputada para com o Tesou
ro Nacional, no montante original de Cr$800.000,00 (oito
centos mil cruzeiros), razão por que esta Secretaria, ao opinar
pela aprovação dos procedimentos adotados pela adminis
tração, propõe o encaminhamento do processo ao Egrégio
Tribunal de Contas da União (art. 15, inciso XXVII, do Regi
mento Interno e art. 84 do Decreto-Lei n9 200/67). IV 
Pauta do Senhor 49 Secretário. A Mesa resolve: 1) Baixar
o Ato da Mesa n9 41, de 1992, que "acrescenta o § 29 ao
art. 29 do Ato da Mesa n9 104, de 1988, renumera o parágrafo
único como § 19, e revoga o art. 29 do Ato da Mesa n9 34,
de 1992"" o qual vai publicado ao final. 2) Baixar o Ato
da Mesa n9 42/92, que "altera as disposições do Ato da Mesa
n9 3W92 e dá outras providências", o qual vai publicado ao
final da ata. Nada mais havendo a tratar, às 12 horas, o Senhor
Presidente suspende a reunião por 15 minutos, a fim de ser
lavrada a presente ata. Reaberta'~ reunião;. é a ata lida e
aprovada. E, para constar, eu, Secretário-Geral da Mesa,
lavrei a presente ata, que após subscrita pelo Senhor Presi
dente, vai à. publicação. - Ibsen Pinheiro, Presidente.
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ATOS DA MESA
ATO DA MESA N9 41, DE 1992

Acrescenta o § 29 ao art. 29 do Ato da Mesa n9

104, de 1988, renumera o parágrafo único como § 19,

e revoga o art. 29 do Ato da Mesa n9 34, de 1992.

A Mesa da Câmara dos Deputados Resolve:
Art. 19 Acrescente-se ao art. 29 do Ato da Mesa n? 104,

de 19 de dezembro de 1988, o seguinte § 29 , renumerando-se
o parágrafo único como § 19:

"§ 2° Os comprovantes da despesa deverão ser
entregues à Coordenação de Habitação, do dia 10 ao
dia 15 de cada mês."

Art. 2? Este ato entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se o art. 29 do Ato da Mesa, n? 34,
de 31 de março de 1992, e as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 1992. - Deputado
Ibsen Pinheiro, Presidente.

ATO DA MESA N9 42/92

Altera as disposições do Ato da Mesa n9 39/92 e
dá outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do Art.
15 do Regimento Interno, Resolve:

Art. I? O valor do auxílio-moradia, fixado no Ato da
Mesa n9 39/92, não será reajustado no mês de julho/92, sobre

/o valor de Junho/92, sendo mantido o montante de
Cr$2.292.622,40.

Art. 29 Este ato entra em vigor na data de sua publi
cação.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 1992. - Ibsen Pinheiro,
Presidente.

COMISSÕES
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

O Deputado EULER RIBEIRO, Presidente da Comis
são de Seguridade Social e Família, fez a seguinte

Distribuição n? 20/92

Em 13-10-92
Ao Deputado RENATO JOHNSSON:
Projeto de Lei n9 3.204/92 - do SI. Roberto Franca

- que "concede isenção do Imposto sobre a Renda e Proven-

tos de qualquer natureza aos rendimentos auferidos por defi
cientes físicos".

Sala da Comissão, 13 de outubro de 1992. - Maria Inês
de Bessa Lins, Secretária.

REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

O Deputado EULER RIBEIRO, Presidente da Comis
são de Seguridade Social e Família, fez a seguinte

Redistribuição N9 13/92

Em 13-10-92
Ao Deputado GERALDO ALCIMIN FILHO:
Projeto de Lei rt' 4.536/89 - do SI. Victor Faccioni 

que "limita contribuição das entidades públicas aos fundos
de previdência e pensões especiais e complementares".

Projeto de Lei n9 2.190/91 - do SI. José Maria Eymael
- que "altera a redação do artigo 146 da Lei n9 8.213, de
24 de julho de 1991, estabelecendo forma provisória de rea
juste para os benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".

Projeto de Lei n? 2.136/91 - do SI. Jabes Ribeiro 
que "dispõe sobre a complementação da aposentadoria de
ex-servidores de fundações públicas federais optantes pelo
regime trabalhista nos termos da Lei n9 6.184, de 11 de dezem
bro de 1974".

Projeto de Lei n9 2.562/92 - do Senado Federal - (PL
n? 220/91) que "modifica a redação do art. 55 da Lei n9 8.212,
de 24 de julho de 1991', que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras provi
dências" .

Projeto de Lei n9 2.721/92 - do SI. Walter Nory 
que "dispõe sobre a criação do Fundo de Previdência Social
e dá outras providências".

Projeto de Lei n~ 2.898/92 - do SI. Sérgio Arouca 
que "cria a Guia de Pagamento dos Benefícios Previdenciá
rios, dispõe sobre a forma de pagamento dos benefícios da
Previdência Social e dá outras providências".

Projeto de Lei n? 2.927/92 -do Sr. Antonio Carlos Men
des Thame - que "altera a redação do caput do artigo 93
da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre
os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências" .

Sala das Comissões, 13 de outubro de 1992. - Maria
Inês de Bessa Lins, Secretária.
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PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDS-

lider
JOSÉ LUIZ MAIA

VICe-lideres

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-

lider

EDEN PEDROSO

VICe-lideres

José Carlos Vasconcellos
AntOnio dos Santos
AntOnio Holanda
Átila lins
César Bandeira
Efraim Moraes
Eraldo Tinoco
Eraldo Trindade
Euclydes Mello
Jesus Tajra
José Múcio Monteiro

Maluly Netto
Maviel Cavalcanti

Messias Góis
Ney Lopes

Odelmo Leão
Paes Landim

Roberto Magalhães
Romel Anfsio

Sandra Cavalcanti
Tony Gel

José Carlos Aleluia
Maurfcio Calixto

Gerson Peres
Aécio de Borba
Marcelino Romano Machado
Edevaldo Alves da Silva
Hugo Biehl

Teresa Jucá
Victor Faccioni
José Lourenço

Roberto Campos

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-

lider

GENEBALDO CORREIA

VICe-lideres

Eduardo Mascarenhas
Paulo Ramos

Márcia Cibilis Viana
Élio Dalla-Vecchia

Jackson Pereira
Jutahy Júnior

Rubens Bueno
Sérgio Machado

Aldo Pinto
Sérgio Gaudenzi
Edson Silva
Vitpl do Rego
Wilson Müller

PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB-

lider
JOSÉ SERRA
VICe-lideres

Antônio Carlos Mendes Thame
Adroaldo Streck
Artur da Távola
Jabes Ribeiro

João Henrique
José Maranhão

José Thomaz NonO
Luiz Carlos Santos

zaire Rezende
Maurilio Ferreira Lima

César Maia
Cid Carvalho
Fernando Diniz
Geddel Vieira lima
Germano Rigotto
João Almeida



PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-

PARTIDO TRABALHISTA

RENOVADOR

-PTR-

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-
I1der

JONNAL LUCAS

VICe-I1deres

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

-PTB-

lider

NELSON MARQUEZELLI

VICe-lideres

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDOB-

lider

ALDO REBELO

Vice-lider

Pedro ValadaresNan Souza

Iider

EURIDES BRITO

VICe-lideres
Salatiel carvalho Mário Chermont

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-
lider

CÉliO DE CASlRO

VICe-lideres

Luiz Piauhylino Roberto Franca
Maria Luiza Fontenele

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA

-PST-
lider

LUIZ CARLOS HAULY

VICe-lideres

Jandira Feghali

PARTIDO DAS REFORMAS
SOCIAIS

-PRS

PARTIDO POPULAR
SOCIAUSTA

-PPS

PARTIDO VERDE

-PV-

PARTIDO REPUBliCANO
PROGRESSISTA

-PRP-
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

-PSD-

João Teixeira
Diogo Nomura

Sandra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

AvenirRosa
Francisco Coelho

João Mendes
Augustinho Freitas
AntOnio Morimoto
Roberto Jefferson

I1der

EDUARDO JORGE

VICe-lideres

PARTIDO liBERAL

-PL-

Iider

RICARDO IZAR

VICe-lideres

Onaireves Moura
Nelson Trad
Edison Fidêlis

Jones Santos Neves
Getúlio Neiva .

J086 Fortunati
Chico Vigilante
Hêlio Bicudo
Pedro Tonelli

Paulo Mandarino
J086 Maria Eymael



COMISSÓES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA P1R
E PO:ú.TICA RURAL

B.Sá 1 vaga

Presidente: Dep. Vadao Gomes (Bloco-SP) PSB1° Vice-Presidente: Dep. Otto Cunha (Bloco-PR~
'].O Vice-Presidente: Dep. Hélio Rosas (PMDB-S ) Álvaro Ribeiro30 Vice-Presidente: Dep. Romero Ftlho (PST-PR)

Titulares
PST

Bloco Romero Filho

Amo Magarinos. Ronaldo Caiado PCdoB
Evaldo Gonçalves TadashiKuriki
Ibere Ferreira Vadao Gomes Adauto Pereira (Bloco)
Jonas Pinheiro Vicente Halho
Jorge Khoury Vitório Malta PRS
OUo Cunha Waldir Guerra
Paulo Romano Werner Wanderer José Aldo

PMDB Suplentes
Dejandir Dalpasquale Leomar Quintanilha
Derval de Paiva Neuto de Conto Bloco
Etevalda Grassi de Menezes Odacir Klein
Hélio Rosas Pedro Abrão Abelardo Lupion Maviael Cavalcanti
Ivo Mainardi Roberto Rollemberg Antonio Ueno Odelmo Leão
Joni Varisco Virmondes Cruvinel Camilo Machado Osvaldo Coelho

PDT Efraim Morais Rivaldo Medeiros
Ivanio Guerra Romel Anísio
Lael Varella Wagner do Nascimento

Aroldo Goes Laerte Bastos Leur Lomanto 1 vaga
Carlos Cardinal Luiz Girão
Giovanni Queiroz PMDB

PDS

Fábio Meirelles Osvaldo Bender Domingos Juvenil José Maranh!ío
JoãoTota Paulo Mourão Fernando Diniz Laire Rosado

Gilvam Borges Paulo Titan

PSDB José Maranhão 6 vagas

Andre Bena$i Rubens Bueno PDT
Cid Carvalho (PMDB) Wilson Moreira
Osório santa Cruz (PDq Beraldo Boaventura Junot Abi-Ramia

PT aóvis Assis 1 vaga
José Carlos Coutinho

Adao Pretto Pedro Tonelli PDS
Luci Choinacki Vasco Furlan (PDS)

Aécio de Borba Djenal Gonçalves
PTB Carlos Azambuja Fetter Júnior

Augustinho Freitas Wilson Cunha PSDB
Roberto Torres

Antonio Faleiros Luiz Pontes
PDC Jabes Ribeiro Oswaldo Stecca

João Batista Motta
Samir Tannús

PT

PL
Alcides ModestQ. Hugo Biehl (PDS)

Avelino Costa WJlmar Peres Aloizio Mercadante Valdir Ganzer



PTB PDS
Antonio Morimoto Rodrigues Palma
José Elias Carlos Virgílio Pinheiro Landim (pMDB)

PDC
José Diogo Roberto Campos
Mareelino Romano

Mauro Borges Roberto Balestra
PSDB

PL

JalVÍS Gaidzinski Wellington Fagundes
João Faustino Magalhães Teixeira
Koyu Iha Paulo Silva

PIR PT

Osvaldo Reis Reditário Cassol Irma Passoni Paulo Bernardo
Lourival Freitas TIlden Santiago

PSB
PTB

Sérgio Guerra José Elias Matheus Iensen

PST Luiz Moreira

PDC
Delcino Tavares Jonival Lucas

PCdoB PL

Ribeiro Tavares Valdemar Costa
Maria Valadao (PDS) PIR

PRS Nobel Moura Valdenor Guedes

Israel Pinheiro PSB

Secretário: José Maria de Andrade Córdova
Ariosto Holanda

Ramal: 6CJ78/6CJ79/6981 PST-
ReuniOes: 4"8e 5"8 feiras, 10:00-SaIa212 (Bloco das lideranças Francisco Silva

cOMISSÃo DE cmNCIA E TECNOLOGIA, PCdoB
COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA Walter Nmy (pMDB)

Presidente: Dep. Irma Passoni (PT-8P) PCB
10 Vice-Presidente: DeP. Lourival Freitas (PT-AP) Roberto Freire
']f' Vice-Presidente: Dep. Fausto Rocha (Bloco-8P)
3" Vice-Presidente: Dep. Pinheiro Landim (PSDB-CE) Suplentes

Titulares Bloco

Bloco Aroldo Cedraz Luciano Pizzato
Cesar Bandeira Luis Eduardo

Angelo Magalhães Jerônimo Reis César Souza Paulo Marinho
Arolde de Oliveira José Mendonça Bezerra Délio Braz Pedro Irujo

Carlos Roberto Massa Maluly Netto Gilson Machado Renato Johnsson

Eraldo Trindade Maurício Calmo Humberto Souto Ruben Bento
Fausto Rocha Paulo lima PMDB
George Takimoto Pinga Fogo de Oliveira

João Almeida Marcelo Barbieri
PMDB Luiz Henrique Olavo Calheiros

Manoel Moreira Tidei de Lima

Aluizio Alves Henrique Eduardo Alves
4 vagas

AntOnio Britto Laprovíta Vieira PDT

Domingos Juvenil Luiz Tadeu Leite Aldo Pinto Edson Silva
Eliel Rodrigues Nelson Proença Edi Siliprandi Paulo Heslander
Hagabús Araujo Roberto Valadão PDS

PDT Daniel Silva José Teles
BetoMansur adinha Campos Gerson Peres Ruberval Pilotto
Carlos Lupi José Vicente Brizola Ibrabim Abi-Ackel



PSDB PMDB
Artur da Távola Geraldo Alckmin Filho Jooo Natal Mendes Ribeiro
Flávio Arns Jackson Pereira Jooo Rosa Nelson Jobim

PT José Dutra Nilson Gibson
José Luiz Clerot Renato Vianna

Florestan Fernandes Nilmário Miranda José Thomaz NonO Ulysses Guimarães
José Genorno Sandra Starling Luiz Carlos Santos

PTB
PDT

Aldir Cabral Paulo de Almeida
D6rcio Knop Sérgio Cury
Luiz Salomão Vital do Rego

Gastone Righi Vivaldo Barbosa
PDC PDS

samir Tannús Adylson Motta Ibrahim Abi-Ackel

PL
Edevaldo Alves da Silva Prisco Viana
Gerson Peres

Flávio Rocha Robson Thma PSDB

P1R Israel Pinheiro Filho (PRS) Osvaldo Melo (PDS)

Eurides Brito Mário de Oliveira
Moroni Torgan Sigmaringa Seixas
1 vaga

PSB PT

Roberto Franca Edésio Passos José Genofno

PST Hélio Bicudo Sandra Starling

José Felinto PTB

Carlos Kayath Mendes Botelho
PCdoB Gastone Righi Nelson Trad

1 vaga PDC

PCB
José Maria Eymael Rodrigues Palma (PTB)

PL
Sérgio Arouca

Irani Barbosa Wilson Müller (pDT)
Secretária: Maria Ivone do Espfrito Santo Robson Thma
Ramal: 6906/6907/6908/6910

P1RReunião: 4-S feiras, às 10:00. Plenário, sala 10

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO Benedito Domingos Reditário Cassai

E JUSTIÇA E DE REDAÇAO PSB

Presidente: Dep. José Luiz Clerot (pMDB-PB) Luiz Piauhylino

1° Vice-Presidente: Dep. Jooo Rosa (pMDB-MG) PST
'1P Vice-Presidente: Dep. Vital do Rego (PDT-PB) Pedro Valadares
3° Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (Bloco-PI)

PCdoB
Titulares Haroldo Uma

Bloco
Suplentes

Bloco
Antonio dos Santos Paes Landim
Atila Uns Paulo Marinho Everaldo de Oliveira Maluly Netto
Benedito de Figueiredo Raul Belém Fernando Freire Nelson Morro
Ciro Nogueira Ricardo Murad Flávio Palmier da Veiga Ney Lopes
Cleonâncio Fonseca Roberto Magalhães Freire Júnior Paulo Duarte
Jesus Tajra Tony Gel José Burnett Rubem Medina
Messias Góis Tourinho Dantas José Falcão 3 vagas



PMDB Titulares
Alberto Goldman Jurandyr Paixão Bloco
Antonio de Jesus Luiz Tadeu Leite
Armando Costa Neif Jabur Flavio Derzi Luciano Pizzatto
Ary Kara Nestor Duarte Freire J6nior Maruli Guimarães
Felipe Neri Ubiratan Aguiar João Maia Nelson Marquezelli
João Henrique Valter Pereira José Carlos Vasconcelos Orlando Bezerra

PDT

Aroldo Goes liberato Caboclo PMDB
Carlos Lupi Mendonça Neto

Antonio de Jesus Rita CamataEden Pedroso
Armando Costa Socorro Gomes (pC do B)

PDS Genebaldo Correia Zila Bezerra
J6rio de Barros

Delfim Netto Roberto Campos
João de Deus Antunes Vasco Furtan PDT
Marcelino Romano Machado

Beth Azize Regina Gordilho
PSDB Edson Silva

Edmundo Galdino Osmânio Pereira
PDSFábio Feldmann Paulo Silva

Magalhães Teixeira Aêcio Neves (PSDB) 1 vaga
Amaral Netto

PT
PSDB

Agostinho Valente José Dirceu
João Paulo Pedro Tonelli Fábio Feldmann Marco Penaforte

Tuga Angerami
PTB PT

Cardoso Alves Roberto Jeffi:rson José Cicote Valdir Ganzer
Edison Fidelis Roberto Torres

PTB
PDC A1dir Cabral Hilário Coimbra

Francisco Coelho Jair Bolsonaro PDC

PL Nan Souza (PS1)

Get6lio Neiva Ricardo Izar PL
José Augusto Curvo Wellington Fagundes

P1R P1R

Mário Chermont 1 vaga Mário Chermont

PSB
PSB

Miguel Arraes
U1durico Pinto

PST
PV

Luiz Carlos Hauly
Sidney de Miguel

Suplentes
PCdoB

Bloco
Renildo Calheiros

Amo Magarinos Tadashi Kuriki
secretária: Hilda de Sena Correia Wiederhecker. Fátima Pelaes Sarney Filho
Ramal: 6922 a 6925 Paulo Octávio U Gomes da Rocha
Reunioes: 3Bs, 4"8 e 5"8 feiras, às 10:00. Plenário, sala lo Pedro Corrêa 1 vaga

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Ricardo Murad

MEIO AMBIENTE E MINORIAS PMDB

Presidente: Dep. Tuga Angerami (PSDB-SP)
A1ofzio Santos Luiz Soyer

10 Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte (pSDB-CE) PDT
'1? Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (Bloco-MS) José Vicente Brizola Paulo Portugal
30 Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (pV-RJ) Laçrte Bastos



PDS
Célia Mendes Teresa Jucá PTB
Gerson Peres

PSDB
João Mendes Raquel Candido

Adroaldo Streck Elias Murad PDC

Antonio Carlos Mendes lbame Eduardo Braga Roberto Balestra
PT PL

Benedita da Silva José Fortunati Jarvis Gaidzinski Jones Santos Neves
PTB P1R

Raquel Candido Wilson Cunha Alberto Haddad
PDC PSB

Avenir Rosa 1 Vaga
PL PST

Diogo Nomura Mauro Borges (pDC)
P1R Suplentes

Benedito Domingos Bloco
PSB Adauto Pereira Orlando Bezerra

Álvaro Ribeiro ~gelo Magalhães Renato Johnsson

PV
Atila Lins Vadlio Gomes
José Moura Waldir Guerra

1 vaga Manoel Castro 1 vaga
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida PMDB
Ramal: 6930/6931 Alufzio Alves Luiz Roberto Ponte
Reunilio: 48g feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das Lideranças) César Maia Pedro Abrlio

COMISSÃO DE ECONOMIA, Fernando Bezerra Coelho 3 vagas
INDÚSTRIA E COMfm.CIO PDT

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) Luiz Girlio Paulo Ramos
10 Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (Bloco-DF) 1 vaga
'1P Vice-Presidente: Dep. Jaques Wagner (PT-B~ PDS
30 Vice-Presidente: Dep. Alberto Haddad (P1R P)

Basilio Villani Francisco Diógenes
TItulares Fábio Meirelles

Bloco PSDB

Antonio Holanda Maviael Cavalcanti José Serra Saulo Coelho
Ézio Ferreira Osório Adriano Paulo Hartung
Gilson Machado Roseana Sarney PT
José Carlos Aleluia Rubem Medina Luiz Gushiken Paulo Delgado
José Múcio Monteiro Wagner do Nascimento RaplPont

PMDB PTB
Alberto Goldman José Belato Felix Mendonça Nelson Marquezelli.
Felipe Neri José Geraldo
Gonzaga Mata Lázaro Barbosa PDC
João Almeida Lúcia Vânia Pauderney Avelino Paulo Mandarino

PDT PL

Márcia Cibilis Viana Miro Teixeira Álvaro Valle Nelson Bomier.
Marino Clinger P1R

PDS João Colaço
Fetter Júnior Victor Faccioni PSB
Pedro Pavlio Ariosto Holanda

PSDB PST
Emani Viana Vittorio MedioU Pedro Valadares
Sérgio Machado secretário: Jussara Maria Goulart Brasil de Araujo

PT Ramal: 7024 a 7026

Jaques Wagner Vladimir Palmeira
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 209. (Bloco das

José Fortunati
Lideranças)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, PDT

CULTURA E DESPORTO Carlos Lupi Vital do Rego
Carrion Junior

PDS

Presidente: Dep. Celso Bernardi (pDS - RS) Edevàldo Alves da Silva Telmo Kirst

1° Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (pDS - 00) Fernando Carrion

'l!' Vice-Presidente: Dep. Adeiaide Neri (pMDB - AC) PSDB
3° Vice-Presidente: Dep. Costa Ferreira (P1R - MA) Ernani Viana Rose de Freitas

Rubens Bueno
1itu1ares PT

Bloco Hélio Bicudo Maria Laura
Antônio Barbara Ricardo Heráclio Lourival Freitas
Arnaldo Faria de Sá Ronivon Santiago

PSTCamilo Machado Sandra Cavalcanti
Euclydes Mello 1 Vaga Nelson Trad Onaireves Moura
Orlando Pacheco PDC

PMDB Jairo Azi

Adelaide Neri João Henrique PL
Aécio de Borba (PDS) Renildo Calheiros (pC do B) Jarvis Gaidzinski
Hermfnio CaIvinho Ubiratan Aguiar

PIR
PDT Eurides Brito

Eduardo Mascarenhas 1 vaga PSBLtícia Braga Célio de Castro
PDS

PST
Ângela Amin Maria Valadão Nan Souza
Celso Bernardi

PSDB Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/690Sn010n013

Artur da Távola Osmânio Pereira Reunião 4"8 feiras, 10:00. Plenário lS.
Flávio Aros

coMISSÃo DE FINANÇASPT
Florestan Fernandes Raul Pont E TRIBUTAÇÃO
Paulo Delgado

Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
PTB 1° Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco: BA)

Fábio Raunheiti Sólon Borges dos Reis 'l!' Vice-Presidente: Dep. Basilio Villani (pDS - PR)
PDC 3° Vice-Presid~nte: Dep. Fernando Bezerra Coelho

José Unhares (PSDB) (pMDB-PE).
PL Titulares

Álvaro Valle Bloco
P1R Benito Gama José Falcão

Costa Ferreira César Souza Júlio Cabral

PSB
Fernando Freire Luiz Dantas
Flávio Palmier da Veiga Manoel Castro

Maria Luiza Fontenele Francisco Dornelles Mussa Demes
PST PMDB

João Teixeira (PL) César Maia Luís Roberto Ponte

Suplentes Fernando Bezerra Coelho Manoel Moreira
Germano Rigotto Sérgio Naya

Bloco João Carlos Bacelar Wl1sonCampos

Benedito de Figueiredo Marilu Guimarães PDT
Oeonancio Fonseca Murilo Pinheiro Carrion Júnior Sérgio Gaudenzi
Edmar Moreira Paulo lima Élio DaIla-Vecchia
José Mendonça Bezerra Paulo Romano

PDSLuiz Dantas
Ba$flio Vúlani José Lourenço

PMDB Delfim Neto
Derval de Paiva zaire Rezende PSDB
José Luiz Clerot 4 vagas Jackson Pereira Paulo Hartung

José Serra



PT
Alofzio Mercadante José Dirceu COMISSÃO DE MINAS E ENERGIAGeddel Vieira lima (pMDB)

PTB Presidente: Dep. Eduardo Moreira (pMDB-SC)

Fêlix Mendonça Paulo Heslander 10 Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (pMDB-SP)

PDC ~ Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)

Paulo Mandarino Pedro Novais 30 Vice-Presidente: Dep. José Ulisses de Oliveira (pRS-MG)

PL Titulares
Flávio Rocha Nelon Bomier Bloco

P1R Abelardo Lupion José Santana de Vasconcelos
Carlos Camurça Aracely de Paula Mutilo Pinheiro

PSB
Aroldo Cedraz Ruben Bento

Sêrgio Guerra
Elísio Curvo Sêrgio Barcellos

PST PMDB
Luiz Carlos Hauly

Suplentes Eduardo Moreira Marcelo Barbiere
Gilvan Borges Olavo Calheiros

Bloco José Geraldo Pedro Tassis
Augusto Farias José carlos Vasconcelos PDT
Cleto Falcão Roberto Magalhães Paulo Ramos 2 Vagas
Ézio Ferreira Simão Sessim
George Takimot(> Tourinho Dantas PDS
JerOnimo Reis 1 vaga Carlos Azambuja Ruberval Pilotto

PMDB PSDB
Gonzaga Mota Lúcia Vânia Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Hêlio Rosas Nelson Jobim
3 vagas PT

PDT
Agostinho Valente Alcides Modesto

Junot Abi-Ramia Miro Teixeira PTB
Valdomiro Uma

PDS Alceste Almeida Sérgio Britto (pDC)

JoãoTota Roberto Campos
Osvaldo Melo PDC

PSDB
Rose de Freitas Wilson Moreira

PLSêrgio Machado
Getúlio Neiva

PT P1RLaire Rosado (PMDB) Vladimir Palmeira
Paulo Bernardo Marcelo Luz Pascoal Novaes

PTB PRS
Aníbal Teixeira Matheus Iensen José Ulisses de Oliveira

PDC PPS
José Maria Eymael

PL João Fagundes (PMDB)
.João Teixeira 1 vaga SuplentesP1R
Marcelo Luz Bloco

PSB

Luiz Piaubylino Alacid Nunes Maviael Cavalcanti

PST Jonas Pinheiro OttoCunha

Romero' FJlho José carlos Aleluia Vicente Fíalho
José Reinaldo Werner Wanderer

Secretária: Maria Linda Magalhães PMDB
Ramal: 6959/6960/6989 Aloisio Vasconcelos lázaro Barbosa
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 Plenârio 5. Herminio Calvinho Mauro Miranda

Jorge Tadeu Mudalen Nfcias Ribeiro



PDT PSDB
Élio Dalla-Vecchia Wilson Müller
Márcia Cibilis Viana 1 vaga Jayme Santana Paulino Cfcero de Vasconcelos

Jorge Uequed
PDS

José Diogo Victor Faccioni PT
Benedita da Silva Luiz Gushiken

PSDB PTB
Mauro Sampaio. Munhoz da Rocha

Aníbal Teixeira Cardoso Alves
PT

Adão Pretto Ricardo Moraes PDC
Francisco coelho Pauderney Avelino

PTB
Francisco Rodrigues Hilário Coimbra PL

Diogo Nomura
PDC

Leomar Quintanilha P1R

PL Eurides Brito
Valdemar Costa

P1R PSB
Nobel Moura Valdenor Guedes Miguel Arraes

PRS PCdoB
Eduardo Siqueira Campos

J~Aldo (PDC)

PPS Suplentes

Marcos lima (PMDB)
Bloco

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Bôas
AntOnio dos Santos Orlando Pacheco
Benedito Gama Paes Landim

Ramal: 6944/6946 Fausto Rocha Roseana Sarney
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 21. Jesus Tajra Tony Gel

coMISSAO DE RElAçôES PMDB
EXI'BRIORFS

Geddel Vieira lima Ulysses Guimarães
Presidente: Dep. Pauderney Avelino (pDC-AM) João Rosa Virmondes Cruviel

Murilo Rezende 1 Vaga,
10 Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (pL-SP) Osvaldo Melo (PDS) i?1' Vice-Presidente: Dep. Francisco coelho (PDC-MA)
30Vice-Presidente: Dep. Eduardo Siqueira Campos (pDC-TO PDT

Amaury Müller ViValdo Barbosa

Titulares
Sérgio CUl1

PDS
Bloco Adylson Motta José Lourenço

AntOnio Ueno Ney Lopes PSDB
Cieto Falcão Osvaldo coelho Aécio Neves João Faustino
Leur Lomanto Paulo Octávio 1 vaga
Nelson Morro Sarney Filho PT

PMDB r"."a Passoni TIlden Santiago

Aloísio Vasconcelos Luiz Viana Neto PTB

AntOnio Carlos Mendes Alceste Almeida Sólon Borges dos Reis
Thame (PSDB) Neife Jabur PDC
Ary Kara Nestor Duarte Eduardo Braga Pedro Novais
Luiz Henrique PL

PDT Jones Santos Neves
Edi Siliprandi Haroldo Sabóia P1R
Mendonça Neto Salatiel CarvalhoPDS
Djenal Gonçalves José Teles



PSB
UIdurico Pinto

PCdoB

Suplentes
Bloco

Aldo Rabelo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6993 a 6996
Reunioes: 3-80 4Bs e 5- feiras, 10-.00. Plenário 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E F.AM1uA

Jairo Carneiro
João Maia

Pinga Fogo de Oliveira
Ricardo Heráclio

Vitório Malta

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
1° VICe-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (pSDB - CE
2<' Vice-Presidente: Dep. Elias Murad (pSDB - MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (Bloco-PR)

Titulares

Bloco

Virmondes Cruvinel
Zila Bezerra

1 vagas

Marino Clinger

Osvaldo Bender

Marco Penaforte

Luiz Moreira

Luci Choinacki

José Burnett
Luis Eduardo

se Gomes da Rocha
1 vaga

PST

PTR

PSB
B. Sá

Aldo Rebelo (pc do B)
Délio Braz
Edmar Moreira
Humberto Souto

Avelino Costa

Jose Carlos Sabóia

PL
Osório Santa Cruz

Carlos Scarpelini

S~retária: Maria Inês de Bessa Uns
Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 9.

COMISSÃO DE 'IRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO púBuco
Presidente: Dep. Carlos Aberto Campista (pDT-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Amauri Müller (PDT-RS)
2<' Vice-Presidente: Dep. Delio Braz (Bloco-GO)
3° Vice-Presidente: Dep. José Carlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares
Bloco

PST

PSB

Delcino Tavares

Everaldo de Oliveira Paulo Duarte
Fátima Pelaes Pedro Correa
Heitor Franco Renato JohnSson
Ivânio Guerra Rivaldo Medeiros
Josê Egydio

PMDB

Armando Costa Nilton Baiano
Euler Ribeiro Sergio Arouca (PCB)
Jorge Tadeu Mudalen Valter Pereira
Maurflio Ferreira lima

PDT
Uóvis Assis Paulo Portugal
liberato Cabloco

PDS
Célia Mendes Teresa Jucá
João Rodolfo

PSDB
Antonio Faleiros Geraldo Alckmin Filho
Elias Murad

PT
Eduardo Jorge João Paulo

PTB
Joaquim Sucena Roberto Jetrerson

PDC
Eduardo Matias Jandira Feghali (pC do B)

PL
Josê Augusto Curvo

PTR

Salatiel Carvalho

1 vaga



PMDB PL
Chico Vigilante (P1) Mauri Sérgio
Jurandir Paixão Tidei de Lima Irani Barbosa
1 vaga zaire Rezende P1R

PDT

Amaury MUlIer carlos Alberto Campista Wanda Reis
Beraldo Boaventura PSB

PDS

Hugo Biehl Maria Laura (P1)
1 vaga

João de Deus Antunes PRS

PSDB Josê U1fsses de Oliveira

Edmundo Galdino Mauro Sampaio
Jabes Ribeiro Secretãrio: Antonio Lufs de Souza Santana

PT
Ramal: 6887/6990{l004{l007
Reunião: 3"8,4"8 e 5"8 feiras, 10:00. Plenário lI.

Paulo Paim Paulo Rocha COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
PTB DESENVOLVIMENTO URBANO

Caldas Rodrigues (Bloco) Edison Fidêlis E INTERIOR
PDC

Jair Bolsonaro

PL Presidente: Dep. Paulo de Almeida (P1B/RJ)

Ricardo Izar 1° Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (P1BIPR)

P1R
'l? Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDBIPA)
3° Vice-Presidente: Dep. Augusto Carvalho (pCB/DF)

Mário de Oliveira

PSB 'Iitulares
Josê Carlos Sabóia Bloco

PRS
Rose de Freitas (PSDB)

Alacid Nunes Josê Moura
Suplentes Augusto Farias Josê Reinaldo

Bloco
Cêsar Bandeira Lael Varella
Efraim Morais Pedro Irujo

Eraldo Trindade Messias Góis Ivan Burity Romel Anfsio
Euclydes Mello MussaDemes Jairo carneiro Simão Sessim
Flávio Derzi Sérgio Barcellos
Júlio Cabral 1 vaga PMDB

PMDB carlos Benevides Mauro Miranda

Augusto Carvalho (PCB) Nilson Gibson Fernando Diniz Murilo Rezende

Jaques Wagner (P1) 3 vagas José Maranhão Nicias Riberiro

Renato Vianna Larre Rosado Paulo Titan

PDT Mário Martins 1 vaga

Haroldo Sabóia Sérgio Gaudenzi PDT

Paulo Ramos Aloizio Santos (pMDB) Junot Abi-Ramia
PDS

Carlos Santana (P1) Pedro Pavão
Francisco Rodrigues (PTB) Valdomiro Lima

Paulo Mourão PDS
PSDB

Jayme Santana Sigmaringa Seixas Daniel Silva Francisco Diógenes
Tuga Angerami Fernando Carrion Telmo Kirst

PT
Edêsio Passos Ernesto Gradella PSDB

PTB
João Mendes Joaquim Sucena João Baptista Motta Munboz da Rocha

PDC Luiz Pontes Saulo Coelho
Eduardo Matias



PDC
Carlos Santana
Ernesto Gradella

Nilmário Miranda Jonival Lucas
Ricardo Moraes PL

Sêrgio Brito

Antonio Morimoto
Onaireves Moura

PTB
Paulo de Almeida

Andrê Bena&'li (PSDB)

Alberto Haddad
P1R

PSB

Maurfcio Campos

Carlos Camurça

Carlos Albuquerque

José Felinto (pS1)

PDC

PL
Jairo Azi

1 vaga

Maria Luiza Fontenele

Francisco Silva

1 vaga

PST

PCdoB

P1R PCB

PDT

PDS

Osvaldo Reis Roberto Freire

Secretârio: Ronaldo de Oliveira Noronha

Ramal: 6CJ73 li 6976

Reuniao: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 14.

PMDB

Wtlson Müller

Odelmo Leao
Orlando Bezerra

Paes Landim
Roberto Magalhães

Marcelo Barbieri
Mário Martins

Maurílio Ferreira Lima

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Josê Augusto Curvo (pL - MT)
10 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PURJ)
'}P Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (pTB - RJ)
30 Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (pSB - PE),

Titulares
Bloco

PDS

PDT

Maurfcio Campos (PL)
Paulo Ramos

PMDB
AntOnio de Jesus
Etevalda Grassi de Menezes
João ~agundes

Abelardo Lupion
Alacid Nunes
Átila Uns
Edmar Moreira

NiUon Baiano
Pinheiro Lanim

4 vagas

DêcioKnop

José Múcio
José Santana de Vasconcellos

Osório Adriano
Ronaldo Caiado

Sandra Cavalcanti
1 vaga

PSB

PST

Suplentes
Bloco

Beth Azize
BetoMansur

Roberto Franca

Carlos Scarpelini
PCdoB

Leopoldo Bessone (pMDB)
PCB

João Colaço

Augusto Carvalho

Eduardo Moreira
Eliel Rodrigues
Etevalda Gra&'li de Menesses
Mauri Sérgio

Antonio Barbara
AraceIy de Paula
Carlos Roberto Massa
E1fsio Curvo
Jorge Kboury
José Egydio

Carlos Virgfiio
João Rodolfo

Maria VaIadão Carlos Virgfiio
Prisco Vtana Fábio Meirelles

Fernando Carrion

Koyu lha
Moroni Torgan

PSDB

Paulino acem de Vasconcelos Moroni Torgan
Vitório Medioli

PT
H6lio Bicudo

PSDB

PT

Rose de Freitas

José Dirceu

Eduardo Jorge
José Cicote

Paulo Paim
Paulo Rocha

Aldir cabral Francisco Rodrigues

Augustinho Freitas
Carlos Kayath

PTB

Mendes Botelho
Mauro Borges

PDC



PL coMISSÃo ESPECIAL CONSTITUÍDA, NOS

Josê Augusto Curvo Nelson Bomier
lERMOS DO ART. 34, INCISO fi, DO

REGIMENTO IN1ERNO, PARA APRECIAR
P1R E DAR PARECER SOBRE TODOS OS

'IRÂMlTES NA~ REIATIVOS À
8aIatiel Carvalho REG~ODOART.l92

PSB
DA CO O FEDERAL_

SlSTBMA. FINANCBlRO NACIONAL

Álvaro Ribeiro

Suplentes Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado Josê Lourenço

Bloco
Relator: Deputado César Maia

Arolde de Oliveira Luciano Pizzatto
11tu1ares Suplentes

Evaldo Gonçalves Raul Belém BLOCO PARLAMENTAR
Heitor Franco 3 vagas

PMDB
Benito Gama BasOio Villani
Elfsio Curvo Daniel Silva

Cid carvaIbo Ivo Mainardi Ézio Ferreira Gilson Machado

Euler Ribeiro Luiz Henrique Francisco Dornelles Paes Landim

Hermfnio Calvinho Pinheiro Landim Josê Múcio Monteiro Roberto Magalhães

PDT PMDB

Camon Júnior 1 Vaga César Maia Dejandir Dalpasquale

Giovanni Queiroz Josê Dutra Etevalda Menezes
Josê Luiz Clerot Fernando Bezerra Coelho

PDS Lufs Roberto Ponte Odacir Klein

Carlos Azambuja Telmo Kirst PDT
Osvaldo Bender

PSDB
Beraldo Boaventura Márcia Cibilis Viana
Camon Júnior Valdomiro Lima

Paulo Silva Wilmar Peres (PL) PDS

PT José Lourenço Fetter Júnior

Josê Genofno Paulo Delgado Marcelino Romano Machado Roberto Campos

PTB PSDB

Annibal Teixeira Fábio Raunbeitti Jackson Pereira AntOnio Carlos M. Thame

PDC
Paulo Hartung

PTB
Jair Bolsonaro

PL
Gastone Righi Rodrigues Palma

Avelino Costa Ribeiro 1àvares
PT

P1R José Fortunatti Paulo Bernardo

Marcelo Luz PDC

PSB Paulo Mandarino Paudemey Avelino

Roberto França PL

secretária: Marci Bernardes Ferreira Ricardo Izar . Jones Santos Neves

Ramal: 6~OOl{1CXY2



PMDB

PL
Valdemar Costa João Mellão Neto

serviço de Com.issOesEspeciais: Anexo 11-Sala 10-Mezanino
Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONS1ITUICÃO NO~DE 1991, QUE "INS1ITUI O
SIS'IBMA DE ElEl O DIS1RITAL MISTA NOS

MUNICÍPIOS MAIS D CEM MIL ELEITORES"

Presidente: Deputado Josê Thomaz NonO
1°Vice-Presidente: Deputado Osmânio Pereira
Relator: Deputado Maluly Netto

serviço de ComissOes Especiais
Local: Anexo n - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066{l067{l052
Secretário: Sfivio Sousa da Silva
coMISSÃo ESPECIAL PARA PROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI NO 824, DE 199k QUE
"REGULA DIREITOS E OBRIGAÇuES

RElATIVOS À PROPRIEDADE INDUS1RIAL
PREVISTO NA MENSAGEM NO 191191

DO PODER EXECUTIVO
Pre,sidente: Deputado Alberto Goldman
1° Vice-Presidente: Deputada Sandra Starling
'}}' Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
Relator: Ney Lopes

lltuJares Suplentes

Fernando Bezerra Coelho
João Almeida Cardoso Alves

José Luiz Clerot
Luiz Tadeu Leite

Suplentes

Suplentes

Ce&ar Maia
Gonzaga Motta

Manoel Moreira
Pinheiro Landim

Heitor Franco
Lael Varella

Orlando Pacheco
Simão Sessim

Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro

João Maia

Eduardo Moreira
Mauri Sérgio

Lazaro Barbosa
Nilson Gibson

PDT

Clóvis Assis
Mendonça Neto

PDS

Josê Lourenço
Telmo Kirst

PSDB

Rubens Bueno

PTB

Carlos Kayath

PT
Paulo Delgado

PDC

Leomar Quintanilha

PL

Wilmar Peres

PMDB

lltu1ares

Felipe Neri
João Henrique'
José Thomaz NonO
Luiz Henrique

Osmânio Pereira

Adylson Motta
Prisco VIana

BLOCO PARLAMENTAR

Ângelo Magalhães
Flávio Dêrzi
Maluly Netto
Romel Anísio

Miro Teixeira
Sêrgio Gaudenzi

BLOCO PARLAMENTAR

João Teixeira

Serviços de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: JoSê Maria Aguiar de Castro
Ramais: 7066{l067{l052

cOMISSÃo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONS1ITUIÇÃO N° 55, DE 1991, qUE "ALWRA
DISPOSrITVOS DA CONSTI1UIÇAO FEDERAL

(AJUSTE FISCAL)"

Presidente: Deputado Josê Dutra
1° Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
'}}' Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
3° Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

lltuJares

PMDB
Fernando Bezerra Coelho
Germano Rigotto
José Dutra
Lufs Roberto Ponte_______________-...1

Benito Gama
Francisco Dornelles
:fOOrê Ferreira

. Romel Anísio

Clóvis Assis
Paulo Ramos Pedro Novais

José Dirceu

José Maria Eymael

João Mendes

Jaques Wagner

Magalhaes Teixeira
vago

Francisco Diógenes
José Teles

Ce&ar Bandeira
Paes Landim
Elfsio Curvo

José Santana de Vasconcelos
Wagner do Nascimento

PDS

PDT
('.arrion Júnior
Uberato Caboclo

Alberto Goldman
Marcelo Barbieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

Ibrahill} Abi-Ackel
Roberto Campos

PTB

Cardoso Alves

PT

PDC

Roberto Balestra

BLOCO PARLAMENTAR

Gilson Machado
JcB Carlos Aleluia
José Carlos Vasconcelos
Ney Lopes
OUo Cunha

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Paulo Silva

Sandra Starling



serviço de Comissões Especiais: Anexa 11- Sala 10 - Meza
nino.
secretário: Sllvio Avelina da Silva
Ramais: 7067 e 7066

cOMISSÃo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONS1TlUlÇÃO NO 56, DE 1991, QUE -ALlERA
DISPOSmvOS DA CONSTITUI~OFEDERAL
(DESRBGULAMBNTAÇÃO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurllio Ferreira Lima
1° Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles
'}}J Vice-Presidente: Deputado Luiz Tadeu Leite
3° Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputada Ney Lopes

TItulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

PDS

PDT

PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame

PTB

Elísio Curvo Alacid Nunes
Luciano Pizzato Átila Uns
Ruben Bento George Takimoto
Sérgio Barcellos Heitor Franco
Tadashi Kuriki Tony Gel

PMDB

Domingos Juvenil Armando Costa
João Fagundes Euler Ribeiro
Valter Pereira Hermfnio Calvinho
bire Rezende Mauri Sérgio

PDT

Beth Azize Aroldo Góes
Sidpey de Miguel (PV) Haroldo Sabóia

PDS
Maria Valadão Ângela Amim
Teresa Jucá Célia Mendes

PSDB
Fábio Feldmann Edmundo Galdino
1\1ga Angerami Osmânio Pereira

PTB

Francisco Rodrigues Alceste Almeida
PT

Lourival Freitas Ricardo Morias
PDC

Avenir Rosa Paudemey Avelino

serviço de ComissOes Especiais: Anexo 11- Sala 10 - Meza
nino.
Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramais: 7066 e 7067

coMISSÃo ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJElO DE LEI NO 2.057,

DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTAlUTO DAS
SOCIEDADES INDtGENAS"

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1° Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
'}}J Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucá

TItulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Eduardo Moreira
Hermfnio calvinho

Luiz Soyer
Tidei de Lima

Aroldo Góes
Beth Azize

José Maria Eymael

Vladimir Palmeira

Janes Santos Neves

Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi

Nelson Morro
Wagner Nascimento

TItulares Suplentes

carlos Alberto campista PTB

Dércio Knopp Cardoso Alves Paulo Heslander

PT
Roberto Campos Vladimir Palmeira Paulo Bernardo.Francisco Diógenes

PDC

Jackson Pereira José Maria Eymael Roberto Balestra

PL

Edson Fidélis Jarvis Gaidzinski Ribeiro Tavares

PT

PL

PDC

PDT

PDS
carlos Azambuja

Marcelino Romano Machado

PSDB

PMDB

Paes Landim
Renata Johnsson
Ney Lopes
Paulo Marinha

Francisco Coelho

Flávio Racha

Alofzio Mercadante

Fábio Meirelles
Roberto campos

Gastone Righi

Delfim Netto
José Lourenço

Carrion Júnior
Mendonça Netto

Luiz Tadeu Leite
Maurílio Ferreira Uma
Nelson Proença
Walter Nary

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Uma

Adroaldo Streck Vittório Medioli



Suplentes

coMlSSÁo PARLAMENTAR DE INQtrnRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A QUESTÃO DA

VIO~CIACON1RA A MULHER

Resolução n° 19/92 Prazo: 13.05 a 09.09.92

PRESIDEN1E: Deputada Sandra Starling
Vice-Preaidente: Deputada Marilu GuiInaraes
Relatora: Deputada Lticia VAnia

TItulares

"coMISSÃo PARLAMENTAR DE INQtrnRITO DES
TINADA A INVESTIGAR POSSívEIS IRREGULARIDA
DES NO PROCESSO DE PRNATIZAÇÃO DA VASP"

Requerimento nO 8/91

Prazo: 28-5-92 a 25-9-92
Presidente: Deputado Nilson Gibson
Vice-Presidente: Deputado Mauro Miranda
Relator: Deputado Pedro Corrêa

B~ Parlamentar TItulares Suplentes

PMDB

Bloco ParlamentarCarlos Roberto Massa - PR
Fátima Pelares - AP
Marilu Guimarães - MS

Camilo Machado - MG
José Múcio Monteiro - PE

Wanda Reis - RJ Ivan Burity
Pedro Corrêa
José Moura

Átila Lins
Fausto Rocha

José Egydio

Adelaide Neri - AC
Etevalda G. de Menezes - ES
Lúcia Vânia - GO

PDT

Antônio de Jesus - GO
Rita Camata - ES
Zila Bezerra - AC Luis Carlos Santos

Mauro Miranda
Nilson Gibson

PMDB

Ary Kara
Carlos Benevides

Renato Vianna

PDT

Serviço de ComissOes Parlamentares
- Anexo fi - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria do Amaro Bezerra da Silva
Ramais: 7056/1060 em 28-5-92

Cêlia Mendes - AC

Matheus Iensen

Pedro Pavão José Diogo

Carlos Kayath

Nelson Bomier

Carlos Cardinal

Adroaldo Streck

Francisco Coelho

PT

PI..

PDS

PIB

PDC

PSDB

Liberato Caboclo

Eduardo Siqueira Campos

José Fortunati - RS

Valdemar Costa .

Avelino Costa - MG

Artur da Távola - RJ Tuga Angerami

Lúcia Braga- PB

Roberto Jefferson - RJ

Osório Santa Cruz - GO

ReuniOes - Local: Anexo fi; Plenário n°
Secretária: Maria de Fátima Moreira de CarValho
Tel: 311-7057

Beth Azize - AM

PSDB

Rose de Freitas - ES

PDS

Ângela Amin - SC

PT

Sandra Starling - MG

PTB

Raquel Cândido - RO

PL

Robson Thma - SP

PDC

Eduardo Matias - MA



Suplentes

cOMISSÃo PARLAMENTAR DE lNQOORITO
DESTINADA A CON'l1NUAR AS INVESllGAçóES

DE IRREGUlARIDADES NA CESSÃo DO
CONIROLE ACIONÁRIO DA NEC DO BRASIL S/A,
BEM COMO O ENVOLVIMENTO E ACÃO DlRETA

DO MINISTtmIo DAS COMUNICÁÇÓES E
DA TELEBRÁS NOS FATOS

Bloco Parlamentar

Serviço de Comi88Oes Especiais
- Anexo II - Sala 10 - Mezanino
secretario: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7066n067 em 20-8-92

Prazo: 10-6 a 7-10-92
Presidente: Deputado Messa Demes
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
Relator: Deputado Luiz Carlos Santos

Titulares

Suplente!!

Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro

João Maia
PMDB

B1oco Parlamentar

cOMISSÁo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONS'I11UIÇÃO NO 48, DE 1991, QUE
"ALTERA DlSPOSTIlVOS DA CONS1ITUIÇÃO

FEDERAL (SlS'IEMA TRIBIITÁRIo NACIONAL)".

Presidente: Deputado José Dutra
1° Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
?P Vice-Presidente: Deputado Basilio Villani
3D Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

1ltulare8

Benito Gama
Francisco Dornelles
Ibere Ferreira
Romel Anfsio

Germano Rigotto César Maia
Ronaldo Caiado Paes Landim
Eraldo TInoco Aroldo Cedraz

Jose Dutra Cid carValho Mussa Demes José Carlos Aleluia
Luís Roberto Ponte Fernando Bezerra Coelho
Manoel Moreira Gonzaga Motta PMDB

PDT
Geddel Vieira Uma Ivo Mainardi
Luiz Carlos Santos Gonzaga Motta

Carrion Júnior Dêrcio Knop Nestor Duarte Neif Jabur
Sérgio Gaudenzi Eden Pedroso PDT

PSDB
Paulo Ramos Jose Vicente Brizola

Antonio CAirlos Mendes Tame Jackson Pereira PSDB
PDS Luiz Pontes Magalhães Teixeira

BasOio Villani Pedro Pavâo
PDS

Jose Lourenço Marcelino R. Machado
PT PT

José Fortunati Paulo Bernardo Túden Santiago ChicO Vigilante

PDC P1B <

Paulo Mandarino Francisco Coelho Luiz Moreira Hilário Coimbra

PL
PL

Flávio Rocha Jenes Santos Neves
Jones Santos Neves Nelson Bornier

PDC
PTB JairoAzi Eduardo S. Campos

Gatone Righi Edison Fidêl~

PIR Reuniões:

Osvaldo Reis João Colaço
Local: Anexo II, Plenário n°
Secretário:



,
DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

s~çÂO I (Câmara dos Deputados)

Semestral Cr$ 286.706,00 até 1°/11/92

SEÇÃO n (Senado Federal)

Sem estral Cr$ 286.706,00 até 1°/11/92

J. avulso Cr$ 2.048,00 até 1°/11/92

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagá
vel em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Paga
mento pela Caixa EconÔmica Federal - Agência 1386 
PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001-2 e/ou pelo Ban
co do Brasil- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corren
te nO 55560204/4, a favor do

"CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF

CEP: 70160-900

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Su
pervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordenação de Aten
dimento ao Usuário.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N° 107

(Julho a setembro de 1990)

Está circulando o n° 107 da Revista de InformaçlloLegislativa, periódico trimestral de pesquisa jurfdica edita
do pela Subsecretaria de EdiçOes Técnicas do Senado Federal.

COLABORAÇÃO

Medidas provisórias - Raul Machado Horta
Os serviços de telecomunicações na Constituiçâo Brasi

leira de 1988 - Gaspar Vianna
A ConstituiÇEio de 1988 e o sistema financeiro nacional

- Arnoldo Wald .
A autonomia universitária e seus limites jurfdicos....; Giu

seppi da Costa
A aposentadoria. dos servidores na ConstituiçEio de 1988

- Palhares Moreira Reis
Direito urban18tico e limitações administrativas urbanfstj

cas 7" Diogo de Figueiredo Moreira Neto
Controle parlamentar da administraçEio - Odete Medauar
Observações sobre 'os Tribunais Regionais Federais 

. Adhemar Ferreira Maciel
O recurso especial e. o Supremo Tribunal de Justiça 

Sálvio de Figueiredo Teixeira
Tribunal de Contas e Poder Judiciário - Jarbas Maranhllo
JurisdiçEio e competMcia: nota sobre o sentido históri

co-polftico da distinçEio - Nelson Saldanha

A atuaçEio dos Procuradores da Replíblica no atual con
texto de competência jurisdicional federal em tema
de combate a entorpecentes - Vitor Fernandes Gon
çalves

À Venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas - Senado
Federal - Anexo I, 22? -andar
- Praça dos Três Poderes. CEP
70160-900 Brasaia. DF. Telefo
nes 311-3578 e 311-3579.

Conceito de "underselling ("dumping") dentro do Ante
projeto da nova Lei Antitruste - Mário Roberto
Villanova Nogueira

Os direitos de autor e os que lhes sEio conexos sobre
obras intelectuais criadas ou interpretadas sob o re
gime de prestaçEio de serviços - José Carlos Costa
Netto

Bem de farnllia - Zeno Veloso
Fundamentos da arbitragem no Direito brasileiro e estran

geiro - Jorge Barrientos Parrl!
"Lobbies" e grupos de pressEio como agentes de informa

çEio para o Poder Legislativo - Yamil e Souza Dutra
Desequilíbrios regionais no atendimento às demandas

de educaçEio - Edivaldo M. Boaventura
A biblioteca legislativa e seus objetivos - Eduardo José

Wense Dias
Recepción de la sociedad unipersonal de responsabilidad

limitada en el Proyecto de Unificación avil y C0
merciai en Argentina. Protecci6n de los acreedores
- Dr. Dapíel B. Moeremans

La influencia de la Jurisprudencia deI Tribunal Europeo
de los Derechos Humanos en la Jurisprudencia deI
Tribunal Constitucional Espanol - Antonio Ma Lo
ça Navarrete

PUBLICAÇÕES
Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas

PREÇO DO EXEMPLAR

Cr$ 1.000,00

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverâo 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 Edi
ções Técnicas do Senado Federal <?u de vale postal remetido à Agência ECT do Senado - CGA 470775.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N° 110

(abril a junho de 1991)

Está circulando o nO 110 da Revista de Informação Legislativa, periódico
trimestra.J.4e pesquisa jurídica, editada pela, Subsecretaria de Edições Técnicas do Sena-
do Federal. '

Este número, com 398 páginas, contém as seguintes matérias:

A~sinaturapara 1991 (nO 109 a 112)
Cr$ 4.500,00' '

COLABORAÇÃO
A primeira Constituição Republicana do Brasil - Alci-
des de Mendonça Lima .

Tarefa dos partidos políticos no processo' de integração
da América Latina - André Franco Mqntoro ..

Os actos legislativos no Direito Constitucional Portu-
guês - Jorge Miranda ..

Konrad Hesse: Uma nova crença na Constituição -Ino-
cf!ncio Mártires Coelho .

Os Direitos Humanos cO,mó jimitaçõés ào poder consti-
tuinte - Leomar Barros Amorim de Sóusa' : .

Revisão constitucional - Geraldo Ataliba ..

Direito Constitucional Brasileiro (ReflexCies sobre as-
pectos elementares) - Sebastillo Baptista Affonso ..

Mandado de injunção - Marcelo Duarte .

A~ Medidas Provisórias no Sistema Jurfdico~(',()nstitu-

cional Brasileiro - Fran Figueiredo ..

Aspectos do Regime Constitucional da Desapropriação
- Victor Rolf Laubé .

A liberdade de expressão e a propaganda eleitoral ilíci-
ta - Geraldo Brindeiro .

Questões ':e direitos relativos à mulher nas Constitui·
ções do Brasil e de Mina~ Gerais - Anamaria Vaz de
Assis Medina ..

Fundações privadas instituídas pelo Poder Público -
Adilson Abreu Dallari ....

Auditoria e avaliação da execução - Rosinethe Montei-
ro Soares :..•.: : ..
Soberania do Poder Judiciário _ Antônio de Pádua
Ribeiro ..

o Poder Normativo da Justiçà do Trabalho - Paulo
Bmflio Ribeiro de Vilhena :..'..: : :..: .

A Escola Judicial- Sálvio de Figue,iredo Teixeira ..

Da constitucionalidade do bloqueio de valores - Adria-
no Perácio de Paula : ~ .

O Programa J3rasileiro de Privati:l;ação de Empresas
Estatais - Marcos Juruena Villela Souto : ..

Tratamento jurídico dispensado 1)q Brasil ao cl;lpital
estrangeiro - Werter R. Faria, .

Agricultura e inflação sob o' capitalismo periférico -
Mauro Márcio Oliveira :.;..:.; .

A pau e pedra: notas sobre o vandalismo - José Ar-
thur Rios .

Dois momentos decisivos na vida de Rui Barbosa -
Rubem Nogueira : ..

PESQUISA - Direito Comparado

Lei inglesa de proteção ao consumidor, 1961 ..

Lei inglesa de segurança do consumidor, 1978 ..

Emenda à lei inglesa de segurança do consumidor, 1986

Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas

À venda na Subsecretaria de EdiçOes Técnicas - Senado Federal, Anexo I, 22° andar - Praça dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasllia, DF - Telefones: 311-3578 e 311-3579

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado
Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA 470775.
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