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1- ATADA 156~ SESSÃO DA 2~ SESSÃO LEGISLA.

TIVA DA 49" LEGISLATURA EM 15 DE OUTUBRO DE
1992 .

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

OFÍCIOS

NQ 393/92 - Do Senhor Senador Dirceu Carneiro, Pri
meiro Secretário do Senado Federal, no exercício da Presi
dência, encaminhando a relação dos membros da Comissão
Mista incumbida de emitir parecer "sobre a extinção do
índice de Salários Nominais Médios e o reajuste dos contra
tos de locação residencial, e dá outras providências".

N9 401/92 - Do .Senhor Senador Mauro Benevides,
Presidente do Senado Federal, encaminhando a relação
dds membros da Comissão Mista incumbida de emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n9308/92.

NQ 758/92 - Do Senhor Senador Márcio Lacerda, Pri
meiro Secretário, em exercício, do Senado Federal, comu
nicando que a Presidência do Senado Federal declarou
prejudicado o PLdo Senado n9151180.

N9 760/92 - Do Senhor Senador Lucídio Portella, Pri
meiro Secretário, em exercício, do Senado Federal, comu
nicando que o PL da Câmara n955/90 foi prejudicado. '

N9 830/92 - Do Senhor Senador Dirceu Carneiro, Pri
meiro Secretário do Senado Federal, comunicando que
a Presidência da referida Casa determinou oarqliivamento
do PL da Câmara n92/90.

N9 831192 - Do Senhor Senador Dirceu Carneiro, Pri
meiro Secretário do Senado Federal, comunicando que
o Senado Federal rejeitou o PL da Câmara n958/90.

N9 832/92 - Do Senhor Senador Dirceu Carneiro,
.PrimeIro Secretário do Senado Federal, comunicando que

a Presidência do Senado Federal determinou o arquiva
mento do PL da Câmara nQ85/90.

N9 841/92 - Do Senhor Senador Dirceu Carneiro, Pri
mero Secretário do Senado Federal, comunicando que a
Presidência do Senado Federal rejeitou o PDL n94/86.

N9 1.009192 - Do Senhor Senador Meira Filho, Primei:..
ro Secretario, em exercício, comunicando que a Presidência
do Senado Federal, determinou o arquivamento do PL
da Câmara n9108/90.,..
.. - N9 238/92 - Do Senhor Deputado Luis Eduardo, Lí
der do Bloco Parlamentar, comunicando que o Deputado
João Maia, deixa de fazer parte da Comissão Especial desti
nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Legislação
Eleitoral e Partidária.

N9 241/92 - Do Senhor Deputado Luis Eduardo, Lí
der do Bloco Parlamentar, indicando os Deputados da sua
Bancada que integrarão a Comissão Externa destinada a
acompanhar, junto ao Governo do Estado de São Paulo,
a apuração dos fatos ocorridos na Casa de Detenção de
São Paulo. __ . .

.•.. - .. N9 474/92 - Do Senhor Deputado Genebaldo Cor-
'reia, Líder do PMDB, indicando os Deputados do PMDB,
que integrarão a Comissão Externa para acompanhar, jun
to ao Governo do Estado de São Paulo, a apuração dos
fatos ocorridos na Casa de Detenção de São Paulo.
. N9 344/9i_::'f>o Senhor Deputarlo-roséTuÍz Maia,
Líder do PDS, indicando o Deputado Marcelino Romano
para integrar a Comissão Externa destinada a acompanhar
junto ao Governo ao Estado de São Paulo a apuração
dos fatos ocorridos na casa de detenção de São Paulo.

N9 392/92 - Do Senhor Deputado Eden Pedroso, Lí
der do PDT, indicando o Deputaao Liberato Caboclo para
integrar a comissão externa constitutiva para acompanhar
junto ao Governo do Estado de São Paulo a apuração
dos fatos ocorridos na Casa de Detenção de São Paulo.
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..
. N9 395/92 - Bo Senhor Deputado Eden Pedroso, Lí
, der do PDT, indicando o Deputado Luii:Girão para inte

grar a Comissão Especial destinada a proferir parecer a
PEC n948/91.

N9 371/92 - Do Senhor Deputado Antônio Carlos
Mendes Thame, Vice-Líder, no exercício da Liderança do
PSDB, solicitando substituição na Comissão Especial desti
nada a analisar a PEC n968/91.

N9 372/92 - Do Senhor Deputado Antônio Carlos
Mendes Thame, Vice-Líder, no exercício da Liderança do
PSDB, solicitando substituição na Comissão Especial desti
nada a apreciar a PEC n903/91.

W 373/92 - Do Senhor Deputado Antônio Carlos
Mendes Thame, Vice-Líder, no exercício da Liderança do
PSDB, solicitando substituição na Comissão Especial desti
nada a analisar a PEC n981/91.

N9 374/92 - Do Senhor Deputado Antônio Carlos
Mendes Thame, Vice-Líder, no exercício da Liderança do
PSDB, solicitando substituição na Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

N9 375/92 - Do Senhor Deputado Antônio Carlos
Mendes Thame, Vice-Líder no exercício da Liderança do
PSDB, solicitando substituição na Comissão Especial desti
nada a analisar a PEC n926/91.

N9 376/92 - Do Senhor Deputado Antônio Carlos
Mendes Thame, Vice-Líder, no exercício da Liderança do
PSDB, solicitando substituição na Comissão Especial que
"regula direitos e obrigações relativos à propriedade Indus
trial.

N9 377/92-Do Senhor Deputado Antônio Carlos
Mendes Thame, Vice-Líder, no exercício da Liderança do
PSDB, solicitando substituição na Comissão de Relações
Exteriores.

N9 378/92 - Do Senhor Deputado Antônio Carlos
Mendes Thame, Vice-Líder, no exercício da Liderança do
PSDB, indicando o Deputado Fábio Feldmann, para inte
grar a Comissão Externa incumbida de acompanhar, junto
ao Governo do Estado de São Paulo, a apuração dos fatos
ocorridos na Casa de Detenção de São Paulo.

N9 389/92 - Do Senhor Deputado Antônio Carlos
Mendes Thame, Vice-Líder, no exercício da Liderança do
PSDB, solicitando substituição na Comissão de Viação e
Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior.

N9 391/92 - Do Senhor Deputado Antônio Carlos.
Mendes Thame, Vice-Líder, no exercício da Liderança do
PSDB, solicitando alterações na Comissão Especial desti
nada a proferir parecer às proposições referentes à Legis
lação Eleitoral e Partidária.

N9 348/92 - Do Senhor Deputado Chico Vigilante,
Líder, em exercício do PT, indicando o Deputado Hélio
Bicudo, para integrar a Comissão Externa destinada a
acompanhar, junto ao Governo do Estado de São Paulo
a apuração dos fatos ocorridos na Casa de Detenção de
São Paulo.

N9 263/92 - Do Senhor Deputado Nelson Marque
zelli, Líder do PTB, indicando os Deputados que integrarão
a CPI destinada a "investigar irregularidades no processo
de privatização da VASP".

N9 160/92 - Do Senhor Deputado Jonival Lucas, Lí
der do PDC, indicando o Deputado Jair Bolsonaro para
integrar a Comissão Externa incuIllbida de acompanhar,

junto ao Governo do Estado de São Paulo de apurar os
fatos ocorridos na Casa de detenção de São Paulo.

N9 162/92 - Do Senhor Deputado Jonival Lucas, Lí
der do PDC, indicando os Deputados Francisco Coelho
e Sérgio Brito para integrarem a CPI da VASP.

W 241192 - Do Senhor Deputado Ricardo Izar, Líder
do PL, indicando os Deputados que integrarão a Comissão
Especial que irá proferir parecer às proposições referentes
à Legislação Eleitoral e Partidária.

W 17/92 - Do Senhor Deputado Reinhol Stephanes,
Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, comunicando que declarou prejudicado o PL n9
8.282/86, do Senado Federal.

N9 35/91- Do Senhor Deputado Benito Gama, Presi
dente da Comissão de Finanças e Tributação, comunicando
que declarou prejudicados o PL n9 3.937/89, do Senado
Federal, e, os PL n95 4.095/89 e 4.171/89, apensados.

W 36/91 - Do Senhor Deputado Benito Gama, Presi
dente da Comissão de Finanças e Tributação, comunicando
que declarou prejudicado o PL n94.057/89.

N9 163/92 - Do Senhor DeputadoFrancisco Dorne
lles, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação,
comunicando que a referida Comissão aprovou o PL n9
380-C/91.

N9 345/92 - Do Senhor Deputado Euler Ribeiro, Pre
sidente da Comissão de Seguridade Social e Família, solici
tando tramitação conjunta dos PL n9S 1.457/91 e 3.154/92.

W 89/91 - Do Senhor Deputado Amaury Müller,
Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviços Públicos, comunicando que declarou prejudi
cado o PL n95.985/85.

W 120/92 - Do Senhor Deputado Carlos Alberto
Campista, Presidente da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n9478/91.

W 121/92 - Do Senhor Deputado Carlos Alberto
Campista, Presidente da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, declarando prejudicadas as
proposições que especifica.

N9 340/92 - Do Senhof Deputado Wellington Fagun
des, referente a solicitação de mudança de nome parla
mentar.

N9 85/92 - Do Senhor Deputado Francisco Evange
lista, comunicando seu afastamento do PDT.

N9 37/92 - Do Senhor Deputado Antônio Britto, soli
citando licença: da Câmara dos Deputados, para exercer
o cargo de Ministro da Previdência Social.

REQUERIMENTOS

(Relatórios do Senhor Deputado Genésio Bernardino,
Primeiro Vice-Presidente)

- N9 1.669/92 - Do Senhor Deputado Paulo Ramos,
que solicita informações sobre contratações feitas pelo Go
verno Federal.

- N9 1.832/92 - Dos Senhores Deputados Paulo Ro
cha e Alcides Modesto, que solicita relatório elaborado
pela Eletrobrás sobre as obras da Hidrelétrica do Xingó.

- N9 1.834/92 - Do Senhor Deputado Luiz Moreira,
que solicita informações sobre a aquisição da TV Corco
vado, na cidade do Rio de Janeiro, pela rede TV OM, .
do Senhor José Carlos Martinez.
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N~ 1.835/92 - Do Senhor Deputado Valdir Ganzer,.
que solicita infopnaçqessobre o repas~e de recursos, pela
Sudam,ao empre$ário Paulo Torres.

. Nº 1.836/92...,.......Do Senhor Deputado Valdir Ganzer,
que solicita cópi<;t ?O ~elatóiio da'aud,itoria realizada:pelo .
BASA, em sua agencIa de São, Felix do XingulPA.

N9 1.837/92 - Do Senhor Deputado Valdir Ganzer,
que solicita informações sobre auditoria realizada no INSS,
pelo TCU.

Nº 1.838/92 - Do Senhor Deputado Valdir Ganzer,
que ~olicita informa9ões sobre o desbloqueio irregula,r.de .
conta~' do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
FGTS.

N° 1.839/92~Do Senhor Deputado Jaques Wagner,
que .solicita informações sobre recursos repassados pelo
Ministério para o Município de Serrinha - BA, nos an'os
de í991 e 1992. . .

N~ 1.840/92 - Do Senhor Deputado Jaques Wagner,
que solicita informações sobre recursos repassados pelo
Ministério para o Município de Conceição do Coité 
BA, nos anos de 1991 e 1992.

• ~o .1.841192 - Do Senhor Deputado Paulo Paim, que
sohclta Informações sobre o movimento neonazista em ex
pansão nas Capitais do Sul e Sudeste do País, notadamente
na cidade de São Paulo.

N° 1.842/92 - Do Senhor Deputado Antônio Faleiros
que solicita informações sobre as condições contábeis quan~
do da decretação da insolvência da Caixego.

N~ 1.843/92 - Do Senhor Deputado Paulo Ramos,
que solicita informações sobre empregados contratados pe
la Caixa Econômica Federal.

Nº 1.844/92 - Do Senhor Deputado Jackson Pereira,
que solicita informações sobre a dolarização na cobrança
de faturas de passagens aéreas internacionais.

- Do Senhor Deputado Antônio Brito, solicitando
que todos os projetos versando sobre o tema Aposenta
dorias Especiais sejam apensados ao PL nº 3.201/92.

COMUNICAÇÕES
- Do Senhor Deputado Nelson Marquezelli indi

cando o I?eputa?o Cardoso Alves para compor a COl~issão
Externa InCUmbIda de acompanhar, junto ao Governo do
Estado de São Paulo a apuração dos fatos ocorridos na
Casa de Detenção de São Paulo.

-:- Do Senhor Deputado Jamil Haddad, informando
que fOI n?meado para exercer o qrgo de Ministro de Esta
do da Saude.

-po Senh?r Deputado José Felinto, comunicando
que esta reassumIndo o mandato.

- Do Senhor Deputado João Colaço, comunicando
que está reassumindo o mandato.

- Do Senhor Deputado José Jorge, comunicando
que está assumindo o cargo de Secretário de Estado da
Educação, Cultura e Esportes de Pernambuco.

- Do Senhor Deputado Paulino Cícero de Vascon
cellos, comunicando o seu afastamento do exercício do
mandato.

- Do Senhor Deputado Aécio Neves, comuniando
que está assumindo as atividades parlamentares.

- Do Senhor Deputado Alano de Freitas, comuni
cando que está reassumindo o mandato de Deputado Fe
deral.

..... RECURSOS

Recurso nº 39, de 1992 - (Contra Decisão Conclusivà .
de Comissão) (Do Sr. Jair Bolsonaro) - Requer, na forma'
do pa~ágrafo 29 ?0 art. 132 do Regimento Interno, que
o Projeto de LeI nº 5.809, de 1990, seja apreciado pelo
Plenário.

Recurso n? 40, de 1992 (Contra Decisão Conclusiva \
de Comissão) (Do Sr. Iberê Ferreira e outros) - Requer, .
nos termos do parágrafo 20, do art. 132 do Regimento
Interno, que o Projeto de Lei nº 1.146, de 1991, seja subme
tido ao Plenário da Câmara dos Deputados.

Recurso no 42, de 1992 (Contra Parecer Terminativo
de Comissão) (Do Sr. Daso Coimbra e outros) - Requer,
na forma do art. 144, .c/c art. 132, pàrágrafo 2~, do Regi
mento Interno, que seja apteciado pelo Plenário o parecer
?a Con:riss~o de. Constituição e Justiça e de Redação pela
InCOnstltucIOnahdade do Projeto de Lei no 3.637, de 1989.

Recurso n? 45, de 1992 (Contra Decisão Conclusiva
de Comissão) -' (Do Sr. Maurici Mariano e outros) 
Requer, nos termosdo p~rágrafo 29 do art. 132 do Regi
mento Interno, que o Projeto de Lei n~ 502, de 1991, seja
submetido ao Plenário da Câmara dos Deputados.

Recurso no 49, de 1992 (Contra Parecer Terminativo
de Comissão) (Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame e
outros) ~ Requer, na forma do art. 144, c/c art. 132,
parágrafo -29 , do Regimento Interno, que seja apreciado
pelo plenário o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei nº 23, de 1991.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei Complementar no 73-F, de 1991 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei Complementar
no 73-D, de 1991, que "institui a Lei Orgânica da Advoca
cia-Geral da União, e dá outras providências"; tendo pare
ceres dos Relatores designados pela Mesa em substituição
às Comissões: de Finanças e Tributação, pela adequação
financeira e orçamentária; e, de Constituição e Justiça e
de Redação, pela rejeição.

Projeto de Lei nº 2.475-B, de 1992 - Emenda do
Senado ao Projeto de Lei no 2.475-A, de 1992, que "dispõe
sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau
da 5. Região, e dá outras providências.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei no 3.203, de 1992 (Do Poder Executivo)
- Mensagem no 585/92 - Cria cargos nos Quadros de
Pessoal das Instituições de Ensino Superior que menciona
e dá outras providências.

Projeto de Lei n? 3.208, de 1992 (Da Sr'1 Maria Luiza
Fontenele) - Dispõe sobre as atividades dos economistas
domésticos, em face das atividades privativas dos nutricio
nistas.

Projeto de Lei no 3.211, de 1992 (Do Sr. Antônio
Britto) - Institui o Sistema Nacional de Habitação, dispõe
sobre a habitação de interesse social e dá outras provi
dências.

IV - Pequeno Expediente

LEOMAR QUlNTANILHA - Falecimento do De
putado Ulysses Guimarães e do ex-Senador Severo Gomes.
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DEJANDIR DALPASQUALE - Falecimento do
Deputado Ulysses Guimarães.

EDUARDO JORGE (Como Líder) - Circular da
Comissão Executiva Nacional do PT sobre o posiciona
mento do partido no segundo turno das eleições municipais.
Protesto contra a atuação do Deputado Nilson Gibson na
Presidência da CPI que investiga o processo de privatização
da Vasp.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Compromisso
regimental e posse do Deputado Hilário Braun.

ELIAS MURAD - Anúncio de apresentação pelo
orador de requerimento para denominação do plenário
da Casa de "Plenário Ulysses Guimarães".

FRANCISCO EVANGELISTA - Falecimento do
Deputado Ulysses Guimarães. Desligamento do orador do
Partido Democrático Trabalhista - PDT.

JOSE CARLOS ALELUIA"":"" Transcurso do 809 ani
versário do jornal A Tarde, do Estado da Bahia.

FRANCISCO RODRIGUES - Falecimento do De
putado Ulysses Guimarães.

ZILA BEZERRA - Falecimento do Deputado Ulys
ses Guimarães.

IVANDRO CUNHA LIMA - Falecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães.

GILVAN BORG;ES - Críticas à atuação do Gover
nador Aníbal Barcellos, do Estado do Amapá.

RUBEN BENTO - Falecimento do Deputado Ulys
ses Guimarães.

ALCIDES MODESTO - Arbitrariedades da Polícia
Militar do Estado da Bahia contra posseiros na região de
Bom Jesus da Lapa.

ALANO DE FREITAS (Pela ordem) - Reassunção
do·mandato parlamentar pelo orador.

NAN SOUZA - Transcurso do Dia do Professor.
Críticas à atuação do Deputado Nilson Gibson na Presi
dtncia da CPI que investiga o processo de privatização
da Vasp.

JORGE UEQUED - Proposta do Governo Federal
de fixação do salário mínimo em cem dólares.

ROBERTO MAGALHÃES - Falecimento do De
putado Ulysses Guimarães.

PEDRO TONELLI - Transcurso do Dia do Profes
sor. Falecimento do "p.eputado Ulysses Guimarães e do
ex-Senador Severo Gomes.

CELSO BERNARDI - Transcurso do dia do Profes
sor. Falecimento do Deputado Ulysses Guimarães.

LOURIVAL FREITAS - Transcurso do Dia do Pro
fessor. Críticas à atuação do Governo do Estado do Ama
pá.

MANOEL MOREIRA - Repúdio do orador à inde
vida exploração política da figura do Deputado Ulysses
Guimarães, falecido em desastre aéreo no litoral do Estado
do Rio de Janeiro. Desentendimento entre parlamentares
na CP! que investiga o processo de privatização da VASP.

JULIO CABRAL - Falecimento do Deputado Ulys
ses Guimarães.

ERNESTO GRADELLA - Posse do Deputado pau
lista Ciro Garcia. Conveniência da nomeação pelo Governo
Federal do reitor da Universidade de Uberlândia, Estado
de Minas Gerais. Necessidade de reformulação do Progra
ma Nacional de Desestatização.

OSÓRIO ADRIANO - Conveniência da manuten
ção da sede do BNDES em Brasília, Distrito Federal.

WILSON CAMPOS - Falecimento-do Deputado
Ulysses Guimarães, do ex-Senador Severo Gomes e das
respectivas esposas. Transcurso do Dia do Professor.

ROBERTO FRANCA - Anúncio de encaminha
mento à Mesa de projeto de resolução que determina a
colocação de busto de bronze do Deputado Ulysses Guima
rães no Salão Verde da Casa. Reformulação do sistema
penitenciário bras*!ro,.
-- SANDRA-CAVALCANTI - Transcurso do Dia do
Professor. Falecimento do Deputado Ulysses Guimarães.

JOÃO FAUSTINO - Falecimento do Deputado
_Ulysses Guimarães.

ORLANDO PACHECO - Transcurso do Dia do
Professor.

CHICÓ VIGILANTE - Suspensão pelo Go·vemo
Itamar Franco do processo de privatização de empresas
consideradas estratégicas para o fornecimento de energia

. elétrica no País.
BENEDITO DOMINGOS - Realização em Tagua

tinga, Distrito Federal, do 1" Campeonato Sul-Americano
de Taekwon-Do.

EURIDES BRITO - Transcurso do Dia do Profes
. sor.

OSVALDO BENDER - Transcurso do Dia do Pro
fessor.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Transcurso do Dia do
Professor. Falecimento do Deputado Ulysses Guimarães.

DERCIO KNOP - Reivindicação da Federação das
Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina
relativa à isenção de tributação para as despesas financeiras
embutidas nos preços dos produtos comercializados.

FLÁVIO ARNS - Necessidade de duplicação da
BR-1l6 no trecho São Paulo - Curitiba - Porto Alegre.

MUNHOZ DA ROCHA - Conveniência da rejeição
pelo Congresso Nacional do Projeto de Lei nQ 524, de
1992.

AÉCIO DE BORBA - Conveniência da reformu
lação do Código Civil Brasileiro.

ALANO 'DE FREITAS - Necessidade de investi
mentos públicos no setor de irrigação.

VIRMONDES CRUVINEL - Atuação do Prefeito
Osvaldo Stival, do Município de Nova Veneza, Estado
de Goiás. Falecimento do Deputado Ulysses Guimarães.

PASCOAL NOVAES - Conveniência de investi
mento pelo Governo Federal no setor rural brasileiro. Im
portância do assentamento de famílias em áreas agrícolas
do País.

ANTÔNIO MORIMOTO - Falecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães.

ANTÔNIO DE JESUS - Transcurso do Dia do Pro
fessor.

COSTA FERREIRA - Crise sócio-econômica brasi
leira.

PEDRO ABRÃO - Falecimento do Deputado Ulys
ses Guimarães.

JACKSON PEREIRA - Conveniência de recriação
da Embrafilme.



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 16 22649

MENDONÇA NETO - Precariedade do atendimen
to médico na rede hospitalar pública de Maceió, Estado
de Alagoas.

NAN SOUZA (Pela ordem) - Críticas à atuação do
Deputado Nilson Gibson na Presidência da CPI que inves
tiga o processo de privatização da VASP.

V - Ordem do Dia
Apresentação de proposições: Elias Murad, Júlio Ca

bral, Roberto Franca, Osório Adriano, Sérgio Arouca,
Sérgio Arouca e outros, Jackson Pereira, Alberto Gold-·
mano

VI - Grande Expediente
(Não houve oradores inscritos.)
VII - Comunicações Parlamentares
(Não houve oradores inscritos.)

VIII - Encerramento
2- ATOS DO PRESIDENTE
a) Nomeação: Ivanir Geraldo Vianna
b) Designações: Nadia Avelina Pacheco da Costa For-

tes e Wilhan Xavier da Silva
COMISSÕES
3 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Seguridade Social e Família, n9 21192,

em 15-10-92
4 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Seguridade Social e Família, n914/92,

em 15-10-92
5- MESA
6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
7 - COMISSÕES

Ata da 156a Sessão, em 15 de outubro de 1992
Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 1° Secretário;

Wilson Campos, § 2° do artigo 18 do Re~ento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO
'(14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Há número regimental.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro,

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

anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O Sr. Osvaldo Bender, servindo como 29 Secretário, pro

cede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se
à leitura do expediente.

O Sr. Wilson Campos, servindo como 19Secretário, pro
cede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFÍCIOS

Do Sr. Senador Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos seguintes ter
mos:

CN/393
BrasI1ia, 2-10-92

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

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República editou a Medida Provi

sória n° 307, de 30 de setembro de 1992, que "dispõe sobre
a extinção do índice de Salários Nominais Médios e o reajuste
dos contratos de locação residencial, e dá outras providên
cias".

Nos termos dos §§ 49 e 59 do art. 29 da Resolução n9

1, de 1989-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incum
bida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares
Garibaldi Alves Filho
Nelson C.arneiro
João Rocha
Raimundo Lira
José Richa
Jonas Pinheiro
Eneas Faria

Suplentes
Márcio Lacerda
Onof!e Quinan
Dario Pereira
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues
Levy Dias

DEPUTADOS

Titulares
Tourinho Dantas
Elísio Curvo
Renato Viana
Carlos Lupi
Gerson Peres
Saulo Coelho
Delcino Tavares

Suplentes
Arno Magarinos
Freire Júnior
Walter Nory
Marino Clinger
Célia Mendes
Marco Penaforte
Pedro Valadares
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De acordo com a Resolução n91, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Dia 2-10 - designação da Comissão Mista;
Dia 5-10 - instalação da Comissão Mista;
Até 6-10 .:...... prazo para recebimento de emendas. Prazo

para Comissão Mista emitir parecer sobre a admissibilidade;
Até 16-10 - prazo final na Comissão Mista;
Até 31-10 - prazo no Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar aV. Ex' protestos

da alta estima e distinta consideração. - Senador Dirceu Car
neiro, 19Secretário no exercício da Presidência.

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

CN/401
Em 9 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República editou a Medida Provi

sória n9308, de 7 de outubro de 1992, que "cria a Secretaria
Nacional de Projetos Educacionais Especiais e dá outras provi
dências".

Nos termos dos §§ 49 e 59 do art. 29 da Resolução n9
1, de 1989-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incum
bida de emitir parecer sobre a matéria.

SENADORES
Titulares

Nelson Carneiro
Nabor Junior
Francisco Rollemberg
Carlos Patrocínio
AIlTJ.ir Gabriel
Levy Dias
Nelson Wedekin

Suplentes
Garibaldi Alves Filho
Márcio Lacerda
Meira Filho
Dario Pereira
Beni Veras
Louremberg Nunes Rocha

DEPUTADOS

Titulares
Paes Landim
Odelho Leão
Aloísio Alves
Carlos Lupi
Telmo Kirst
Adroaldo Streck
.Renildo Calheiros

Suplentes
Jorge Khoury
Elísio Curvo
Rita Camata
Eduardo Mascarenhas
Maria Valadão
Osmânio Pereira
Jandira Feghali

De acordo com a referida resolução, fica estabelecido
o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Dia 9-10 - designação da Comissão Mista;
Dia 13-10 - instalação da Comissão Mista;
Até 13-10 - prazo para recebimento de emendas. J;>razo

para a Comissão Mista emitir parecer sobre a admissibilidade;
Até 23-10 - prazo final na Comissão Mista;
Até 7-11 - prazo no Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ protestos

de alta estima e distinta consideração. - Senador Mauro
Benevides, Presidente

Do Sr. Senador Márcio Lacerda, Primeiro Secretário, em
exercício, do Senado Federal, nos seguintes termos:

SM/n9758
Em 4 de julho de 1991

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário
Comunico a Vossa Excelência, a fim de que se digne

levar ao conhecimento da Câmara dos Deputados que, em
sessão de 19 de julho do ano em curso, a Presidência desta
Casa, nos termos do art. 334, alínea a, do Regimento Interno,
e conforme Parecer n'? 207, de 1991, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, declarou prejudicado o Projeto
de Lei do Senado n° 151, de 1980, que "disciplina o emplaca
mento de carros oficiais e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa pxce
lência protestos de estima e consideração. - Senador Márcio
Lacerda, Primeiro Secretário, em exercício.

Do Sr. Senador Lucídio Portela, Primeiro Secretário, em
exercício, doSenado Federal, nos seguintes termos:

SM/N° 760 Em 4 de julho de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de que se digne

levar ao conhecimento da Câmara dos deputados que, em
sessão de 19 de julho do ano em curso, a Presidência desta
Casa, nos termos do art. 334, alínea a, do Regimento Interno,
e conforme Parecer n° 200, de 1991, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, declarou prejudicado o Projeto
de Lei da Câmara nU 55, de 1990 (PL nQ 182-B, de 1987,
nessa Casa) , que "dá nova redação ao art. 33 da Lei n" 4.137.
de 10 de setembro de 1962, que regula a repressão ao abuso
do Poder Econômico".

Em anexo, restituo a Vossa Excelência um dos autógrafos
do referido projeto.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. - Senador Lucídio
Portella, Primeiro Secretário, em exercício.

Do Sr. Senador Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário do
Senado Federal, nos seguintes termos:

SMJn'1830
Em 20 de agosto de 1991

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
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Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência a fim de que se digne levar

ao conhecim~nto da Câmara dos Deputados, que, em sessão
de 19 de agos'to do corrente ano, a Presidência desta Casa,
nos termos do art. 254 do Regimento Interno, determinou
o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 2, de 1990
(PL n9 1.944-B, de 1989, nessa Casa), que "dá nova redação
ao art. 10 da Lei n9 7.738, de 9 de março de 1989, que baixa
normas complementares pra a execução da Lei n9 7.730, de
31 de janeiro de 1989, e dá outras providências", por ter
recebido parecer contrário, quanto ao mérito, na Comissão
a que foi distribuído.

Em anexo, restituo a Vossa Excelência o autógrafo do
referido projeto.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. - Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.

SM/n9 831
Em 20 de agosto de 1991

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados'

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de que se digne

levar ao conhecimento da Câmara dos Deputados, que o Sena
do Federal, em sessão realizada no dia 15 do corrente mês,
rejeitou o Projeto de Lei da Câmara n9 58, de 1990 (PL n9

3.048-B, de 1989, nessa Casa), que "determina que as armas
de fogo apreendidas sem o correspondente registro, pelos
órgãos policiais, sejam destruídas em ato público, na forma
que especifica".

Em anexo, restituo a Vossa Excelência o autógrafo do
referido projeto.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. - Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.

Em 20 de agosto de 1991

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DP. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência a fim de que se digne levar

ao conhecimento'da Câmara dos Deputados, que, em sessão
de 19 de agosto do corrente ano, a Presidência desta Casa,
nos termos do art. 254 do Regimento Interno, determinou
o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 85, de 1990
(PL n9 1.139-B, de 1988, nessa Casa), que "proíbe a venda
no varejo de pacotes contendo várias unidades da mesma
mercadoria sem que haja opção para compras unitárias", por
ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, na Comissão
a que foi distribuído.

Em anexo, restituo a Vossa Excelência o autógrafo do
referido projeto.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. -:- Senador Dirceu
Çarneiro, Primeiro Secretário.

SM/n9 841
Em 27 de agosto de 1991

A Sua Excelência o Senhor
Deputadd Inocêncio Oliveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de que se digne

levar ao conhecimento da Câmara dos Deputados que, em
sessão de 19 de abril do ano em curso, a Presidência desta
Casa, conforme Parecern9 24, de 1991, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, rejeitou o Projeto de Decreto
Legislativo n9 4, de 1986 (n9 86-B, de 1985, nessa Casa), que
"aprova o texto da Convenção n9 138, da Organização Interna
cional do Trabalho - OIT, relativa à Idade Mínima para
admissão em emprego, adotada a 26 de junho de 1973, em
Genebra, durante a LVIII Sessão de Conferência Interna
cional do Trabalho".

Em anexo, restituo a Vossa Excelência o autógrafo do
referido projeto.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. - Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.

Do Sr. Senador Meira Filho, Primeiro Secretário, em exer
cício, do Senado Federal, nos seguintes termos:

SM/n9 1.009
Em 21 de outubro de 1991

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência a fim de que se digne levar

ao conhecimento da Câmara dos Deputados, que, em sessão
de 18 de outubro do corrente ano, a Presidência desta Casa,
nos termos do art. 254, do Regimento Interno, determinou
o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 108, de 1990
(PL n9 1.713-B, de 1989, nessa Casa), que "considera penosa
e perigosa a atividade profissional dos vigias noturnos, assegu
rando-lhes o direito à aposentadoria especial", por ter rece
bido parecer contrário, quanto ao mérito, na Comissão a que
foi distribuído.

Em anexo, restituo a Vossa Excelência o autógrafo do
referido projeto.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. - Senador Meira
Filho, Primeiro Secretário, em exercício.

Do Sr. Deputado Luís Eduardo, Líder do Bloco Parla
mentar, nos seguintes termos:

Ofício n9 238-L-BL Par1.l92
Brasília, 8 de outubro de 1991

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

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex' que o Deputado JOÃO MAIA 

PSC/PI, deixa de fazer parte, na condição de Membro Suplen
te, da Emenda à Legislação Eleitoral e Partidária, especifi
camente as, que dispõem sobre inelegibilidade, Lei Orgânica
dos Partidos Políticos, Códigó Eleitoral e Sistema Eleitoral.
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Outrossim indico para a referida vaga o Deputado AN
TÔNIO HOLANDA - PSC/AL.

Valho-me da oportunidade para renovar a V. Ex' os pro
testos do meu elevado apreço e distinta consideração. - De
putado Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar.

Ofício n" 241-L-BL. Parl./92
Brasília, 13 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o no

me dos Deputados do Bloco Parlamentar que farão parte
da Comissão Externa destinada a acompanhar, junto ao Go
verno do Estado de São Paulo, a apuração dos fatos ocorridos
na Casa de Detenção de São Paulo.

Deputado Arnaldo Faria de Sá - PFLlSP
Deputado Maluly Netto - PFLlSP
Deputado José Burnett - PRN/MA

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos
do meu elevado apreço. - Deputado Luís Eduardo, Líder
do Bloco Parlamentar.

Do Sr. Deputado Geneb~ldo Correia, Líder do PMDB,
nos seguintes termos:

Ofício GAB/I/n° 477
Brasília, 13 de outubro de 1992.

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM n" 245, de 9 de outubro

de 1992, tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os
nomes dos Deputados MARCELO BARBIERI e JOSÉ
THOMAZ NONÔ, do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, que integrarão a Comissão Externa para
acompanhar, junto ao Governo do Estado de São Paulo, a
apuração dos fatos ocorridos na Casa de Detenção de São
Paulo.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência as minhas cordiais saudações. - Deputado Genebaldo
Correia, Líder do PMDB.

Do Sr. Deputado José Luiz Maia, Líder do PDS, nos se
guintes termos:

Ofício n" 344/92
Brasília, 9 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente,
I Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o Deputado
'Marcelino Romano do PARTIDO DEMOCRÁTICO SO
CIAL - PDS para integrar a Comissão Externa destinada

la acompanhar junto ao Governo do Estado de São Paulo
a apuração dos fatos ocorridos na casa de detenção de São
Paulo.

-+-

Atenciosamente, - Deputado José Luiz Maia, Líder do
PDS.

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

Ofício ng 392/92
Brasília, 9 de outubro de 1992

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

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

Deputado LIBERATO CABOCLO para integrar a Comissão
Externa constituída para "acompanhar junto ao Governo do
Estado de São Paulo a apuração dos fatos ocorridos na Casa
de Detenção de São Paulo".

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

Ofício ng 395/92
Brasília, 14 de outubro de 1992

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

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

Deputado LUIZ GIRÃO para integrar, como membro Su
plente, em substituição ao Senhor Deputado DÉRCIO
KNOP, a Comissão Especial destinada a proferir parecer à
PEC ng 48/91, que "altera dispositivos da Constituição Federal
(Sistéma Tributário Nacional)".

Na oportunidade, renovo a Vossa E~celência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Eden Pedroso, Líder
do PDT.

Do Sr. Deputado A.ntônio Carlos Mendes Thame, Vice-Lí
der, no exercício da Lidernça do PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDBfIfn" 371/92
Brasília, 13 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de deter

minar a substituição do Deputado JUTAHY JÚNIOR pelo
Deputado MUNHOZ DA ROCHA como membro titular,
na Comissão Especial destinada a analisar a Proposta de
Emenda à Constituição n9 68/91, "que altera a redação do
§ 39 do art. 57; do § 29 do art. 60 e dos §§ 19 e 49 do art.
66 da Constituição Federal".

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifes
tações de elevada estima e distinto apreço. - Deputado Antô
nio Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do PSDB.

OF.PSDBfIfW 372
Brasília, 13 de outubro de 1992

A Sua Excelência o Senhor
{Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
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Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de deter

minar a substituição do Deputado JUTAHY JÚNIOR pelo
Deputado EDMUNDO GALDINO como membro titular,
na Comissão Especial destinada a analisar a Proposta de
Emenda à Constituição n9 3/91, "que acrescenta disposição
ao art. 53 da Constituição Federal, limitando a incidência
das imunidades parlamentares quando há ilícitos penais ante
riores praticados".

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifes
tações de elevada estima e distinto apr:::ço. - Deputado Antô
nio Carlos Mendes Thame, Líder do PSDB.

OF.PSDBIIIN9 373/92
Brasília, 13 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de deter

minar a substituição do Deputado JUTAHY JÚNIOR pelo
Deputado ELIAS MURAD como membro titular, na Comis
são Especial destinada a analisar a Proposta de Emenda à
Constituição n9 81/91, que "suprime o'voto secreto na aprecia
ção de vetos presidenciais".

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifes
tações de elevada estima e distinto apreço. - Deputado Antô- .
nio Carlos Mendes Thame, Líder do PSDB.

OF.PSDB/I1N" 376/92
Brasília, 13 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de deter

minar a substituição do Deputado JUTAHY JÚNIOR pelo
Deputado VITT6RIO MEDIOLI como membro suplente,
na Comissão Especial que "regula direitos e obrigações relati-
vos à propriedade industrial". ."

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelencla mamfes
tações de elevada estima e distinto apreço. - Deputado Antô
nio Carlos Mendes Thame, Líder do PSDB.

OF.PSDBIIIW377/92
Brasília, 13 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de deter

minar a substituição do Deputado JUTAHY JÚNIOR pelo
Deputado MORONI TORGAN como membro suplente, na
Comissão de Relações Exteriores. '. .. . .

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifes
tações de elevada estima e distinto apreço. - Deputado Antô
nio Carlos Mendes Thame, Líder do PSDB.

OF.PSDB/I/N9 374/92
Brasília, 13 de outubro de 1992

OF. PSDB/IIN9 378/92
Brasília, 13 de outubro c;le 1992

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

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de deter

minar a substituição do' Deputado JUTAHY JÚNIOR pelo
Deputado UBALDO DANTAS como membro titular, na Co
missão de Constituição, Justiça e de Redação.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifes-
tações de elevada estima e distinto apreço. - Deputado Antô
nio Carlos Mendes Thame, Líder do PSDB.

OF. PSDB/I/N9 375/92
Brasília, 13 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de deter

minar a substituição do Deputado JUTAHY JÚNIOR pelo
Deputado ELIAS MURAD como membro suplente, na Co
missão Especial destinada a analisar a Proposta de Emenda
à Constituição n9 26/91, que "dispõe sobre o veto presidencial
a projetos de lei e dá outras providências".

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifes
tações de elevada estima e distinto apreço. - Deputado Antô
nio Carlos Mendes Thame, Líder do PSDB.

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado FÁBIO

FELDMANN, como representante do Partido da Social De
mocracia Brasileira - PSDB, na Comissão Externa incumbida
de "acompanhar, junto ao Governo do Estado de São Paulo,
a apuração dos fatos ocorridos na Casa de Detenção de São
Paulo".

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifes
tações de elevada estima e consideração. - Deputado Antônio
Carlos Mendes Thame, Líder do PSOB.

OF.PSDBIIIN9 389/92
Brasília, 13 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente:
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de deter

minar a substituição do Deputado MORONI TORGAN pelo
Deputado UBALDO DANTAS como membro suplente, na
Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano
e Interior.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifes
tações de elevada estima e distinto apreço. - Deputado Antô
nio Carlos Mendes Thame, Líder do PSDB.
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Ofício n9 160/92
Brasília, 13, de outubro de 1992

Outubro de 1992

BrasI1ia, 14 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de deter

minaI a seguinte alteração, na Comissão Especial destinada
"a preferir parecer às proposições referentes à Legislação
Eleitoral e Partidária, especificamente as que dispõem sobre
inelegibilidade, Lei Orgânica dos Partidos Políticos, Código
Eleitoral e Sistema Eleitoral":

l-Substituição do Deput<do PAULINO CÍCERO DE
VASCONCELOS pelo Deputado JABES RIBEIRO, como
membro titular;

2 - Substituição do Deputado ,JUTAHY JÚNIOR pelo
Deputado SÉRGIO MACHADO como membro suplente.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifes
tações de elevada estima e distinto apreço. - Deputado Antô
nio Carlos Mendes Thame, Líder do PSDB.

Do Sr. Deputado Chico Vigilante, Líder, em exercício,
do PT, nos seguintes termos:

Ofício n9 348/92
Brasília, 9 de outubro de 1992

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Temos a honra de nos dirigir a Vossa Excelência, a fim

de indicar o Deputado HÉLIO BICUDO - PT/SP, represen
tando o Partido dos Trabalhadores na Comissão Externa cria
da para acompanhar, junto ao Gowrno do Estado de São
Paulo a apuraçãu dos fatos ocorridos na Casa de Detenção
de São Paulo.

Na oportunidade apresentamos no~sos protestos de esti
ma e elevada consideração. - Deputado Chico Vigilante,
Líder do PT em exercício.

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

Ofício n9 263/92
Brasília, 13 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente,
Indico a V. Ex\ nos termos regimentais, para integrarem

a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "invt:,~tig;p·

irregularidades no processo de privatização da VASP", como
titular, o Senhor Deputado CARDOSO ALVES, em substi
tuição ao Senhor Deputado CARLOS KAYATH que substi
tuirá o Senhor Deputado MATHEUS IENSEN, na qualidade
de suplente.

Na oportunidade renovo a V. Ex' protestos de estima
e distinta consideração. - Deputado Nelson Marquezelli, Lí
der do PTB.

Do Sr. Deputado Jonival Lucas, Líder do PDC, nos seguin
tes termos:

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM n9 246/92, indico a Vossa

Excelência o Deputado JAIR BOLSONARO para integrar
a Comissão Externa incumbida, junto ao Governo do Estado
de São Paulo, de apurar os fatos ocorridos na Casa de Deten
ção de São Paulo.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência pro
testos de elevada estima e consideração. - Deputado Jonival
Lucas, Líder do PDC.

Ofício n9 162/92
BrasI1ia, 14 de outubro de 1992

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados FRANCISCO

COELHO E SÉRGIO BRITO, para substituírem, respectiva
mente, na CPI da VASP, os Deputados CARLOS ALBU
QUERQUE (titular) e FRANCISCO COELHO (suplente).

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima e consideração. - Deputado Jonival Lucas,
Líder do PDC.

Do Sr. Deputado Ricardo Izar, Líder do PL, nos seguintes
termos:

Of. n9 241/92-LPL
BrasI1ia, 7 de outubro de 1992

Exm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM P n° 1.282, dessa Presidência,

tenho a honra de indic:ar a Vossa Excelência, para integrar
a Comissão Especial que irá "proferir parecer às proposições
referentes à Legislação Eleitoral e Partidária, especificamente
as que dispõem sobre inelegibilidade, Lei Orgânica dos Parti
dos Políticos, Código Eleitm·al e Sistema Tributário", o Depu
tado ÁLVARO VALLE, como titular, e o Deputado VAL
DEMAR COSTA NETO, como suplente.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos
de elevado apreço e distinta consideração. - Deputado Ricar
óo ; ....:;r, Tíder do PL.

Do Sr. Deputado Reinbold Stepbanes, Presidente da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, nos seguintes ter
mos:

Ofício n9 P-17/91
BrasI1ia, 28 de junho de 1991

Exm9 Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Senhor Presidente,
Comunicamos a V. Ex~ que, nos termos do inciso I do

art. 163 do Regimento Interno, e tendo em vista decisão unâni
me deste colegiado, em reunião ordinária realizada no dia
19 de junho corrente, esta Presidência declara prejudicado
o Projeto de Lei n° 8.282/86, do Senado Federal (PLS n?
87/83), que "dispõe sobre o tempo de duração da conservação
de produtos alimentícios industrializados e dá outras providên
cias". - Deputado Reinhold Stephanes, Presidente.

Do Sr. Deputado Benito Gama, Presidente da Comissão
de Finanças e Tributação, nos seguintes termos:

Of. n? P-035/91
BrasI1ia, 9 de setembro de 1991

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

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 163, caput, inciso I, do Regimento

Interno, e acatando o anexo parecer do Deputado José Belato,
comunico a V. Ex' que resolvi declarar prejudicados o Projeto
de Lei n? 3.937/89, do Senado Federal, que "faculta a dedução
de despesas médicas e hospitalares em um dos meses seguintes
ao correspondente pagamento, para fins de determinação
mensal da base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas
físicas"; e os PL n'" 4.095/89 e 4.171/89, apensados.

Atenciosamente, Deputado Benito Gama, Presidente.

Of. n? P-036/91
BrasI1ia, 9 de setembro de 1991

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

Senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 163, caput, inciso I, e 164, caput,

inciso lI, do Regimento Interno, e acatando o anexo parecer
do Deputado José Belato, comunico a V. Ex~ que resolvi
declarar prejudicado o Projeto de Lei n? 4.057/89, do Senhor
Sólon Borges dos Reis, que "isenta do IPI e do ICM os veículos
vendidos a deficientes físicos, na forma que especifica".

Atenciosamente, Deputado Benito Gama, Presidente.

Do Sr. Deputado Francisco Dornelles, Presidente da Co
missão de Finanças e Tributação, nos seguintes termos:

Df. n? P-163/92
BrasI1ia, 16 de setembro de 1992

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para os fins previstos no

art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão aprovou
o Projeto de Lei n° 380-C/91, do Sr. José Egydio.

Cordiais saudações, Deputado Francisco Dornelles, Presi
dente.

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

Ofício no 345/92-P
BrasI1ia, 30 de setembro de 1992

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

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 142 do Regimento Interno, solicito

de V. Ex; determinar a tramitação conjunta, por versarem
matéria análoga, dos projetos:

1) PL nV 1.457/91 - do Sr. Reditário Cassai - que "dis
põe sobre a organização da assistência social, institui plano
de benefícios e serviços e dá outras providências" (Apenso:
PL no 1.943/91); e

2) PL no 3.154/92 - dos Srs. Eduardo Jorge e outros
3 - que "dispõe sobre a regulamentação da Assistência Social
no Brasil".

Atenciosamente, Deputado Euler Ribeiro, Presidente.

Defiro a apensação do PL no 3.154/92 ao PL no
1.457/91. Em 15-10-92

Inocêncio Oliveira, Presidente.

Do Sr. Deputado Amaury Müller, Presidente da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos seguintes
termos:

Ofício no 089/91
BrasI1ia, 21 de agosto de 1991

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

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 164, caput, inciso I, do Regimento

Interno, e acatando o anexo parecer do Deputado Caldas
Rodrigues, comunico a V. Ex; que resolvi declarar prejudicado
o Projeto de Lei no 5.985/85, do Senado Federal, que "dispõe
sobre alienação de imóvel residencial de propriedade da União
e do Fundo Rotativo Habitacional de BrasI1ia - FRHB, e
dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Amaury Müller, Presiden-
te.

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

Ofício n? 120/92
BrasI1ia, 13 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex\ em cumprimento ao disposto no

art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei n" 478/91- do Sr. Amaury Müller
- que "acrescenta § 6" ao art. 472 da Consolidação das Leis
do Trabalho".

Solicito a V. Ex' autorizar a publicação do referido pro
jeto e dos pareceres a ele oferecidos.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' protestos
de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Carlos
Alberto Campista, Presidente.
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Of. n? 121192
BrasI1ia, 13 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 164, inciso I, do Regimento Interno,

e acatando os anexos pareceres, comunico a V. Ex· que resolvi
declarar prejudicadas as seguintes proposições:

- Projeto de Lei n? 228/91 - do Sr. Francisco da Silva
- que "modifica os limites de idade para os trabalhadores
de estiva";

- Projeto de Lei n? 550/91 - do Sr. Inocêncio Oliveira
- que " ... acrescenta dispositivos à Lei n" 6.229, de 17 de
julho de 1975, que dispõe sobre a organização do Sistema
Nacional de Saúde, regulando a reposição parcial do preço
do medicamento";

- Projeto de Lei n" 727/91 (apenso o de n" 933/91 )
- do Sr. José Thomaz Nonô - que "altera a redação do
§ 2" do art. 529 e dos §§ I" e 2\' do art. 540 da CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943";

- Projeto de Lei n" 752/91 - do Sr. Getúlio Neiva 
que "dispõe sobre incentivos às empresas que invistam em
pesquisa, formação e ap~rfeiçoamento dos recursos humanos
e assegurem aos empregados participação nos ganhos econô
micos resultantes da produtividade do seu trabalho, regula
mentando o § 4" do art. 218 da Constituição Federal";

- Projeto de Lei n" 1.072/91 - do Sr. Orlando Pacheco
- que "dispõe sobre o pagamento do adicional de remune-
ração, na forma do art. 7", inciso XXIII, da Constituição
Federal";

- Projeto de Lei n" 2.186/91 - do Sr. Nilson Gibson
- que "institui, nos termos do art. 62 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, o Serviço Nacional de Aprendi
zagem Rural- SENAR, e dá outras providências";

- Projeto de Lei n° 2.276/91- do Sr. Magalhães Teixeira
- que "privatiza a manutenção de rodovias e dá outras provi-
dências";

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

Do Sr. Deputado Wellington Fagundes, nos seguintes ter
mos:

Of. n" 340/92 - G AB/WF
BrasI1ia, 6 de outubro de 1992

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

Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de encaminhar a V. Ex" a corres

pondência procedente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, contendo as variações do nome parlamentar com o
qual me registrei como candidato a Deputado Federal em
outubro de 1990, conforme solicitado no Of. n" SGMlP 1.358
de 10-9-92 dessa presidência, para dar prosseguimento a minha
solicitação de mudança de nome parlamentar para WELIN
TON FAGUNDES.

Certo de poder contar com a vossa colaboração e apoio,
apresento nesta oportunidade a minha reiterada manifestação
de apreço. - Wellington Fagundes, Deputado Federal.
.~

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MATO GROSSO

Certidão

Certifico que, revendo os assentamentos desta Secretaria,
constatou-se que o Sr. WELLINGTON ANTONIO FAGUN
DES concorreu à eleição de 3-10-90, para o cargo de Deputado
Federal, tendo o seu pedido de registro de candidatura defe
rido por este Tribunal com as seguintes variações: WELIN
TON, WELINTON FAGUNDES E WELINTON ANTO
NIO FAGUNDES. O referido é verdade é dou fé. Para cons
tar eu, Técnico Judiciário, fiz a busca e digitei a presente
certidão, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do
ano de mil novecentos e noventa e dois. Eu, Diretora da
Secretaria de Coordenação Eleitoral do TRIBUNAL RE
GIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, a fiz digitar
e assino.

Do Sr. Deputado Francisco Evangelista, nos seguintes ter
mos:
Of. nV 85/92
Exm" Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília-DF, 8 de outubro de 1992

Senhor Presidente,
Venho a presença de V. Ex' para comunicar meu afasta

mento do Partido Democrático Trabalhista - PDT, a partir
do dia 28 de setembro último.

Por oportuno, informo ainda a essa Presidência que desde
então permaneço sem filiação partidária.

Ao ensejo, renovo meus protestos de alta estima e consi
deração.

Atenciosamente, Francisco Evangelista, Deputado Fede
ral

Do Sr. Deputado Antônio Britto, nos seguintes termos:
Of. n" S/N 37

BrasI1ia, 15 de outubro de 1992
Exm9 Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Solicito a V. Ex~ licença da Câmara dos Deputados, nos

termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, tendo
em vista minha nomeação, pelo Exmo Sr. Presidente da Repú
blica, para o cargo de Ministro da Previdência Social.

Aproveito a oportunidade para comunicá-lo que, durante
o exercício do cargo de Ministro, minha opção é pelos venci
mentos e subsídios do mandato de Deputado.

Cordiais saudações, Deputado Antônio Britto, PMDBI
RS.

REQUERIMENTOS

(Relatório do Sr. Dep. Genésio Bernardino,
Primeiro Vice-Presidente)

Do Sr. Deputado Genésio Bernardino; Presidente, nos se
guintes termos:
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 1.669192

(Deputado Paulo Ramos)
Dirigido ao: Ministro da Economia, Fazenda e Plane

jamento
Solicita informações sobre contratações feitas pelo

Governo Federal.

I - Relatório

O Senhor Deputado Paulo Ramos encaminha o presente
requerimento à douta Mesa da Câmara dos Deputados, solici
tando o envio do mesmo ao Excelentíssimo Senhor Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, para obter
os esclarecimentos abaixo enumerados, sobre contratações
feitas pelo Governo Federal, diretamente ou através dos Go
vernos Estaduais e Municipais com a Empreiteira OAS.

I - Obras contratadas, a partir de 1990, especificando:
- natureza da obra;
- valor da obra;
- realização ou não de licitação pública para a contra-

tação;
- origem dos recursos destinados ao pagamento da obra.
11 - Cópias dos contratos.
UI - Relação nominal dos titulares da OAS a ser forne

cida a'penas pelo Ministério da Economia.
E o relatório.

fi - Voto do Relator

Deferimos o pedido do nobre Deputado.
Sala das Reuniões da Mesa, 12 de agosto de 1992. 

Deputado Genésio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.

Exm9Sr. Presidente da Câmara dos Deputados

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 1.669/92

Nos termos constitucionais e regimentais, requeiro a V.
Ex~ sejam solicitadas aos Senhores Ministros da Economia
(Caixa Econômi"Ca, Banco do Brasil. BNDES), Ação Social,
Educação e Minas e Energia, as seguintes informações a res
peito das contratações feitas pelo Governo Federal, direta
mente ou através dos Governos Estaduais e Municipais, com
a Empreiteira OAS:

I - obras contratadas, a partir de 1990, especificando:
- natureza da obra;
- valor da obra;
- realização ou não de licitação pública para a contra-

tação;
- origem dos recursos destinados ao pagamento da obra.
11 - Cópias dos contratos. .
111 - Relação nominal dos titulares da OAS a ser forne-

cida apenas pelo Ministério da Economia.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1992. - Deputado

Paulo Ramos.
A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o parecer do relator,

pelo encaminhamento do Requerimento de Informação n9
1.669/92, formulado pelo Senhor Deputado Paulo Ramos ao
Senhor Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, so
bre contratações feitas pelo Governo Federal.

Brasília, 12 de agosto de 1992. - Mozart Vianna de Paiva,
Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 1.832/92

(Deputados Paulo Rocha e Alcides Modesto)

Dirigido ao: Ministro das Minas e Energia.

Solicita relatório elaborado pela Eletrobrás sobre
as obras da Hidrelétrica de Xingó.

I - Relatório

Os Senhores Deputados Paulo Rocha e Alcides Modesto
encaminham o presente requerimento à douta Mesa da Câma
ra dos Deputados, solicitando o envio do mesmo ao Excelen
tíssimo Senhor Ministro de Estado das Minas e Energia, para
obter os seguintes esclarecimentos:

"1- Cópia do relatório que o grupo de trabalho da Ele
trobrás teria preparado em outubro do ano passado sobre
as obras da Hidrelétrica de Xingó, ora em construção pela
Centrais Elétricas do Rio_São Francisco (CHESF), de acordo
com notícia veiculada pelo Jornal do Estado de São Paulo,
edição de 13-9-92, página 4 (cópia anexa).

.• - Esclarecimentos adicionais julgados necessários so
bre os vários aspectos apontados naquela matéria jornalís
tica."

É o relatório.

fi ""7 Voto do Relator

Votamos pelo deferimento do pedido do nobre Autor.
Sala das Reuniões, da Mesa, . - Deputado Genésio

Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 1.832, DE 1992

(Dos Srs. Paulo Rocha e Alcides Modesto)

Solicita informações ao Sr. Ministro das Minas e
Energia sobre a obra da Hidrelétrica de Xingó.

Senhor Presidente, .
Requeiro a Vossa Excelência, com base nos artigos 50,

§ 2°, da Constituição Federal e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, encaminhar pedido de informação
ao Ministro das Minas e Energia, com a finalidade de obter
resposta aos quesitos formulados a seguir:

1) Cópia do relatório que o grupo de trabalho da Eletro
brás teria preparado em outubro do ano passado sobre as
obras da Hidrelétrica de Xingó, ora em cànstrução pela Cen
trais Elétricas do Rio São Francisco (CHESF), de acordo
com notícia veiculada pelo Jornal do Estado de São Paulo,
edição de 13-9-92, página 4 (cópia anexa).

2) Esclarecimentos adicionais julgados necessários sobre
os vários aspectos apontados naquela matéria jornalística.

Justificação

A matéria publicada pelo Estado de São Paulo traz infor
.mações que, se confirmadas, acarretam graves responsabi
lidades para os Presidentes da CHESF, da Eletrobrás e para
o então Secretário Nacional da Energia. Impõe-se uma investi
gação. O requerimento que ora encaminhamos significa mais
uma ação no sentido de revelar a verdade que possa existir
nos fatos trazidos a público..

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1992. - Deputado
Paulo Rocha - Deputado Alcides Modesto.

Aprovo. Ad Referendum. Em 15-10-92.
Inocêncio Oliveira, 19 Secretário, no exercício da

Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N" 1.834/92

(Deputado Luiz Moreira)

Dirigido ao: Ministro das Comunicações
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Solicita informações sóbre a aquisição da
TV Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro, pela rede
TV OM, do Senhor José Carlos Martinez

I - Relatório

O Senhor Deputado Luiz Moreira encaminha o presente
requerimento à douta Mesa da Câmara dos Deputados, solici
tando o encaminhamento ao Excelentíssimo Ministro de Esta
do das Comunicações, a fim de que seja esclarecido o seguinte:

A imprensa tem sido pródiga em noticiar a aquisição
da TV Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro, pela rede
de TV OM, do Senhor José Carlos Mqrtinez, e tenqo e~te

declarado de forma clara e inequívoca esta transação comer
cial, no último dia 22 de setembro, em sessão de Audiência
Pública, na Câmara dos Deputados, promovida pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Iqformática, o nobre
Deputado solicita que lhe seja informado se houve alguma
fiscalização na citada Geradora de Sons e Imagens e, se posi
tivo, qual foi o seu resultado.

Também inerente ao assunto, o Autor deseja que sejam
respondidos os dados seguintes, sobre a referida TV:

a) se a Transferência Indireta foi requerida;
b) quem dirige gerencialmente a TV Corcovado;
c) qual o seu Quadro Societário, no passado e no presente.
E o relatório.

11 - Voto do Relator

Votamos pelo deferimento do pedido do nobre Autor.
Sala das Reuniões da Mesa, - DeputadoGenésio

Bernardino, Primeiro Vice-Presidente
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

N~ 1.834, DE 1992
(Do Sr. Deputado Luiz Moreira)

Solicita informações ao Sr. Ministro dos Trans
portes e Comunicações sobre a Transferência Indireta
da TV Corcovado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 29 , da Constituição Federal,

e nos arts. 24, inciso V, e § 2Q, e 115, inciso I, do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr.
Ministro dos Transportes e Comunicações, através do Gabi
nete Civil da Presidência da República, o seguinte Pedido
de Informações:

A Imprensa tem sido pródiga em noticiar aquisição da
TV Corcovado, na Cidade do Rio de Janeiro, pela rede de
TV OM, do Sr. José Carlos Martinez, e tendo este declarado
de forma clara e inequívoca esta transação comercial, no últi
mo dia 22 do corrente, em sessão de Audiência Pública, na
Câmara dos Deputados, promovida pela Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática - venho solicitar
de V. Ex~ que a Secretaria Nacional de Comunicações informe
se houve alguma Fiscalização na citada Geradora de Sons
e Imagens e se positivo, qual foi o seu resultado. Acrescento
que gostaria de obter ainda os dados seguinte~ sobre a referida
TV:

a) se a Transferência Indireta foi requerida;
b) quem dirige gerencialmente a TV Corcovado;
c) qual o seu Quadro Societário, no passado e no presente.

Justificação

Tal requerimento tem fundamento na Legislação perti
nente, mesmo porque ficou claro que o Sr. José Carlos Marti-

nez recebeu quantia vultosa de recursos, através dos "Fantas
, mas", identificados na CPI do PC Farias para compra da
Entidade, e, tambéJ:t1, afirmçm na Audiência citada que I),avia
comprado a TV Corcovado, pagando apenas parte daTran
saçãoe que não teria pedido nénhuma Transferên,cia Indjreta,
pois' se' rião tivesse dinheiro pata 'pagãr o resto, não saberia
como proceder. Tal' declaração consta da gràvação ou notas
taquigráficas da Audiência. ' .

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1992. -Luiz Moreira,
Deputado Federal.

Aprovo. Ad Referendum. Em 15-10-92.
. Inocêncio Oliveira, 1~ Secretário. no exercfcio da

Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N~ 1.835/92

(Deputado Valdir Ganzer)

Dirigido ao: Ministro-Chefe da Secretaria do Desenvol
vimento Regional da Presidência da República.

Solicita informações sobre o repasse de recursos,
pela Sudam, ao empresário Paulo Torres.

I - Relatório

O Senhor Deputado Valdir Ganzer encaminha o presente
requerimento à douta Mesa da Câmara dos Deputados, solici
tando o envio do mesmo ao Excelentíssimo Senhor Ministro
Chefe da Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presi
dência da República, para que sejam. esclarecidos os itens
abaixo relacionados, referentes a repasse de recursos da SU
DAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazô
nia, para que o empresário Paulo Torres implantasse uma
empresa na cidade de Belém, PA, conforme denunciado pelo
Jornal A Folha de S. Paulo, edição do pia 19 de setembro
p.p.:

"1- O Senhor Paulo Torres recebeu financiamento para
implantação de que empresa? De que ramo de atividade?
Onde fica localizada? Qual o capital da empresa? Qual o
valor recebido? Quando foi liberado? Qual o tempo decorrido
entre a entrada da solicitação no órgão e sua liberação?

2 - Qual a justificativa apresentada na solicitação e qual
a apresentada para a solicitação? Quem aprovou? Quando
o dinheiro foi liberado? Quando e quanto foi sacado?

3 - O que foi executado e que avaliação dos órgãos técni
cos da Sudam fazem parte da execução?"

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Votamos pelo deferimento do pedido do nobre Autor.
Sala das Reuniões da Mesa, - Deputado Genésio

Bernardino, Primeiro Vice-Presidente

REQUERIMENTO N~ 1.835/92

Exmq Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
M.D. Presidente da Câmara dos Deputados

Requeiro, em conformidade coo: o § 2q do ?rt. 50 da
Constituição Federal, que a Mesa Duetora da Camara dos
Deputados encaminhe pedido escrito de info~açãoao Ex~q

Sr. Ministro Chefe 'da Secretaria de DesenvolVimento RegiO
nal da Presidência da República, solicitando as informações
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abaixo listadas, relacionadas a repasse de recursos da SU
DAM-Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
-, para que o empresário Paulo Torres .implantasse uma em
presa na cidade de Belém.-PA, conforme denunciado pelo
jonal A Folha de S. Paulo, edição do dia 19 de setembro
p.p.: 1) o Sr. Paulo Torres recebeu financiamento para implan
tação de que empresa? De que ramo de atividade? Onde
fica localizada? Qual o capital da empresa? Qual o valor rece
bido? Quando foi liberado? Qual o tempo decorrido entre
a entrada da solicitação no órgão e sua liberação? 2) qual
a justificativa apresentada na solicitação e qual a apresentada
para a solicitação? Quem aprovou? Quando o dinheiro foi
liberado? Quando e quanto foi sacado? 3) O que foi executado
e que avaliação os órgãos técnicos da Sudam fazem da execu
ção?

Justificação

Essa questão está relacionada à atuação do esquema PC
no Governo Federal.

Brasília, 23 de setembro de 1992. - Valdir Ganzer, Depu
tado Federal-PTIPA.

SUSPEITO FOI ASSESSOR
DO PRESIDENTE COLLOR

Da Reportagem Local
O ex-assessor da Presidência da República Fábio Mon

teiro, segundo levantamento feito pela Receita Federal, é
um homem rico. O levantamento foi feito a pedido da Procura
doria da República em Sáo Paulo, pois Monteiro é um dos
investigados no caso Morbach. O enriquecimento, segundo
informações da Receita, se deu basicamente nos anos de 86
e 90, quando Monteiro trabalhou nas campanhas de Fernando
Collor.

Monteiro é homem de confiança de Cláudio Vieira e
do presidente Collor. Ele trabalhou no gabinete de Fernando
Collor no governo de Alagoas. Em 87 e 88, ele recebeu um
volume de verbas secretas do gabinete maior do que o recebido
por Cláudio Humberto e por Margarida Procópio.

"O estranho é que ele sempre foi um homem de terceiro
escalão nas campanhas", disse um funcionário da liderança
do PRN no DF. A PF quer descobrir como Monteiro ficou
rico. O empresário Paulo Torres disse que foi Monteiro quem
o ajudou a conseguir dinheiro da Sudam para implantar uma
empresa em Belém.

Aprovo. Ad Referendum. Em 15-10-92.
Inocêncio Oliveira, 19 Secretário, no exercício da

Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 1.836/92
(Deputado Waldir Ganzer)

Dirigigo ao: Ministro da Economica, Fazenda e Planeja
mento.

Solicita cópia do relatório da auditoria realizada
pelo BASA, em sua agência de São Félix do Xingu/PA.

I - Relatório

O Senhor Deputado Waldir Ganzer encaminha o presente
requerimento à douta Mesa da Câmara dos Deputados, solici
tando o envio do mesmo ao Excelentíssimo Senhor Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, a fim de
obter "cópias autenticadas de todas as peças referentes a audi
toria realizada pelo BASA - Banco da Amazônia, em sua

agência do município de São Félix do Xingu, no Estado do
Pará, em junho deste ano".

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Votamos pelo deferimento do pedido do nobre autor.
Sala das Reuniões da Mesa, - DeputadoGenésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO N9 1.836/92

Exm9Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
MD. Presidente da Câmara dos Deputados

Requeiro, em conformidade com o § 29 do art. 50 da
Constituição Federal, que a Mesa da Câmara dos Deputados,
encaminhe pedido escrito de informações ao Exm9Sr. Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento, solicitando cópias
autenticadas de todas as peças referentes a auditoria realizada
pelo BASA - Banco da Amazônia, em sua agência do Muni
cípio de Sáo Félix do Xingu, no Estado do Pará, em junho
deste ano.

Justificação

A Auditoria referida neste requerimento, segundo de
núncias do Exm9Sr. Deputado Estadual do Partido dos Traba
lhadores do Estado do Pará, Edmilson Rodrigues, localizou
um rombo de 1 bilhão e 500 milhões de cruzeiros, tendo
sido autor o Sr. Uludi José Witeck, que emitiu sete duplicatas
frias.

Brasília, 23 de setembro de 1992. - Waldir Ganzer, De
putado Federal - PTIPA.

FRAUDES SÃO APONTADAS EM RELATÓRIO

O Deputado Edmilson Rodrigues (PT) protocolou on
tem, na Mesa da Assembléia Legislativa, expediente em que
denuncia e pede a punição dos responsáveis pelas fraudes
detectadas por auditoria interna feita na agência do Banco
da Amazônia (BASA), em São Félix do Xingu, em junho
deste ano. O rombo registrado foi de Cr$1 ,5 bilhão, em valores
atualizados. O autor da fraude, segundo o relatório da audito
ria, anexada ao expediente, é o candidato à prefeitura de
tucumã, pelo PST, Laudi José Witeck.

Zé Carlos diz que o desvio do dinheiro aconteceu em
maio, com um rombo registrado de Cr$904,597 milhões (hoje,
Cr$I,5 bilhão). O deputado reclama que "é realmente preocu
pante a forma como os bancos oficiais são dilapidados em
seus recursos" para beneficiar candidatos. "-

Segundo o relatório, "o rombo foi originado de uma série
de saques realizados na agência, através da emissão de sete
duplicatas frias".

Aprovo. Ad Referendum. Em 15-10-92.
Inocêncio Oliveira 19 Secretário, no exercício da

Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 1.837/92
(Deputado Valdir Ganzer)

Dirigido ao: Ministro da Previdência Social

Solicita informações sobre auditoria realizada no
INSS, pelo Tribunal de Contas da União - TeU.

I - Relatório

O Senhor Deputado Valdir Ganzer encaminha o presente
requerimento à douta Mesa da Câmara dos Deputado, solici-
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tando o envio do mesmo ao Excelentíssimo Senhor Ministro
de Estado da Previdência Social, a fim de obter o que segue:

"Cópia do relatório elaborado pela auditoria reali
zada pelo TCU - Tribunal de Contas da União, no
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, que locali
zou pagamentos irregulares aos bancos, na adminis
tração do Senhor José Arnaldo Rossi, em valor de
Cr$252 bilhões."

Consta, também, no presente requerimento, a alegação
de que, segundo informação publicada no jornal Folha de
S. Paulo, edição de 23 de setembro, o Senhor Rossi "autorizou
excepcionalmente que a rede bancária cobrasse do INSS, em
novembro e dezembro de 1991, a diferença atualizada pela
TRD entre o total de benefícios pagos e o recolhimento de
contribuição previdenciárias de empresas e autônomos. (... )
Quando os recursos arrecadados ficavam acima do total pago,
os bancos aplicavam o excedente no mercado financeiro, ob
tendo lucros fabulosos.

Requer ainda, ser informado sobre "as medidas tomadas,
no sentido de punir os responsáveis e garantir o ressarcimento
ao erário público de todos os valores que resultaram das cita
das aplicações".

E o relatório.
11 - Voto do Relator

Votamos pelo deferimento do pedido do nobre Autor.
Sala das Reuniões da Mesa, - Deputado Genésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 1.837/92

Exm9Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
MD. Presidente da Câmara dos Deputados

Requeiro, em conformidade com o § 29 do art. 50 da
Constituição Federal, que a Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados encaminhe pedido escrito de informação ao Exm9

S"r. Ministro da Previdência Social cópia da auditoria realizada
pelo TCU - Tribunal de Contas da União -, no INSS 
Instituto Nacional de Seguro Social -, que localizou paga
mentos irregulares aos bancos, na administração do Sr. José
Arnaldo Rossi, em valor de Cr$252 bilhões. Segundo infor
mação publicada no jornal Folha de S. Paulo, edição do dia
23 de setembro, o Sr. Rossi "autorizou excepcionalmente que
a rede bancária cobrasse do INSS, em novembro e dezembro
de 1991, a diferença atualizada pela TRD entre o total de
benefícios pagos e o recolhimento de contribuições previden
ciárias de empresas e autônomos. (... ) Quando os recursos
arrecadados ficavam acima do total pago, os bancos aplicavam
o excedente no mercado financeiro, obtendo lucros fabulo
sos".

Requeiro Ainda, que no mesmo expediente seja solici
tado informação sobre as medidas tomadas no sentido de
punir os responsáveis e garantir o ressarcimento ao erário
público de todos os valores que resultaram das citadas aplica
ções.

Brasl1ia, 24 de setembro de 1992. - Waldir Ganzer, De
putado Valdir Ganzer - PT/PA.

INSS
Folha de S. Paulo

TRIBUNAL CONSTATA
PAGAMENTO IRREGULAR

Da Sucursal de BrasI1ia
O TCU (Tribunal de Contas da União) constatou através

de auditoria que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

T

pagou irregularmente aos bancos Cr$252 bilhões (69,8 milhões
de UFIR - Unidade Fiscal de Referência), através de medi
das administrativas autorizadas pelo ex-presidente do órgão
José Arnaldo Rossi. Ele exerceu a função entre março de
1990 e janeiro de 1992, na gestão de Antônio Rogério Magri
no então Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Rossi autorizou excepcionalmente que a rede bancária
cobrasse do INSS, em novembro e dezembro de 1991, a dife
rença atualizada pela TRD entre o total de benefícios pagos
e o recolhimento de contribuições previdenciárias de empresas
e autônomos - operações feitas nas agências.

A situação inversa, no entanto, foi "ignorada", afirma
o relatório da auditoria feita na Previdência, a pedido do
Congresso Nacional. "Quando os recurso arrecadados ficavam
acima do total pago, os bancos aplicavam o excedente no
mercado financeiro, obtendo lucros fabulosos", diz o docu
mento entregue ontem pelo presidente do TCU, ministro Car
los Átila, ao ministro da Previdência Social, Reinhold Ste
phanes.

O TCU fará uma auditoria especial nas contas da gestão
de Rossi no INSS. O ministro Stephanes disse ontem que
abrirá sindicância para apurar a irregularidade. Na página
192 do relatório, o TCU qualifica a atitude de Rossi de "arbi
trária" e afirma que ele "extrapolou suas funções administra
tivas". A autorização aos bancos foi feita no dia 23 de outubro
de 91, via telex, e após reunião de Rossi com a FEBRABAN
(Federação Brasileira das Associações de Bancos).

Aprovo. Ad Referendum. Em 15-10-92.
Inocêncio Oliveira - 19 Secretário, no exercício

da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 1.838/92

(Deputado Valdir Ganzer)

Dirigido ao: Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento.

Solicita informações sobre desbloqueio irregular de
contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS.

I - Relatório

O Senhor Deputado Valdir Ganzer encaminha o presente
requerimento à douta Mesa da Câmara dos Deputados, solici
tando o envio do mesmo ao Senhor Presidente da Caixa Eco
nômica Federal, através do Excelentíssimo Senhor Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento, a fim de obter o
que se segue:

"Cópia de todos os documentos referentes a audi
toria instalada para apurar o envolvimento da Família
Paulista Crédito Imobiliário S.A .. em desbloqueio irre
gular de Contas do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS.

Consta. também. do teor do presente requerimen
to. a alegação de que. segundo matéria publicada no
jornal Folha de S. Paulo, edição do dia 23 de setembro
último. eram organizadas operaçõe<, fictícias. que per
mitiram aos titulares de contas. a liberação do saldo
do FGTS para supostamente comprarem uma casa pró
pria à vista. Segundo a própria CEF. o mecanismo
permitiu a evasão de '"trilhões de cruzeiros".

Ainda sobre o assunto supramencionado. o ilustre Depu
tado solicita o seguinte:
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"1) cópia do relatório da Divisão de Segurança
Bancária da CEF - SP;

2) informações sobre as medidas tomadas pela di
reção da CEF, no sentido de punir os responsáveis
e garantir o ressarcimento ao erário de tão grande pre
juízo."

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Somos pelo deferimento do pedido do nobre Autor.
Sala das Reuniões da Mesa, . - Deputado

Genésio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO'N~ 1.838/92

Exm9 Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
MD. Presidente da Câmara dos Deputados

Requeiro, em conformidade com o § 29 do art. SO da
Constituição Federal, que a Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados, encaminhe pedido escrito de informação ao Sr.
Presidente da Caixa Econômica Federal, solicitando cópia
de todos os documentos referentes a auditoria instalada para
apurar o envolvimento da "Família Paulista Crédito Imobi
liário S/A, em desbloqueio irregular de contas do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)".

Segundo matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo,
edição do dia 23 de setembro último, eram organizadas opera
ções fictícias, que permitiram aos titulares de contas, a libera
ção do saldo do FGTS para supostamente comprarem uma
casa própria à vista. Segundo a própria CEF, o mecanismo
permitiu a evasão de "trilhões de cruzerios".

Requerio, ainda, que sejam solicitados: 1) cópia do rela
tório da Divisão de Segurança Bancária da CEF - SP; 2)
informações sobre as medidas tomadas pela direção da CEF
no sentido de punir os responsáveis e garantir o ressarcimento
ao erário de tão grande prejuízo;

Brasília, 28 de setembro de 1992. - Valdir Ganzer, Depu
tado Federal- PTIPA.

Irregularidades
CEF DESCOBRE FRAUDE
NA LIBERAÇÃO DO FGTS

Da Reportagem Local
A Caixa Econômica Federal (CEF) instaurou auditoria

para apurar a suspeita de que um de seus agentes financeiros,
a Família Paulista Crédito Imobiliário S/A, com sede em San
tos (SP), agenciou o desbloqueio irregular de contas do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Isso teria ocorrido por meio de operações imobiliárias
fictícias, que permitiram aos titulares de contas a liberação
do saldo do FGTS para supostamente comprarem uma casa
própria à vista. Um dos documentos internos da CEF estima
que o mecanismo permitiU: a evasão inde.vida de "trilhões
de cruzeiros". A Família Paulista nega ter praticado a irregula-
ridade (veja texto abaixo). '.

Segundo relatório da Divisão de Segurança Bancária l!a
CEF - SP, o agente financeiro teria fraudado formulários
denominados Demonstrativos para a Aquisição de Moradia
PróIlria (DAMP) ao fornecer endereços de casas e aparta
mentos fictícios. Os 32 Damps inicialmente pesquisados apon
tavam ou endereços inexistentes ou então imóveis cujos pro
prietários desconheciam qualquer transação que os envolves
se.

A suspeita era de que a Família Paulista agenciava transa
ções para permitir, em troca de comissão, que assalariados
desbloqueassem o dinheiro do FGTS sem apresentar, como
contrapartida, uma operação imobiliária exigida pelo Sistema
Financeiro de Habitação.

Documentação que revela o escândalo foi encaminhada
segunda-feira aos jornais pela Coordenação Nacional em De
fesa da CEF e assinada por dois de seus i.ntegrantes. Na própria
segunda, a CEF confirmou em Brasília que o assunto era
objeto de auditoria, e afirmou, por meio de sua assessoria
de imprensa, que "se comprovadas as irregularidades, o pro
cesso será encaminhado à Polícia Federal para abertura de
inquérito e demais providências".

Os indícios de que havia algo de errado surgiram com
o volume excessivamente elevado de formulários que o agente
financeiro solicitava. Num único mês foram solicitados cerca
de 400 Damps para transações de imóveis na Baixada Santista.
Trata-se de um volume de negócios superior ao que é fechado
num único mês pela CEF e pelo Bradesco em todo o Estado
de São Paulo.

A CEF - SP passou, a partir de maio, a liberar o FGTS
apenas para quem apresentasse registro em cartório compro
vando a compra de imóveis.

(João Batista Natali)

Outro lado
EMPRESA NEGA IRREGULARIDADES

Da Reportagem Local
O Presidente da Família Paulista, Damaso Montero Este

ves, 62, nega ter agenciado a liberação irregular de FGTS
e diz estar empenhado em apurar juntamente com a CEF
a ocorrência de eventuais fraudes.

Inexistiram, argumentou, formulários rasurados. Segun
do ele, alguns clientes mudaram de idéia quanto ao imóvel
que üíam comprar e com isso mudaram o endereço que cons
tava do formulário.

Esteves diz que o grande volume de lilperações efetuado
por sua empresa se justi.fica pelo fato de os grandes bancos
não terem interesse em operar nesse segmento em razão de
sua baixa rentabilidade. Para imóveis adquirido, o agente fi
nanceiro recebe pouco mais de Cr$600 mil.

Não haveria, em sua opinião, um delito porque o assala
riado se apoderou d~ um patrimônio - o saldo no FGTS
- que é legalmente seu.

O empresário afirma serem improcedentes as denúncias
de dois supostos logrados pelo mecanismo de liberação irregu
lar. Ambos são citados no inquérito da CEF.

Um deles, Noecy de Moraes, teria sofrido indeferimento
do processo porque a documentação não estava em ordem

. (JBN)
ENTENDA COMO Ê O PROCESSO

4/mai - A Caixa EconômiCa Federal decida não entregar
novos formulários para a liberação do FGTS à Família Pau
lista.

7/mai ..:...: A CEF abre diligência e pede que o agente
justifique 18 supostas transações de imóveis em andamento
e SO outras já concluídas.

3/jun - Por considerar que são procedentes os indícios
de irregularidade, a CEF transforma a diligência em processo.

o S/ago - A CEF faz pesquisa dos saldos do FGTS levan
tados em dois anos pela Família Paulista.

20/set - A Família Paulista ter fraudado a CEF e diz
que pessoas compraram imóveis.
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AÇÃO AGRADA BANCADA RURAL

Folha de S. Paulo 23-9-92
Da Sucursal de Brasília
O Presidente Fernando Collor lança hoje um programa

de telefonia rural que prevê instalação de 100 mil telefones
no campo até 94.

O programa, destinado a agradar a bancada ruralista na
Câmara, está orçado em US$400 milhões (Cr$2,8 trilhões).
A bancada ruralista tem 160 deputados. O governo precisa
de 168 votos para barrar o impeachment. Para o ministro
Antônio Cabrera (Agricultura) os proprietários rurais partici
pam com apenas 20% de recursos próprios no total orçado
(US$80 milhões).

Os US$ 320 ~lhões restantes serão financiados pelo BN
DES (Banco NaCIOnal de Desenvolvimento Econômico e So
cial) e por bancos privados.

Aprovo. Ad Referendum. Em 15-10-92.
Em 15-10-92.
Inocêncio Oliveira, 19-5ecretário, no exercício da

Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 1.839/92

(Deputado Jaques Wagner)
Dirigido ao: Ministro do Bem-Estar Social.

Solicita informações sobre recursos repassados pelo
Ministério para o Município de Serrinha, Bahia, nos
anos de 1991 e 1992.

I - Relatório

O Senhor Deputado Jaques Wagner encaminha o pre
sente requerimento àdouta Mesa da Câmara dos Deputados,
solicitando o envio do mesmo ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro de Estado do Bem-Estar Social, para obter os seguintes
esclarecimentos:

"- QuaÍ o volume total de recursos que o Ministério
do Bem-Estar Social repassou para o Município de Serrinha,
Bahia, nos anos de 1991 e 1992, respectivamente;

- A discriminação destes recursos, conforme tenham si
do destinados à Prefeitura local ou às entidades cie caráter
filantrópico sediadas ro Município, nos anos em tela'; , :

-'--- A finalidade destes recursos."
É o relatório.

TI - Voto do Relator

Votamos pelo deferimento do pedido do nobre Autor.
Sala das Reuniões da Mesa, - Deputado Gené-

sio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.

REQuERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 1.839/92
(Do Sr. Jaques Wagner)

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 116 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, e do art. 50, § 29 da Constituição
Federal, solicito à V. Exª seja encaminhado ao Sr. Ministro
da Ação Social, o seguinte p~dido de informação:

- Qual o volume total de recursos que o Ministério da
Ação Social repassou para o Município de Serrinha, Bahia,
nos anos de 1991 e 1992, respectivamente;

- A discriminação destes recursos, conforme tenham si
do destinados à Prefeitura local ou às entidades de caráter
filantrópico sediadas no Município, nos anos em tela;

- A finalidade destes recursos.
Sala das SessõeS" 30 de setembro de 1992. - Jaques

Wagner, Dep'u,tado ,Federal, PT/Bahia.
Aprovo, Ad Referendum. Em 15-10-92.
Em 15-10-92

Inocêncio Oliveira, 19 Secretário, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 1.840/92

,. (DêI,J:Utildo Jaques Wagner)
Dirigido ao: Ministro do Bem-Estar Social.

Solicita informações sobre recursos repassados pelo
Ministério para o Município ,de Conceição do Coité,
Bahia, nos anos de 1991 e 1992.

I - Relatório

O Senhor Depntado Jaques Wagner encaminha o pre
sente requerimento à douta Mesa da Câmara dos Deputados:
solicitando o envio do mesmo ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro de Estado do BemJEstar SoCial, para obter os seguintes
esclarecimentos:

"- Qual o volume total de recursos que o Ministério
do Bem-Estar Social repassou para o Município de Conceição
do Coité, Bahia, nos anos de 1991 e 1992, respectivamente;

. - A discriminação destes recursos, conforme tenham si
do destinados à Prefeitura local ou às entidades de caráter
filantrópíco sediadas no Município, nos anos em tela;

- A finalidade destes recursos."
. E o relatório.

fi - Voto do Relator

Votamos pelo deferimento do pedido do nobre Autor.
Sala das Reuniões da Mesa, - Deputado Gené-

sio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 1.840/92 .

(Do Sr. Jaques Wagner)

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 116 do Regimento Interno da

Câmara, dos Deputados, e do art. 50; § 29 da Constituição
Federal, solicito à V. Ex~ seja encaminhado ao Sr. Ministro
da' Ação Social, o seguinte pedido de informação:

- Qual o volume total de recursos que o Ministério da
Ação Social repassou para o Município de Conceição do Coité,
Bahia, nos anos de 1991 e 1992, respectivamente;

- A discriminação destes recursos, conforme tenham sÍ
do destinados à Prefeitura local ou às entidades de' carátér
filantrópico sediadas no Município, nos anos em tela;

.- A finalidade destes recursos.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 1992. -'-Jaques

Wagner, Deputado,Federal, PT/Bahia.

Aprovo. Ad Referendum. Em 15-10-92.

Inocêncio Oliveira, 19 Secretário, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 1.841/92
(D~i:lUtado PauloPaim)

Dirigido ao: Ministro da Justiça

Solicita informações sobre o movimento neonazista
em expansão nas Capitais .do Sul e Sudeste do País,
notadamente na cidade de São Paulo;
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I - Relatório

O Senhor Deputado Paulo Paim encaminha o presente
requerimento à douta Mesa da Câmara dos Deputados, solici
tando o envio do mesmo ao Excelentíssimo Senhor Ministro
de Estado da Justiça, para obter os esclarecimentos abaixo
sobre a atuação de grupos neonazistas que têm se expandido
nas Capitais do Sul e Sudeste e que se inspiram no movimento
neonazista alemão, praticando atos de vandalismo contra nor
destinos, negros, judeus e homossexuais.

a. qual a extensão do movimento, que, segundo consta,
atinge não só os jovens, como também políticos, escritores
e intelectuais;

b. quais as medidas que vêm sendo adotadas para coibir
a evo!ução de tão abjeto movimento.

E o relatório.
11 - Voto do Relator

Votamos pelo deferimento do pedido do nobre Autor.
Sala das Reuniões da Mesa, . - Deputado Gené-

sio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N~ 1.841, DE 1992

(Do Sr. Paulo Paim)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça so
bre o movimento neonazista em expansão nas capitais
do Sul e Sudeste do País, notadamente na cidade de
São Paulo.

Senhor Presidente:
Com fulcro no art. 50, § 2~ da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2Q, e 115, inciso I do Regimento
Interno, solicito a V. Ex~ seja encaminhado aoExm9Sr. Minis
tro da Justiça, através do Gabinete Civil da Presidência da
República, o presente Pedido de Informações.

Foram veiculadas através da imprensa nótícias sobre a
atuação de grupos neonazistas, que têm se expandido nas
capitais do Sul e Sudeste do .país, especialmente na cidade
de São Paulo, onde além do grupo denominado skin heads,
há também a facção white power. Tais grupos, inspirados
no movimento neonazista alemão, vêm praticando atos de
vandalismo contra nordestinos, negros, judeus e homosse
xuais.

Considerando a gravidade e urgência do assunto e, ainda,
a falta de informações mais detalhadas, julgamos necessário
o pronunciamento de S. Ex' a fim de que preste os seguintes
esclarecimentos:

a) qual a extensão do movimento, que, segundo consta,
atinge não só os jovens, como também políticos escritores
e intelectuais;

b) quais as medidas que vêm sendo adotadas para coibir
a evolução de tão abjeto movimento.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1992. - Deputado
Paulo Paim.

Aprovo. Ad Referendum. Em 15-10-92.
InOCêncio Oliveira - 1Q Secretário, no exercícIO

da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N9 1.1:142/92

(Deputado Antônio Faleiros)
Dirigido ao: Ministro da Economia

Solicita informações sobre as co~dições contábeis
quando da decretação da insolvência da Caixego - Cai
xa Econômica do Estado de Goiás.

I - Relatório

O Senhor Deputado Antônio Faleiros encaminha o pre
sente requerimento à douta Mesa da Câmara dos Deputados,
solicitando o envio do mesmo ao Senhor Presidente do Banco
Central, através do Excelentíssimo Senhor Ministro da Econo
mia para obter informações a respeito das condições contábeis
verificadas, quando da decretação da insolvência da Caixego
- Caixa Econômica do Estado de Goiás.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Somos pelo deferimento do pedido do nobre Autor.
Sala das reuniões da Mesa, - Deputado Genésio Bernar

dino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N9 1.842, DE 1992

(Do Sr. Antônio Faleiros)

Solicita ao Ministério da Economia o fornecimento
de informação da área do Banco Central do Braisl que
abaixo específica.

Sr. Presidente:
Nos termos regimentais e constitucionais, requeiro sejam

solicitadas informações ao Banco Central do Brasil, através
do Ministério da Economia, a respeito das condições contábeis
verificadas quando da decretação da insolvência da Caixego
- Caixa Econômica do Estado de Goiás.

Justificação

Notícias da imprensa, em anexo, 'dão conta de que o
fechamento da Caixego foi uma farsa montada nos escritórios
do então presidente do Banco Central, Sr. Ibrahim Eris'. O
Relatório Final, instrumento técnico através do qual se justifi
cou o seu fechamento, teria sido preparado por uma comissão
de inquérito composta por funcionários do Banco Central,
a qual teria "fabricado" prejuízos de modo a justificar a liqui
dação extra-judicial ocorrida no dia 20-9-9Q. Gravação feita
comprovando estas denúncias veio a público, mostrando a
operação sórdida. Deduz-se não só que os 32 ex-adminis
tradores não foram culpados pelo fechamento da empresa,
como também que a Caixego não se encontrava em situação
pior que os demais bancos estaduais do país, todos em dificul
dades após o sequestro dos cruzados novos. E que mesmo
que a sua não fosse um mar de rosas, não se justificou o
ato viôlento que representou o seu aniquilamento.

6-10-92. - Deputado AntÔnio Faleiros.

Diário da Manhã Goiânia, quarta-feira, 23 de setembro
de 1992.

FALÊNCIA DA CAIXEGO FOI FABRICADA

Afonso Lopes:
O fechamento da Caixego, Caixa Econômica do Estado

de Goiás, foi uma farsa montada nos escritórios do então
Presidente do Banco Central do Brasil, Ibrahim Eris. O Rela
tório Final, preparado por uma comissão de inquérito com
posta por funcionários do .Bc. fabricou prejuízos de modo
a justificar a liquidação extra-judicial determinada no dia
20-9-90. O elo perdido da operação foi revelado agora. Na
época, o Presidente da Comissão de Inquérito do BC, Taris
Adalberto, chegou a admitir para um dos administradores
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da Caixa que não havia nenhum erro adminstràtivo que justifi
casse o fechamento da empresa. O Diário da Manhã teve
acesso a uma fita cassete, gravada Clandestinamente, onde
Taris Adalberto admite que a Comissão não teria outra saída
se não fabricar um resultado negativo. Os Deputados Esta
duais ouviram cerca de dois minutos do diálogo entre um
dos administradores da Caixego e o Presidente da Comissão
de Inquérito, numa sessão especial da Assembléia Legislativa
convocada pelo Deputado Jossivani de Oliveira.) Diário da
Manhã conseguiu acompanhar toda a conversa que durou
cerca de 25 minutos. Num dos seus principais trechos, o funcio
nário do Banco Central admite que o objetivo da Comissão
era justificar o fechamento da Caixego. "Se o Relatório não
mostrar isso ele será desprezado pelo Banco Central e outros
10 auditores virão para cá até que se justifique a liquidação",
disse Taris.

Na fita, que continua sob a guarda da fonte ouvida pelo
Diário da Manhã, a farsa da liquidação da Caixego ganha
contornos de uma operação sórdida e mostra que os 32 ex-ad
ministradores não forma culpados pelo fechamento da empre
sa. Na realidade, conforme salientou Taris Adalberto, os pro
blemas da Caixego foram criados pelo Plano Collor I, mas
ainda assim, eram perfeitamente contornáveis. A Caixa não
se encontrava em situação pior do que os demais bancos do
país, atolados em dificuldades após a prisão dos cruzados
novos.

O prejuízo de Cr$4,2 bilhões foi fabricado dentro da
ação da Comissão de Inquérito. Para se ter uma idéia, os
balanços da Caixego na época da liquidação já mostravam
que a empresa não tinha qualquer passivo a descoberto. Os
funcionários do BC conseguiram trabalhar com questões ab
surdas para maquiar os resultados da empresa e justificar
o fechamento. Duas dessas manobras foram detectadas facil
mente. A Comissão colocou no Relatório Final créditos da
carteira comercial de até 12 anos atrás (desde 1978). No entan
to, conforme se apurou depois, grande parte desse "prejuízo"
não existia. Algumas dessas operações já estavam quitadas.
Por outro lado, outras dívidas pendentes estavam em liquida
ção judicial. O disparate desse episódio é escancarado com
a confirmação de que apenas 7% do patrimônio líquido da
Caixego estava na conta CL, que significa créditos em liquida
ção. No Banco do Brasil, a relação, na época da liquidação
da Caixa, chegava a 27%. A Comissão de Inquérito colocou
em seu Relatório todas essas contas como prejuízo, corrigido
monetariamente para Cr$1,6 bilhão, de modo a engrossar
o "rombo" da Caixego. Os funcionários do Banco Central
também "se esqueceram" de computar como patrimônio da
empresa um conjunto habitacional inteiro, o Parque Atheneu.
Isso significou um "prejuízo" de quase Cr$2 bilhões.

De qualquer forma, a situação da Caixego, em 20-9-90,
não era um mar de rosas. Naquele ano, a empresa deveria
fechar o balanço com um prejuízo de Cr$500 milhões. Por
outro lado, a Caixa estava negativa na conta Reservas Bancá
rias, no Banco Central, cerca de Cr$3,8 bilhões. Desse total,
Cr$1,4 bilhão era proveniente de insuficiência de recolhimento
de cruzados novos determinado pelo Plano Collor I (o dinheiro
estava aplicado em financiamento de imóveis e não havia
liquidez suficiente a curto prazo); Cr$900 milhões estavam
sendo cobrados a título de multas e juros pelo próprio BC;
e Cr$1,5 bilhão por conta de aplicações do overnight. A Caixe
go, com recursos próprios, cobriu Cr$800 milhões. Retiran
do-se a dívida junto ao BC, que não foi quitada pela liquida
ção, deduz-se que a Caixego foi fechada por um encaixe nega
tivo de apenas Cr$700 milhões.

Domingo, 13 de setembro de 1992

Folha de S. Paulo

A GRANDE REFORMA DA pOLíTICA

A consolidação do jogo democrático exige novas
regras institucionais, a começar pelo parlamentar

José Serra
Especial para a Folha

O país vive uma grave e prolongada crise, da qual o
processo que está conduzindo à destituição do presidente da
República é apenas um episódio, embora o mais dramático
e penoso.

O paradoxal é que, por difícil que seja a situação da
economia, as condições de superação da crise, nesse plano,
estão já razoavelmente identificadas. Mas boa parcela das
soluções econômicas pressupõe decisões políticas. Infelizmen
te, desaprendemos, ou ainda não conhecemos, a arte de bem
usar o poder político no contexto democrático.

Democracia como condição

A duras penas está-se impondo a consciência de que,
por trás seja das dificuldades para promover as reformas eco
nômicas necessárias, seja da assombrosa degradação moral
do governo Collor, estão fatores da natureza política. Com
muito sofrimento aprende-se que a esfera política precisa ser
considerada área estratégica para as mudanças de que o País
precisa.

Tal verificação costuma ser pormenqrizada com a lista
das distorções da vida pública no Brasil, a começar pelo popu
lismo, avesso tanto à fixação (e obediência) de prioridades
no gasto público, quando à idéia de que as despesas governa
mentais devem ter, como contrapartida, as receitas. Paralela
mente, prolifera o vício do patrimonialismo, gue leva à utiliza
ção da administração pública para fins privados particulares
- levada ao paroxismo pelo atual Executivo Federal - e
a influência desproporcional das coq,orações de interesse 
que abrangem uma parte pequena mas bem organizada da
população - sobre decisões relativas às finanças e ao crédito
público.

Tais distorções são relevantes e devem ser duramente
combatidas. Felizmente, estão ocorrendo progressos nessa
matéria. No entanto, a mudança de sinal do processo político
ainda parece distante e exige a construção de novas formas
jurídicas e institucionais para a democracia brasileira. Esta
questão tem sido tradicionalmente desprezada por significa
tivas parcelas de nossas elites intelectuais e políticas, tanto
à esquerda quanto à direita do espectro ideológico, sempre
dominadas pelo vício do economicismo.

Debates sobre sistemas de governo, eleições ou relações
federativas, por exemplo, sempre foram considerados secun
dários, quando não meros entretenimentos bacharelescos,
diante de questões como inflação, crise do balanço de paga
mentos, queda dos investimentos, planos de estabilização ou
desenvolvimento, reforma agrária, entre outras.

Trata-se de um grande equívoco. Tais instituições não
são formalismos sem conseqüências ou simples enganavistas.
O desenho das instituições políticas e formas jurídicas é, ao
contrário, um marco na evolução política dos povos. É o
desenho institucional que permite distribuir, de modo mais
ou menos satisfatório, um valor superior e tangível: o próprio
poder político.
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A distribuição do poder político é um bem desejado com
intensidade, mesmo quando o acesso a outros bens - a saúde,
a educação, o emprego - já tenha sido garantido. Não foi
isso que ficou demonstrado do Leste I;':uropeu? Mais ainda:
não raro a democracia política é condição para conquistar
a democracia social e econômica. A tradicional indagação
da literatura sociológica - quais as condições sociais e econô
micas da democracia política? - merece e deve ser invertida;
quais as condições políticas para alcançar-se a democracia
social e econômica?

As instituições políticas e jurídica.s devem ser o amplifi
cador, e não o silenciador, das virtualidades da política demo
crática em todos os níveis. Mas as instituições e formas jurídi
cas não devem ser apenas meios de garantir a democracia,
sob o ângulo da participa~ão ampliada e representação mais
autêntica dos cidadãos. E preciso, também, que afiancem
maior governabilidade, pois falha a democracia que não de
monstrar capacidade governativa.

A falácia econolllicista, pelo lado das correntes políticas
que vêm ou que pretendem estar à esquerda do espectro ideo
lógico, tem seu fundamento mais frequente na idéia marxista
de "superestrutura" como derivação da "infraestrutura" (de
senvolvimento das forças produtivas e relações de produção
a elas associadas). Outra vertente daquela falácia é a que
tudo espera do mercado: a liberdade de operação das forças
de mercado acabaria engendrando a democracia política ne
cessáriae adequada. Esquece-se, como é óbvio, que o mer
cado não basta como solução universal dos problemas da vida
em sociedade. O mercado, além de pressupor um marco insti
tucional e jurídico para existir e funcionar.

É o desenho institucional que permite distribuir o poder

Não pode dispensar a ação governamental positiva e efi
caz, que o suplemente, complemente, induza a sociedade e
a economia aos rumos socialmente mais produtivos e menos
injustos.

o vazio institucional

Debrucemo-nos sobre os antecedentes mais imediatos da
crise por que passamos. O drama econômico dos anos 80,
que se estende até hoje, não ocorreu unicamente em razão
do colapso cambial do início dessa década, e o subsequente
fechamento do mercado internacional de crédito. Ou, ainda,
de falha~ técnicas dos. oito ou nove planos de estabilização
que desde então fracassaram. A questão essencial deve ser
refeita: por que o Brasil não conseguiu até hoje, passados.
tantos anos, se desvencilhar da crise econômica?

A resposta pode ser encontrada nas próprias vicissitudes
do regime autoritário, durante o qual houve um notável avan
ço da industrialização, acompanhado por grandes transfor
mações na estrutura ocupacional. Mesmo a educação, apesar
de suas falhas, expandiu-se, o consumo modernizou-se e a
difusão de informações intensificou-se em ritmo alucinante.
Até mesmo o movimento sindical, apesar da repressão, cres
ceu e renovou-se.

Mas tudo isso se deu, como notou Gilhermo O'Dol1nell,
no contexto de um "agudo e cada vez maior vazio de institui
ções tanto sociais 'como políticas, capazes de processar essas
mudanças".

UIl?- vazio que abriu caminho para a ingovernabilidade,
para a incapacidade de o País reunir forças para reorganizar
a economia e retomar o crescimento dt;> produto com estabili
dade (ainda que relativa) de preços.

A dificuidade de transitarmos de um regime de liberda
des, que sucedeu à fase autoritália, para um regime demo
crático institucionalizado, foi o principal fracasso da Nova
República e a falha fundamental da Constituinte de 1987/88.
A nova Carta Magna ampliou o regime de liberdades e preten
deu ampliar os direitos sociais e a democracia econômica,
através de normas escritas, mas deixou de lado, depreciou,
subestimou a questão política, que era, e é na verdade, o
terreno onde a Constituição pode ser mais legítima e eficaz.
O novo texto não representou o pacto da redemocratização,
da justiça social e do desenvolvimento, que se pretendia.

De fato, a transição da Nova República, mais do que
envolver uma verdadeira negociação política, culminou numa
Constituinte que acomodou o populismo econômico-social
exacerbado com o imobilismo político, consagrando fatores
que obstaculizam o desenvolvimento, para não dizer a forma
ção e a consolidação da democracia política no Brasil. Inver
tendo o caminho, pretendeu chegar a essa democracia a partir
da ampliação das liberdades e da instauração no País, através
do texto constitucional, da democracia econômica e social.

A reforma institucional não pode se guiar apenas pelos
freqüentes apelos morais e voluntaristas, por exemplo, no
tocante aos partidos políticos, que precisariam ser programá
ticos, disciplinados, coesos, como se a sua precária situação
atual fosse produto, simplesmente, de viciada atitude antipar
tidária de nossa classe política, de seu radical incívismo e
entranhado egoísmo.

Em qualquer regime democrático é função do arcabouço
institucional prover os agentes políticos - candidatos, parti
dos, líderes, autoridades -, com seus vícios e virtudes, de
suficientes incentivos para os comportamentos solidários, res
ponsáveis, politicamente construtivos. Mas nossas instituições
estão induzindo a comportamentos opostos a estes.

Nem todos os arranjos políticos, mesmo que inspirados
pelos valores democráticos, são igualmente eficazes para des
pertarem nos cidadãos e na classe política os comportamentos
mais favoráveis ao bom funcionamento do sistema e a sua
governabilidade. !$to é o que acontece de forma trágica com
c;> presidencialismo brasileiro.

A agenda da reforma

A reforma política necessária envolve o trânsito do presi
dencialismo para o parlamentarismo. Ao contrário do que
se pensa, no sistema parlamentarista o Executivo é fortalecido
na sua capacidade de implementar programas econômico-so
ciais coerentes. O Congresso passa a comprometer-se com
tais programas, pois é a maioria parlamentar que aprova a
formação do governo e seu programa. Neste sentido, são de
sestimuladas as práticas fisiológicas que hoje prosperam na
caça aos votos favoráveis dos parlamentares aos projetos do
g0verno, e fü;a prejudicado o estilo papai noel de comporta
mento dos deputados que costuma premiar o déficit público
e as corporações. No parlamentarismo, o Congresso não ganha
mais poder. Ganha, isto sim, maior responsabilidade pública.

Além disso, quando um governo se desempenha mal ou
quando naufraga moralmente, sem sustentação parlamentar
ou social, pode ser trocado, sem maiores traumas para o regi
me democrático. E a população, onde reside a soberania,
pode julgar com precisão onde está a responsabilidade pela
boa ou pela má gestão da coisa pública, ao contrário do que
ocorre no presidencialismo, em que cada um dos poderes
envolvidos no cabo de guerra institucional joga para o outro

_a responsabilidade pelo fracasso e se arroga o mérito de todo
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o sucesso. Lembramos, ainda, que no parlamentarismo os
impasses políticos de envergadura podem levar não apenas
à troca do chefe do governo, mas também à dissolução da
Câmara e à convocação de eleições. Esta é uma possibilidade
que por si só, funciona como fator crucial de estabilidade
política.

Aliás, a implantação do parlam~ntarismonão exige, como
condição prévia, partidos fortes. E precisamente o sistema
parlamentarista que permite aos partidos se consolidarem,
de modo a vencer, nas palavras de Fábio Wanderley Reis
"sua precária estruturação e sua incapacidade de mediação
efetiva entre sociedade e Estado, tanto em termos de represen
tação de interesses, quanto de investir-se da real responsa
bilidade governamental". Além acrescentaríamos de repre
sentarem verdadeiros centros de formação de homens pú
blicos.

Contrariamente, no presidencialismo desestimulam-se as
mudanças na orientação governamental, dissociam-se os pro
gramas de campanha dos programas de governo e se desmora
lizam os partidos. Nesse sistema, as crises políticas tendem
a transformar-se em crises do próprio regime democrático.

Em segundo lugar, deve implantar-se o voto distrital na
eleição de vereadores e Deputados estaduais e federais. Hoje,
em São Paulo, um candidato a deputado procura votos entre
19 milhões de eleitores. Costumam concorrer cerca de 2 mil
candidatos. As campanhas são caríssimas, os eleitores ficam
confusos e os eleitos livres de maior controle por parte dos
que nele votaram. Grandes regiões metropolitanas tornam-se
sub-representadas, em razão da maior pulverização do voto
entre todos os candidatos.

O sistema distrital diminui a influência do poder econô
mico na eleição, possibilita escolhas entre cinco e dez candi
datos (dependendo do número de partidos que disputam) e
a fiscalização mais adequada do desempenho dos eleitos. Per
mite, no contexto da democracia representativa, que se faça
uma aproximação à democracia direta. Tem-se observado,
por exemplo, na política inglesa, onde o sistema majoritário
distrital vige secularmente, que os compromissos tomados na
sede eleitoral dos candidatos e dos partidos sobre certas ques
tões políticas assumem caráter quase formal e vinculante. Em
suma, dão-se características de um mandato imperativo, que,
precisamente, tem sido uma duradoura reivindicação dos seto
res da esquerda.

A implantação do regime parlamentar
não exige partidos fortes

Melhor ainda é o sistema misto, objeto de emenda consti
tucional que apresentei, no qual o eleit~r vota em um candi
dato do distrito e numa lista partidária. As vantagens do voto
distrital, o voto em lista acrescenta um grande incentivo ao
fortalecimento da estrutura partidária. Esse sistema tem ainda
o mérito de permitir resultados estritamente proporcionais:
cada partido terá tantas cadeiras no parlamento quantas a
sua porcentagem dos votos lhe assegura. Se não elege ninguém
em distrito, pode, não obstante, preencher todas as suas vagas
com seus candidatos da lista. Supera-se, deste modo. a mais
ponderável objeção que se faz ao voto de base distrital. a
sua possível desproporcionalidade e pouca sensibilidade à rc
presentação das correntes de opinião com poucos seguidores.

Terceiro, são necessárias mudanças na legislação parti
dária, com vistas à extinção dos partidos de aluguel e à preser
vação de um mínimo de coerência entre os parlamentares

e as legendas a quem pertencem. Por isto, impõe-se a perda
de mandato para os que deixaram seu partido exceto se for
para fundarem nova legenda.

É preciso. também, limitar o número de agremiações
no Congresso, estabelecendo-se um percentual mínimo de
votos para que uma legenda obtenha representação parla
mentar, e proibindo que partidos provisórios disputem elei
ções. É indispensável que o financiamento das campanhas
seja regulamentado e tornado transparente por leis que substi
tuam o irrealismo das regras vigentes. Só medidas como essas
permitirão, conjuntamente à implantação do sistema parla
mentarista e do voto distrital, que o Brasil passe a contar
com partidos de verdade, sem os quais o atual regime de
liberdades não se transformará em regime democrático.

Quarto, é necessário corrigir a representação dos Estudos
na Câmara Federal. Dentro da tradição norte-americana, co
piada por nós, ao Senado. cabe representar as unidades esta
duais - por isso. o número de senadores por Estado deve
ser igual. Já a Câmara representa a população. Representa?
Não no Brasil. Basta dizer que a região Sudeste tem 44%
da população brasileira e um terço dos deputados: São Paulo,
com 22% dos eleitores do país, tem 12% da Câmara. Nesse
estado, um deputado, para eleger-se, precisa de mais de 300
mil eleitores na legenda do seu partido. Há Estados em que
esse número cai a menos de 11 mil! Quebra-se, assim, um
princípio básico da democracia representativa: one man, one
vote.

Quinto, deve ser eliminada a obrigatoriedade do voto.
Esta providência é contestada por quem teme o estreitamento
da participação política da população. Não estou convencido
disso. Obrigar a votar desvirtua o sentido da participação.
A supressão dessa obrigatoriedade não exclui a alternativa
do estímulo ao voto, que existe em outros países. O voto
voluntário tampouco exclui a ampliação da possibilidade de
votar. Muito pelo contrário. O universo de eleitores poderia
ser ampliado, por exemplo, com a inclusão do voto dos estran
geiros, residentes no País durante um mínimo de cinco anos.

Sexto, é necessária uma revisão profunda das relações
União-Estados-Municípios. Pode-se afirmar que o déficit
público e a desorganização orçamentária provêm, em grande
medida, dessa anarquia federativa. Durante o regime autori
tário, a Federação foi submetida a uma forte centralização
de decisões, recursos e iniciativas em benefício da União.
Na Nova República, especialmente após a Constituinte, a
descentralização foi feita de forma incompleta, levando o País
ao pior dos dois mundos. Na prática, alguns Estados passaram
a emitir moeda, através dos seus bancos oficiais, além de
tributar exportações de produtos semi-industrialziados de al
tíssimo valor adicionado. Rompeu-se, assim. a unidade de
condução das políticas monetárias e de comércio exterior.
Do ponto de vista tributário, acentuou-se a transferência de
recursos e cerca da metade da receita dos principais impostos
federais passou a ser destinada a Estados e Municípios. Estas
esferas de governo cobram ainda royalties das empresas fede
rais pela exploração de recursos minerais e energéticos. Por
fim. em face do atual sistema político e partidário. os governa
dores passaram a ser grandes eleitores no Congresso.

Não houve. porém. descentralização de funções e encar
gos. A União regulamenta quase tudo, investe em ohras típicas
de Estados e Municípios. é responsável, entre outras coisas.
pelos portos, ferrovias. grandes estradas, universidades. me
renda escolar. saneamento básico, financiamento educacional.
construções hospitalares etc. As competências concorrentes
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entre as três esferas de governo, bem numerosas, acabam
atravancando ainda mais a descentralização.

É indispensável reorganizar a Federação. Não propomos
recentralizar as receitas, mas completar a descentralização
de encargos e funções até etapas ousadas, no que se refere
a Educação, Saúde, Transportes, Saneamento, Previd~ncia

e Justiça. A autonomia fiscal dos Estados deve ser levada
ao limite máximo, exceto em sua interferência com relação
às políticas monetárias e de comércio exterior. Nessas condi
ções, não é essencial que a União aumente sua fatia no bolo
tributário, mas que tenha mais autonomia para fazer política
tributária. A ação do Congresso relativa a questões de âmbito
regional e local deve ser limpa, reduzidas ao mínimo essencial,
e transferida às esferas estaduais e municipais.

Todavia, não basta supor que passar ao Estado ou Muni
cípio a execução de uma política seja, automaticamente, sinô
nimo de descentralização. A gestão, nessas esferas, pode conti
nuar burocraticamente centralizada. É preciso, também, pen
sar a descentralização como gradual passagem da solução esta
tal, burocrática - federal, estadual ou municipal - para a
solução em que as organizações e as comunidades por elas
atendidas possam ter maior autonomia na gestão dos progra
mas, sobretudo na área social.

O papel do poder público, em qualquer dos seus níveis,
passaria a ser o de acompanhamento, avaliação de desem
penhp e, em função desta, atribuição estragégica de recursos
públícos. Os programas educacionais, do nível superior ao
do ensino básico, poderiam ser os primeiros beneficiários desse
enfoque.

Convém prestar atenção no seguinte: a descentralização
radical representa condição necessária para nossa estabilidade
política, sobretudo se considerarmos que o País é perigosa
mente dividido por profundas desigualdades regionais.

Sétimo, é preciso repensar, no plano da função legislativa,
o sentido de nosso bicameralismo - Câmara dos Deputados
e Senado. A experiência mundial mostra que, mesmo em
regimes não democráticos, impõe-se uma segunda Câmara
(Senado), onde, de alguma forma, os interesses das comuni
dades subnacionais se exprimam e conciliem. Igualmente lhe
cabe, nos sistemas federais, examinar, como ocorre no Budes
tag alemão, a projeção regional das políticas nacionais, e sobre
ela deliberar, sobretudo nos casos em que o concurso estadual
nessa política seja significativo. Lembrando as considerações
anteriores sobre a descentralização, desenha-se aqui um papel
nítido para a segunda Câmara.

uin aspecto diferente da questão vem de atribuir à Câma
ra Alta a expressão de uma "segunda vontade", no processo
legislativo. Este é sobretudo o papel de uma Câmara revisora.
a que procede a um novo exame das matérias, o qual tem
sido visto, historicamente, pelós seus propugnadores, como
necessário ao equilíbrio político, para obrigar à ponderação
e ao amadurecimento das questões. Trata-se, como o sabemos,
da função mais controvertida de nosso bicameralismo.

Mesmo que se aceite a necessidade des~e papel de "pires
em que se esfria o café", na significativa imagem de George
Washington, quando, em discussão com Jefferson, defendia
a criação do Senado nú') Estados Unidos, creio se imporem
modificações na atual sistemática legislativa, de modo a propi
ciar maior celeridade a todo o processo legiferante. O poder
de iniciativa legislativa do nosso Senado parece-me em desa
cordo com essa função revisora. Por outro lado, a nova Consti
tuição criou, ao lado da Câmara dos Deputados e do Senado,

uma terceira figura, a do Congresos, com sessões plenárias
conjuntas. A lógica de duas Câmaras, com deliberações pró
prias e perspectivas distintas, se dilui nesse caso, impondo-se,
portanto, extinguir a dispendiosa redundância.

Oitavo, a legitimidade do nosso sistema político requer
que a verdadeira isonomia, de que falavam os gregos, isto
é, a igualdade de todos perante as leis, se inscreva entre suas
características definidoras. Para isso, é preciso que as institui
ções que provêm a Justiça funcionem bem. Faltar-me-ia com
petência específica para propor um rol de reformas nessa área.
Mas permito-me levantar preocupações que deveriam ser ob
jeto de imediata reflexão. Para termos a autêntica isonomia
- o governo das leis e a Justiça provida para todos - seria
sensato dispormos de mecanismos mediante os quais a grande
parte dos processos nas esferas locais fossem terminativamente
conduzidos, na jurisdição de primeiro grau e, apenas em al
guns casos excepcionais, levados aos Tribunais estaduais. Uma
boa parcela das questões deveria ser resolvida - e já há
instituições nesse sentido, como a Justiça de Pequenas Causas
- mediante prestação judiciária direta. Aos tribunais de nível
nacional chegariam apenas questões constitucionais e algumas
questões federais de maior relevância e alcance.

Igualmente acredito ser imperativo que todo o processo
judiciário adquira maior celeridade.' A condição de eficácia
na provisão de justiça depende da correção jurídica, mas tam
bém da rapidez da decisão.

Um problema sobre cuja solução deveríamos todos de
bruçarmos, para resolver logo, é a questão da diversidade
dos critérios de decisão sobre o mesmo assunto de implicações
amplas para toda a sociedade (como no caso das contestações
sobre impostos.) Também precisamos discutir em profundi
dade, sem prejulgamentos, a grave matéria das decisões traba
lhistas, quando o poder normativo da Justiça do Trabalho
colide com decisões econômicas necessárias. E necessário fir
mar uma filosofia e critérios de hierarquização, sobretudo
para situações de emergência, quando riscos de escalada infla
cionária estiverem presentes.

Trata-se de uma agenda imensa, que o plebiscito sobre
sistema de governo, antecipado para 21 de abril de 1993 
e a revisão constitucional-, permitirão abordar. Seu cumpri
mento deve representar a grande tarefa nacional na primeira
metade desta década. O atual Congresso, em face da comple
xidade dos problemas econômicos e do vigor dos interesses
corporativistas nele representados, não tem vocação para co
mandar grandes reformas econômicas. Mas pode e deve coor
denar a grande mudança política e institucional que permitirá
ao Brasil afirmar a democracia política e conquistar a demo
cracia social, (etomando o processo de crescimento sustentado
e substituindo () círculo vicioso da regressão econômica pelo
círculo virtuoso do desenvolvimento com es.tabilidade e jus
tiça.
JOSÉ SERRA economista e Deputado federal pelo PSDB
-SP.

Aprovo. Ad Referendum. Em 15-10-92.

Inocêncio Oliveira, 1" Secretário, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N' 1.843/92
(Deputado Paulo Ramos)

Dirigido ao: Ministro da Economia.

Solicita informações sobre empregados pela Caixa
Econômica Federal.
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I - Relatório

O Senhor Deputado Paulo Ramos encaminha o presente
requerimento à douta Mesa da Câmara dos Deputados, solici
tando o envio do mesmo ao Senhor Presidente da Caixa Eco
nômica Federal, através do Excelentíssimo Senhor MinIstro
da Economia, para obter "a relação dos empregados contra
tados pela Caixa Econômica Federal em Brasília e nas Superin
tendências Regionais de São Paulo, Bauru e Campinas, a
partir de 15 de março de 1990 até a presente data, bem como
informações sobre o salário inicial e atual de cada um dos
contratados e, se for o caso, a relação dos nomes <laqueIes
que já não estão mais prestando serviços a essa Instituição,
informando o último salário, data e o motivo da demissão.

É o relatório.

II - Voto do Relator
Somos pelo deferimento do pedido do nobre Deputado.
Sala das Reuniões da Mesa, . - Deputado

Genésio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu

tados
Na forma do disposto no art. 50, § 29 , da Constituição

Federal, combinado com o art. 115, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro a Vossa Excelência seja encaminhado o
presente.

REQUERIMENTO N~ 1.843/92
Ao Senhor Ministro da Economia, para que envie a esta

Casa do Congresso Nacional a relação dos empregados contra--
tados pela Caixa Econômica Federal em Brasília e nas Superin
tendências Regionais de São Paulo, Bauru e Campinas a partir
de 15 de março de 1990 até a presente data, bem como informa
ções sobre o salário inicial e atual de cada um dos contratados
e, se for o caso, a relação dos nomes daqueles que já não
estão mais prestando serviços a essa Instituição informando
o último salário, data e o motivo da demissão.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1992. - Deputado
Paulo Ramos, PDT - RJ.

Aprovo. Ad Referendum. Em 15-10-92.
Inocêncio Oliveira, 10 Secretário, no exercício da

.. Presidência.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N~ 1.844/92

(Deputado Jackson Pereira)

Dirigido ao: Ministro da Aeronáutica
Solicita informações sobre a dolarização na cobran

ça de faturas de passagens aéreas internacionais.

I - Relatório

O Senhor Deputado Jackson Pereira encaminha o pre
sente requerimento à douta Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados, solicitando o envio do mesmo ao Excelentíssimo
Senhor Ministro da Aeronáutica, para obter os seguintes escla
recimentos:

"1 - A decisão do DAC de dolarizar a cobrança das
faturas contra as agências de viagens relativas à venda de
passagens internacionais observará que legislação vigente?

2 - O Banco Central do Brasil, através do seu Departa
mento de Câmbio, foi ouvido sobre essa decisão?

3 - Essa prática está de acordo com a política econômica
adotada pelo governo que, pelo que se percebe, não é adepta
da dolarização?

4 - A ABAV - Associação Brasileira das Agências de
Viagens, foi ouvida sobre tal alteração?

5 - Com essa medida não se correria o risco de, numa
segunda oportunidade, indexar, também, a cobrança relativa
à venda das passagens domésticas?

6 - Não poderia ser suspensa essa decisão até que se
amadureça essa questão através de uma ampla discussão do
assunto com a direção nacional da ABAV?

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Votamos pelo deferimento do pedido do nobre Autor.
Sala das Reuniões da Mesa, . - Deputado

Genésio Bernardino, Primeiro Vice-Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N~ 1.844, DE 1992

(Do Deputado Jackson Pereira)

Solicita informações ao Exm~ Sr. Ministro da Aero
náutica sobre a dolarização na cobrança de faturas de
passagens aéreas internacionais.

.Exm9 Sr. Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados

A imprensa, nos últimos dias, deu amplo destaque à possí
vel implantação de um novo sistema de cobrança das faturas
que têm os agentes de viagens como sacados alusivo à venda
de passagens internacionais, medida que teria sido autorizada
pelo DAC - Departamento de Aeronáutica Civil.

Como se trata de uma decisão contraditória e, inteira
mente, prejudicial ao importante segmento das Agências de
Viagens, entendeu o requerente de encaminhar, tomando por
base a legislação vigente e o Regimento Interno desta Casa,
o presente Pedido de Informações ao Exm9 Sr. Ministro da
Aeronáutica para que, no prazo legal, preste os necessários
esclarecimentos conforme os quesitos abaixo:

1-A decisão do DAC de dolarizar a cobrança das fatu
ras contra as agências de viagens relativas à venda de passagens
internacionais observará que legislação vigente?

2 - O Banco Central do Brasil, através do seu Departa
mento de Câmbio, foi ouvido sobre essa decisão?

3 - Essa prática está de acordo com a politica econômica
adotada pelo governo que, pelo que se percebe, não é adepta
da dolarização?

4 - A ABAV - Associação Brasileira das Agências de
Viagens foi ouvida sobre tal alteração?

5 - Com essa medida não se correria o risco de, numa
segunda oportunidade, indexar, também, a cobrança relativa
à venda das passagens domésticas?

6 - Não poderia ser suspensa essa decisão até que se
amadureça essa questão através de uma ampla discussão do
assunto com a direção nacional da ABAV?

Nestes termos,
P. Deferimento.
Brasília - DF, 7 de outubro de 1992. - Deputado Jack

son Pereira.
Aprovo. Ad Referendum. Em 15-10-92.
Inocêncio Oliveira, 19 Secretário, no exercício da

Presidência.
Do Sr. Deputado Antônio Britto, nos seguintes termos:

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Tendo sido designado relator do Projeto n9 3.201192, que

tramita em
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regime de urgência na Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, solicito à Vossa Exeelência a apensação a ele dos demais
projetos de lei versando sobre o tema Aposentadorias Espe
ciais de que trata o art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991.

Atenciosamente, Antônio Britto, Deputado FederaL
Defiro a apensação ao PL nº 3.201192 dos seguintes Proje

tos: 1.100/88; 7.944/86; 6.073/90, 282/91, 346/91, 344/91,
486/91, 774/91, 701191, 142/91, 1.246/91, 1.654/91, 1.683/91,
1.836-A/91, 2.400/91, 1.995/91, 3.048/92, 3.185/92, 1.682/91,
1.526/91, 1.411/91 e 3.219/92.

Em 15-10-92, Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, no
exercício da Presidência.

COMUNICAÇÕES

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

Brasília, 9 de outubro de 1992
Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico a V. Ex~ o Deputado CAR

DOSO ALVES Para compor a Comissão Externa incumbida
de acompanhar junto ao Governo do Estado de São Paulo
a apuração dos fatos ocorridos na Casa de Detenção de São
Paulo.

Cordialmente, Nelson MarquezeIli, Líder PTB/SP.
Do Sr. Deputado Jamil Haddad, nos seguintes termos:

Brasília, 9 de outubro de 1992
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Exce-'

lência que, no dia 8 do corrente mês, fui nomeado para exercer
o cargo de Ministro' de Estado da Saúde.

Para tanto, estou solicitando dispensa do meu mandato
parlamentar, enquanto durar minha gestão à frente desta Pas
ta, ao tempo em que manifesto opção pelos vencimentos 'de
Deputado FederaL

Atenciosamente; Jamil Haddad, Ministro da Saúde.
Do Deputado José FeUnto, nos seguintes termos:

Brasília, 6 de outubro de 1992
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
D.D. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que a partir

desta data estou reassumindo minhas funções de Deputado
Federal, em razão do afastamento do titular Deputado Home
ro Ogúido - PMDB/PR.

Antecipando meus agradecimentos pela atenção dispen
sada, subscrevo-me.

Atenciosamente, José Felinto, Deputado FederaL
Do Sr. Deputado João eolaço, fios seguintes termos:

Brasília, 7 de outubro de 1992
Exmº SI.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que a partir

desta data estou reassumindo minhas fUl\ções de Deputado
Federal, em razãó do afastamento do titular Deputado JOSÉ'

• JORGE - PFLIPE.

Antecipando meus agradecimentos pela atenção dispen
sada, subscrevo-me.

Atenciosamente, Deputado João Colaço.
Do Sr. Deputado José Jorge, nos seguintes termos:

Brasília, 7 de outubro de 1992
Exmº SI.
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência, para comunicar que a p'ar

tir desta data assumo o cargo de Secretário de Estado da
Educação, Cultura e Esportes de Pernambuco.

Em razão do exposto solicito minha licença do Mandato
Parlamentar de Deputado Federal, a partir de 7-10-92, por
tempo indeterminado, optando, de acordo com o que dispõe
o art. 56, inciso I, § 3º, pela remuneração do mandato.

Sem mais, subscrevo-me.
Atenciosamente, José Jorge, Deputado FederaL

Do Sr. Deputado Paulino Cícero de Vasconcellos, nos se·
guintes termos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados

Comunico a Vossa Excelência e à Casa que estou afastan
do-me do exercício do meu mandato, na forma do art. 56,
item I, e seu § 39, da Constituição Federal, em virtude da
investidura no cargo de Ministro de Estado das Minas e Ener
gia, para o qual fui hoje nomeado, conforme publicação no
Diário Oficial.

Brasília, 8 de outubro de 1992. - Deputado Paulino
Cícero de Vasconcellos.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, nos seguintes termos:
Brasília, 13 de outubro de 1992

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

Caro Presidente, .
Com os meus cumprimentos, venho comunicar-lhe que

estou assumindo novamente as minhas atividades nesta casa
a partir de 13-10-92.

Assim sendo, solicito suas providências no sentido de
autorizar a suspensão da minha licença a partir da referida
data.

Certo de contar com a sua habitual atenção, antecipo-lhe
os meus agradecimentos.

Atenciosamente, Aécio Neves Cunha, Deputado FederaL -

Do Sr. Deputado Alano de Freitas, nos seguintes termos:
Brasília (DF), 15 de outubro de 1992

A Sua Excelência o Senhor
beputàdo Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da C~mara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de vir à presença do ilustre Presi

dente para informar que, em virtude do afastamento do Depu
tado Lázaro Barboza, da repreSéntação do PMDB de Goiás,
para integrar o Ministério dó Governo Itamar Franco, nesta
data, estou reassumindo o mandato de Deputado Federal.

Na expectativa de continuar com a costumeira atenção
de Vossa Excelência, permita-me enviar os meus cordiais cum
primentos. - Deputado i\lano de Freitas.



.22670 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

RECURSO Nº 39, DE 1992
(Cmdra dedsão çandusiva de Cmnissia)

(Do Sr. Jair BoIsanaro)
1leqIl.... na foma lIo p....ãg'raf'" 29 do artigo 132 do
Regimento 1:nterno, que o projeto de Lei n9 5.809,

de 1990. a~. ap..eciado pdld Plenário.

I~LIQUE-SE. 5~META-SE AO PLEN.~IOI

. Senhor Pres1<:1ente:

o Depuhdo ababo-assinado com base no art. In. §

21, do Regimento Interno, recorre ao Plenário contra 3 decisão
. .

de não-ecolhimento do P~ nO S809/90, pela douta COMissão de Oefe-

sa Nacional.
Entande o recorrente, existirem a.pectos legal~, no

cooclito de equanimidade da aplicaçio do objetivo formal, não oc~

lhidos pela Com~••ão recorrida, razio pela Qual, recorre ao Ple

nlÍrio pau xcexa"" dI "at';'ria.

Salr; éls Cor::1!l.õeo, em O, de 12 de 1991.

• ~R Nio.c dlspcn.~rá a COMP~t~neia do Plr
n'rlo para discutir t yotMr. IlobalMcntr ou eM
partE, proJeto dE lei apreciado conclu.lva_cnlt
.rl•• C~_IS.Õ'5 sr. no pr~~o de ctncD sr5.it~ da
publlca.5o do rc,pcctl~o anúncio no Diário do Con
.r~••o Naclon~l r no avul~o d~ OrdrM do Dia. hou
Yer rccu,..o nt·",(,C' 5r:nt idu de UM déc 11'0 dor. ..t,..tlrotõ
da C.~~. ~prrs~nt.do ~M s~s5ãD c provido por dcci
.io de Plcnnrio da ti••ra.

PRÓJETO DE LEI NR S.809-A, DE 1990
(Do Sr. AnlilnJo de Jesus)

ModifIca a redaçio do artigo 20 qa ~ei na 5.698, de 31 a~

agosto ,!te 1971 •• ., ~ llÀrágrar.. -S. do artigo la da ~ei nO
5.J15, de 12 de Setembro de 1967~

(lls Camissões de Oll.t"esa Nacional; e ae Canstltu!çio .. J",.
tiO•• de Redaç:o l~rt.S4- Art. 24.11) -

o Congresso Nacional decre~a:

Art. IA O art. 2 A da Lel nA 5.698. de 31 de
agosto de 1971. passa a vIgorar com a segulnte
redação:

Jair Bollonaro
Dqutallo P.4am1-PDC-JtJ

§ 3a Prova de ter participadO de pelo
menos duas viagens em zona de ataques ou
de possíveis ataques submarinos. no perío
do de 22 de març~ de 1941 e 8 de maio de
1945, independentemente de ter sldo e.col
tado ou de ter feito parte de combOiO."

"Art. 2A Considerl!l-se ex-combatente parl!l
os efeitos desta lei. o definldo como tal
pela Lei n Q 5.315. de 12 de setembro de
1967. b~m como o integrante da Marinha
Mercante Nacional, Que. entre 22 de mar~o
de 194( e 8 de maio de 1945. tenha partl
Clpado de pelo menos duas viagens em zonas
de ataques ou de possiveis ataques
sub~rinos. "

Art. 2 Q O § 3 A do art. 1~ da Lei nA 5.315.
de 12 de setembro de 1967 passa a vigorar com
a seguinte redaç6o:

lUITOJlIO DE JESUS

SALATIEL CARVALHO

ftUtO KIIIST

mCELO LUZ

GONZAGA NOTA

SAULO COELHO

lVANORO CUNHA LIM

•.U
OOACIR KLEIN

EDIHUIlOO CALCINO

KAURO SAIIPAIO

Jost 1l0U!lA

ELIAS MURAD

I'IlAHCISCO COE::'HO

WIZ PIÁUHYt.IlIO·

ALVARO "fBEIRO

CELSo BERNARDI

ONAIIlEVES HOUIlA

OSVALDO' IlEIS

NELSON TIlAO

CARLOs SANTAllA

BENEDITO DE FIGUEIREDO

LUIZ PONTES

MORONI TDRGAll

OSMllIO PEREIIlA

REDITARIO CASSOI.

,r.LDO RI!:I3ELO

I'.,'IURICIO CALI~TO .

"'\PROVITA VIEIRA

MliRCELÓ BARBIER f
FERHANÕo CAIlRIOIl

JoAo DE DEUS ANTUNES

PAJ;DERNEY AVELÚlO

'llALTEll NORY

BERALDO BOAVENTU;> A
ALOISIO VASCONCEt.OS

OSVALDO MELO

ORLANDO PACHECO

II!:IF J'ABUR

PINHEIRO LANDIM

N!:STOR OUARTE

PEDRO PAvAo
amCIa KNOP

SIDNItY DE MIGUEL

AROLDO GÓES
BENEDITA CA SILVA

BENEDITO DC~INGOS

VALDEMAR COSTA

ROB!:RTO JEFFERSOS
ERALDO TRISOACE

ALDIR CABRAL

JOXO IlENRIQUIt

"Art. I A ........................

Legi5il&\lã citada ane.aaa.pelaCoon1e~ú
das Comilsoel Penraanenttl!ll

RESOLUÇÃO N" 17" DE 1989
ApfDI/6 o RegImento Intemo
d6 C6m6f6 dos Deput4dos.

,",ust tf 1caçlo

A Lei nA 5.698/71 trata dos beneficios que
agasalham os ex-combatentes Que correram ris·
cos nos campos de batalha durante a segunda
grande guerra.

TItulo V
DAAPRECIAÇÃO DAS PROPOSIÇÓES

CAPfruLOI
DD Tt'M1lÍúJçáo

Ait. i32. Apresentada e tida perante o Plenário, 11 proposição será
objeto de decisão:

1-do Presidente. nos casos cio art. 114;
D- da Mesa, nas hipóteses cio llrt. 115;
m~das Comissões, em se tratando de projeto de lei que dispensar

a cotnpetencia do Plenário, nos tennos do art. 24. U;

ri - cio Plenário, nos demais casos..

--------- ---------

Dúvidas surgem ao ~e aplicar os seus manda
mentos. em especial o art. 2A • Que define Quem
deve ser considerado ex·combatente.

A autoridade administrativa ao apreciar os
pedidoS de reconhecimento dessa condição. tem
entendido que o benefício nio alr.ança a trip~-

.1açAo de navios Que navegaram em locais onde
efetIvamente nAo ocorreram eventos de ataque e
danos às emcarcoç6es ..

Esse ente~dlmento nio • o Que se conforma
com o melhor sentImento de Justiça. Ao trafe
garem por zonas de guerras as embarcaçOes cor
rarem riSCOS efetivos:. trlpulacio viveu a



.outubro d~ 1~92 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 16 22671

tensio e os de.gestes comuns e essas sltua
çOes:" nio Interessa Que nio tenha havida o a
taaue: o conflll0 era mundial e os seus efei
tos eslenderam-se Dor todas as réglOes mar;ti
IlIIIS e pelas emoarcaçOes Que trafegavam em Zo
nas estateglcas. A SItuação. comparatIvamente.
se assemelna ao adIcional oue se paga pelo e
xercícIo de empregos ou funções em zonas Insa
lUbres: ' nAo Imoorta dIretamente a efetiva 0
corr6nCIB do dano físico para ensejar o perce
bImento da ventag~~ bastando tio-somente o
exercício nas'!onas insalUbres.

t de diffcil deI1mitaç!0. al'm do mels. a
zona de efetIvo perIgo: os navio~ mercantes
nacIonais. Que placidamente navegavam em nos
sa~ costas e foram torpedeadoS. por certo não
tInham colocado em suas previ sOes a ocorrénCla
do fato ~gresslvo.

Por estas razOes apresentamos o presente
proleto: a rigor, seria dlspens8vel a modifi
caçio do diSPOSitivo POIS a,.expressão ·zona dli
ataoues submarInos· englOba' a zona de possi
vets ataQues submarinos. Mas para aclarar o
alcance do mandamento. as vezes lImitado por
razOes burocráticas. deCIdImos apresentar a
proposição. para a Qual pedimos o apoIo dos
nobres colegas. '

1~6e-se também a modlf~c-.ão da redação do
S 3 a do art. ,a da Lei n~ 5.315. de 12 de se
tembro de 1967. para tornar maIs expliclta •
aplIcação da dIsposição constitucional a Que
alude o mencionado diploma legal.

Sala das Sessões. 9 de ow~Ubro de 1Q90. _
Deputada Antõnio de ~esus.

LEGISLAÇAo CITADA. ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS C~ISSÓES PERMANENTES

LEI Na,5.69B. DE 31 DE AGOSTO DE 1911

Art. 2~ CbnSldera-Se ex·combatente. para os
efeitos dsta leI. o definido como tal na LeI
~A 5.315. de 12 ce setemoro de 1967. oem como
O Integrante da Marlnna Mercante NaCIonal aue.
entre 22 de março de 1941- e 8 de maIO de 1945.
tenhe partiCipadO de pelo menos auas vIagens
em zona de at~aues SUbmarInos.

Parágrafo unlCO. ConSIderam-se. aInda. ex
comeantentes. para os .feltos desta lei. os
pilotos CIvis Que. no oeríodo refe~;do neste
artigo. tenham comorovadamente cartlclpado.
por sollcitac;!o de autoridade mIlItar. de pa
trulhamento. busca. VIgilância. locali-:i!lc;ão ae
navIos torpedeados e aSSistênCia aos náufra
gos.

Art. 3~ O ex-combatente já aposentadO de a
:ordo com O regIme comum aa legislação organl
ca da preVIdência SOCial terá direIto à reVI
sio da cálculo da renda mensal de seu benefí
CIO. para Que ela sela ajustada ao valor esta
belecido no Item 11 co art, I~ com efeitos
~inancelros a contar da data da pedld9 ae
revisão. '

Oarágrafo único. Poderá igualmente ser re
vIsto a pedlpo. nas condições deste artIgo. o
valor da aposentadorla aue t'ver serviOO de
base para o cálculo de· pensão concedIda a de
pendentes de ex-coma.tentes,

Ar.. 4 A O valor dO benefício em manutenção
de ex-combatente ou de seus oeoendentes. Que
atualmente seja superIor a 10 (aez) vezes o
maIor sa'ário minimo mensal vigente no Pais.
n60 SOfrerá redução em decor.rêncla desta lei.

Parágrafo único. Para os efeitos doq 1 Sposto
neste artigo. Incorooram-se ao benefício da
prevld~ncia SOCIal as vantagens conceclcas'com
fund~o na Lei n~ 1.756. de 5 oe dezembro

.a.e--1952 .

Dispõe sOb~e as prestações devidas .a ex·
combatent~ segu~ado da previdincta social
• dá out~ãs provldênctas. '

Parágrafo único. Será comoutado como temoo
de servIço. para 05 efeItos aesta le'. o oe
riOdo de servIço militar pr.s~ado durante a
guerra de 1939 à 19A5.

11 à renda mensal dO auxillo-aoença e ca
aposentadorIa de aualauer escecle. cue será
igual a 100% (cem por centol dO saláriO de oe
neficlo. ae'lnldo p. cellmltado ~a legislação
comum da prevlcencla SOCial '

o Presldente da República. faQQ_saber Que o
~ongresso ,NaCIonal decreta e eu sanciono a se-
guinte lei:· ,

Art. 1a O ex-combatante segurado d5 previ·
dincla social. seus dependentes terão direito
às prestações ·previdenclárlas. concedidas.
~ntldas e reajustadas d. conformidade com o
regime' geral da legislação orgânica da previ
,dância social. salvo Quanto;

Art. 6 a . Fica ressalvado o di~e;to do ex
combatente que. na oata em Que entrar em vigor
esta lei. Já tIver oreencnldo os reaulsltos na
legIslação ora revogaca para a concessão da
aposentadoria por tempo de servIço nes condl
çOes então vIgentes. observaoo. po~.m nos fu
turos reajustamentos o dISDOS~~ ~o art. 5 A

. 0aragrafoÚnlco. Nas mesma!! ,"ondl c;:Oes' des'te
artigo. f;~a ressalvaoo c d'~e·to à pensão dos
deOendentes de ex-combatente,

Art. " Ress~lvada a .ndPótese dO art. 6 A • do
caso de o ex-c~a~ente Vlr contribUindo. de
acordo com a legIslação ora revogada. sobre
salário suoerlor a 10 (dez) vezes o maior
salárIO mínimo vIgente no País. não Ser8 com'
nutada. para 'Qualauer efeIto. a carcela da
contribuIção que cor responda •• excecente da
QUele limite. a Qual será restltuida. •
pedido.
A~t. ea Esta lei ent~ar. em vlg0~ ~a da~'~,

sue publicação. revogadas as Leis nAs 1~~
de 5, de.dezemoro oe 1952 e 4.297. de 23 de de
zemcr~ de 1963. e demais 'd1spoSlçOeS em
co"t~a",1o.

A~t. 5A OS futuros reaJus~amentos cc benefí
cio do segurado ex-comoetente não '"Cidl~ão
sobre a parcela exceaente ce '0 (dez) vezes o
valor dO maior salário mínimo mensal vIQente
no Ptfs. .

aQutslçio do
de servIço

serviço. Que

ao tempo de serviço para
ã aposentadoria por tempo
abono de permanênCia em
25 (vinte e CInco) anos:

1
dtre1to
ou ao
será de



22672 Sexta-feira 16 DIÁRIO D() c<;n~q~~s~o_NACIO~AI-.-(Seção I) Outubro de 1992

1n
G.

da

de
vi._

Bras.ftia. 31 de agosto de 1971: 150· da
d~pendênCHI e 83 A da, Republ'iCI!l. _ I!NfLIO
MEDICI _ ~úlio Barata.

'LEI N· 5.315. DE 12 DE.SETEMQRO DE 1967

Regulamenta o art. 178 da Constituição
do Bras t1 • que" c!t spÕe sobre os e~~
conDatentes da Segunda Guerra Mundial.

o Presidente d~ R~pública, faço sacar Que o
Congresso NaCional oecreta e e~ sanciono c S~=

gUlnte lei:

Art •. ,. ConSloera-se ex-cornoatente, cara .-.
'elto oa aplicação do art. 178 da ConstitUição
00 BraS1!, todo aouele Que tenha cartlc1pado
efetIvamente de operaçOes bélicas, na Segund~

Guerr. Mundl.'. como Integrante oa Força 00
ExérCito. oa Força Exped1c10nárla BraSileira,
da Força Aerea BraSileira, oa Marinha de Guer
ra e da Mar1nna 'Mercante. e ciue. no caso oe
milItar. naja 5100 I;cenc,ado do serviço ativo
e com isso retornado à v1da Civil def1n;ti~a

llIente,
S ,. A prova da partiCiPação efetiva em ope

reçOes bélIcas serÃ fornec1oa ao Interessado
pelos ministérios m111tares.

S 2& Além da fornecida pelos min1stér10S mi
litares, const1tuem, também, dados oe lnforffia
çio para fazer prova de tar tomado parte .fe
tlva em oce~a~6es bélicas:

a) no txercito:

d), r-ertidlo fornecida pelo respectivo minis
~p.r1c militar ao ex-combatente Integrante de

tropa transportada em navios escoltados por
navios de guerra.

S 3- A prova de ter serviço em Zona de Guer
re nio autoriza o gozo das vantagens previstas
nesta lei. ressalvado o preceituado no~
117. § 1-, da Constituição do Brasil de 1967.
~ o disposto no § 2& do art. ,. desta lai.

~ lO .

.aOJETO DE LEI M. 2.052. DI 1991
(DO aa. lIu.s:rIllo uap.&IRA)

Ale.ea & ~.~.çio do a~tl.o 3. da 'e\ ns-S.!99, de 31 ~.

~.o~:v ~. 1971, ~u~ ·J~.;Õe oobe••~ pce.c.çõ~. d•• ld.'

•••-c:oMbatellc••"'1..rado da ;:C'ovic1õncia lIoei..1 e õ. 011
t~~& @r~vl=incla.·.

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. la - O art. 20 da ~e! nG 5.696, de $1 de agosto de

1'71, passa a vigorar co~ : redaçlo $,.guLn~e:

·~rt. 20 _ Considera-se e.-coMbatente. par. os e'.!
tos desta lei, o definido c:c"o tal na Lei nO' ,. '1'
60 12 de Sete..bro de 1'67, beM coa0, o integrante
Morinha Mercante Nacional Que, ·entre 22 de ..arço
19.1 e 8 de Maio ~e i945, tenha participada de

g~ns eB zónas de:.taque~ submarinos·.

I _ o diploma oa Medalha de Campanna ou o
certificado de ter serv1do no Teatro Oe apera
çOe. da Itáli.. para o comp~nente aa Força
EMped1Clonárla Brasileira:

~r~. 2Q - Esta l.! entra em v!gur na
-publlcaç lo.

~t. 3. ~R.vog••-se a. d1sposiçDes

data de sua

"li c:ontr"rl0 •

~ I~ _ Q c~rtific~do de Que tenna particlpado
~;>e-::ivill;ilttnte em'mtssões de vignãncla e segu~

rança do litoral, como Integrante da guarnlçio
~e .'n•• Qce'nlcas ou de unl~ades Que se des
locaram Q. suas seoes para o cumprimmnto d~

Que1 •• m;ssees.

b) n~ A.r~náutic.:

I • o diploma .da Medalna de CamQanne ga
Itá1i., para o seu portador. ou o diplom~ ~~
Cruz de Aviação, para os trIPulantes de aero~

naves engaJaoos em missões 08 patrulha;

C) na Marinna de Guerra e Marinha M~rc~nt~:

I _ O diploma de uma das Medalhas NavaiS do
Mérito de Guerra, para o seu portador, desce
Que tenha 'Sido trIpulante de navIo de guerra
ou mercante. atacados por Inimigos ou destrui
dos por aCidente, ou oue tenha partlclpaoo de
comeolo de transport~ de trocas ou de abaste
Cimentos, ou Oe mIssões de oatrulha;

11 o diploma oa Medalha de Campanha Oa
Força ExpedIcionária BraSIleIra:

111 _ o certiflcadO de Que tenha partICipado
efetivamente em mlssOes de- vIg11ânCI. G segu
rança como integrante'" C1a gUi!!"nição dG lInDa
ocein 1 cas; .

IV o cert-,ficado de teJl" PlilrtlclPllClo da!!
OpereçOe, especifIcadas n05 lt@ns ! o EZ.
a1ineo c. § 24 , do presente art1go;

.at.lSTl'lCAÇllO

A fl.lÇlo da nu.aro d. v1ag.ns, cc"for~, con:ft.. do te.le"

to 6r101":'Dl do ort. 21 , repr.sentl flaQrantlt lnJusUl;a contra •

~'iUO~' Que na!; 'lIusr.;•• 1St. requhlto. ilrb1trarh",,!nte fhlll_

da. ..
cont. ti, Olipofllncl. da trlpulaçJ,o Ou c n~lIIIltro de "hQ~ns (Se .:aue

tlv~slellll patt1o::!p<1Go. O rlSCD de 'l'1(:JiI esteve presente selllpre cue

-l-;- " • ..,10 atr.a ..~'Ssa"' .. ,te..,,,, de .tt.Jque. Hlloa J"'Pl!dit. Dor e.welllpl.=

cru_ tra.pulan"IS t,nh'" "CIP<ldD llesos de lnú.erU t:r.v'Cssl~s.

e"Quanto. para outres. a pr1Meira tflnh. slgnl'tc.~Q perda de vi.

da, fecla.ntc:s grcvu, ou lnv81ldez per...nente.

tsto posto"•.a presente lnlcwt1vlI. Q1.Ie viSa ao t1bjet1vo

de r.gulaunear a que. tio d~ u••• Dengectlva ••1s ild.auad~

COIltOtU'itlt • t ••! tdada1.

SIlla l1u leiloe•• oIlft. ZZ de olltullnt lIA! 1-"1

Deplltlll1D SEBASTIÃO PERREIllÃ
PlI1DBIJIA

LEGI~~C~O CITADA, ANEXADA PELA COORDENACAo ~

DAS COHISSOES PER~~NE~TES

JZI Nf 1.698 - DI: 11 D Ae6ftO
DI 11m

D~1J~ .óbre Gol prC"l496e.. c!cvidAI •
u-cOtjW4tent<! .efTll.rGdo do ",.evi
tUn.ci4 COC'ÚlJ « ~ outraf~
tWi.c.
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de Lei em pauta estao eivados de lncon~tftuclnnalld~de r ~fto In

convp.flIent f",. '111 mr'lll da em qUf': Ih""" I r t liam n rp",fI rr f t n fl:1 1"'1 I ".I:J

rer conceItuar como lona d~ guerra, zona de po~slveIs

submarInos, ou seja, todo o litoral bra5Jlelro.

os Projetoo;Oessa forma, pelas razões citadas,

11 - VOTO DO RElATDIl

Tendo. ell v1sta os lIlúltiplos aspectos que envo!

veM o Projeto de Lei ell questlo e o Projeto a ele apensado, per

.!to-.e fazer as consideraç~es a seguir.

PrellMinarlOenh, vale frizer qu'e o obJeuvo lIe

amparar aqueles que. contribulra.. , direta ou indiretuiente, na d!

fesa da PHria, por ocasllo do últiMO conflito Mundial" j' foi

plena.ente aicançado pela vasta legislaçlo j' outorgada.

A Constituiçlo rederal de 1988, no Art. 5' do

Ato das Oisposiç~.~ConstitucionaisTransitórias, .ant,ve, e ••
aiguns casos at~ a..pliou, os beneficios conquistados pelos e'~

COMbatentes e reafirMOU o conceito de eX-COMbatentes J' definido

pela Lei nO 5.'15, de 12 de seteMbro de 1967, ou seja: slo os
que tiveraM eflitiva partlc:ipaçlo eM operaç~es b~l1cas durante a

segunda Guerra Mundial.

Assim, o Projeto de Lei e. exame e o apenso su~

vertem. meta asslst~ncial eM que se fundamenta 9 preceito COn!

titucional e toda legislaç30 relativa ao ex-combatente, ao proc~

çlo vigente desde 1942, que protege o ex-combatente, com ela c.!!

lldlndo.

110. t ....... do Art. 24, I li, cClOlbinado C08I o Art.
166•• do Art. 119. caput, I. do Regi..nt:Q Interno 4& C~
,,1'& do. o.putado., alter.cso pelo Art. li, I. da aeaoluçao
~I 10/91, o Sr. Pr••id.nt. d.t.rainou a abertura - • divul
9a..io na Ord_ do Dia da. C08Ii.aõe. - da pra.o para apr.
••nta..io d....nd•• a~ proj.to, a partir dt04/ 11/.91, por
cinco •••lIÕe.. Cagotado o pr••o, nao for.. recAJ,id•• "'0
da. ao projeto,

COIIIsdo Il& DII'ESA IIllCIOIIlIL

TDIlO DI: IUCDIIII:IITO DI: DII:IIlIAS

Arl . 2' Con.ldera-ar ea-comba
tente, para Oli efeitos dc.sLa Lr.1. o
definido como tal na Lei n' 6.31/),
da 12.de 6ekmbro df! lK7, bem comO
o l11tE'vant.c ela Marinha Mercan&.e
Naelo~) Que, entre 22 de março d'
lHl e I de mato dt' 1046, .tenha par
t.!cIJlado.. de Jll'lo menos dUL"l ylagcOl
em zona de ataque. lubmarlnGl.
. ParNrrafo '6n1eo. Cona1deram-lll'.

alndo, ex-combatentes, para os rfl'ltolt
desta Lei, os p116to1 dvl. qUI, no pe
dodo nfeddo neate artif,o, tenham
comprovadrmentAl participado, por 10
UclLaçAo dI:' autoridade miJllllr. de pa
t.rulhanll'nl.o. b~C:l\. Vip:1Umclll, ltoca
lIzaç'o de n&\1os ·torpede4do:o: to u.~;'

~ncl. aos nflufrAgoll,

PARECER DA COMlSsAo

DEPUTADO rEDERAL

Diante do exposto, manifesto-me pelo nlo acolh!

do Oeputado Antônio

A Comissão de Oefesa Nacional, em reunl§o ordinária
realizada hoje, rejeitou, contra o voto do Oeputado Jair
Bolsonaro, o Projeto de Lei ne 5.e09/90, • o de nO 2.052190,
apensado, nos termos do parecer db Relator.

Estivera~ presentes 05 Senhores Deputados:
Mauricio Campos - Presidente, JaIr Bolsonaro -Vlce

Presid~nte, Orlando Bezerra, Paes Landim, Roberto Maga
lhães, Etevaldo de Menezes, João ragundes, Marcelo earbie
ri, r'bio Meirelles, rernando Corrion. Heitor rranco, HOu
ro Borges, H~lio Bicudo, José Dirceu; Roberto Franca, Cor
rior Júnior, João de Deus Antunes, Ivo Mainardi e rausto

Roc"o.

~ o parecer, sub censura.

Sala da Co..i.slo, em 14 de nove..bro de 1991

Sala da Comissãc. -oI 2D de novembro de 1991

De~á'.irlá1í~~-~
• / Presidente /

b4-c4r-r},.,~
DeP.w.~""",*ii tr1nl:Ul:JD

Relator

de Jesus e, bem assim, do Projeto apensado, de autoria do Oeput!

do Sebastilo rerreira, pela invaslo dos meSMoS ~ Constituiçlo r!

deral.

.ento do Projeto de Lei nO 5.809, de 1990,
~ RELATOR10

PARECER DA COMISS!O DE DEFESA NACIONAL

"Art. 20 - Considera-se ex.-combatente,

para os efeltos desta lei, o deflnido c.!!

..o tal na Lei ne 5.'15, d~ 12 de sete!

bro dti 1967, beM co"'o, o Integrante da

Mar in". Mercante lIac I anal que, entre 22

de Março. de 1941 e 8 de Mala de 1945, t!

nha participado de viagens e/ll zonas dr

.taques subMarinos"."

19.5.

o presente Projeto de Lei, do nobre oeputado A!!

t6nio de Jesus, t .. por flndidade estender os banerlcios previ

denci'rios aos MarltiMos que particip~raM de pelo .enos duas vi!

lIens e. "Zona de Ataque Sub..arino". COMO deflnido no Art. 2e da

Lei ne ~.6ge, de '1 de agosto de 1971.

O art. 2e éo Projeto de Lei altere a redaçlo do

Art •. 1e da Lei ne 5. '15, de 12 de setellbro de 1967, COlO igud

propósito de considerar eX-COMbatente os que provare. ter parti

cipado de pelo .enos duas viagens e. zona de posslvels etaques....
sub.arinos,.no perrodo de 22 de .arço de 19.~ e OI d••eio de

roi epensedo o Projeto de Ler na 2.052/9i, apr!

santado nos seguintes ter.os:

".Art. le - O art, 2e tia Le! 5.698, de '1 de ago!

to de 1971, passa a vigorar COM a reda.. lo segui!!

te:
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RECURSO Nº 40, DE 1992
(Do Sr. Iberê Ferreira e DUtros)

Requer, nos termos do § 2 Q , do art. 132
do Regimento Interno, que o Projeto de
Lei n Q 1.146, de 1991, seja submetido ao
Plenário da Câmara dos Deputados.

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário.)

Senhor Presidente,

Nos termos do § 2~ do art. 132 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, requere
mos que o PL n~ 1.146/91, seja discutido e
votado pelo Plenário desta Casa.

Sala das Sessões, em 20 de fevereiro de
1992. _ Iberê Fereira _ João Faustino _ José
Maranhão _ Manoel Castro _ Eduardo Slqueira
Campos _ Ney Lopes _ Ruben Bento _ Valdemar
Costa Paes Landim _ Telmo Kirst _ Fábio
Melrelles _ João Fagundes _ Gastone Righi
ROdrigues Palma _ Jonas Pinheiro _ Manoel
Morelra Osvaldo Melo _ Maluly Netto _ Je
sus Tajra _ Adroaldo StrecK _ Jair Bolsonaro

Everaldo de Olivelra Alceste Almeida
MunhOz da Rocha Vitório Malta Danlel
Silva _ OsorlO Santa Cruz _ Aldir Cabral
Pauderney Avelino _ Gilson Machado _ Cesar
Souza _ Arno Magarlnos _ Hugo Biehl _ Gerson
Peres _ Nelson Proença. _ Etevalda Grassi de
Menezes Paulo Hartung Luis Eduardo
LU1Z Moreira Reditario Cassol Eraldo Tl-
noco Rivaldo Medeiros Cardoso Alves
Luis Roberto Pont~ Marcelino Romano Macha
do _ Roberto Jefferson Salatiel Carvalho
João de Deus Antunes Ibrahim Abi-Ackel
Sidney de Miguel _ José Carlos Aleluia
Jairo Carneiro _ Arolde de Oliveira.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

RESOLUÇÃO NQ 17, De 1989

Aprova o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

TÍTULO V
Da Apreciação das Proposições

CAPÍTULO I
Da Tramitação

IV do Plenário, nos demais casos

§ 2~ Não se dlspensará a competência do
Plenárlo para discutir e votar, globalmente
ou em parte, projeto de lei apreciado con
clusivamente pelas Comissões se, no prazo de
cinco sessões da publicação do respectivo
anúncio no Diário 00 Congresso Nacional e no
avulso da Ordem do Dia, houver recurso nesse
sentido de um décimo dos membros da Casa.
apresentado em sessão e provido por decisão
do Plenárlo da Câmara.

PROJETO DE LEI N~ 1.146-B, DE 1991

(Da Sr A Maria Laura)

Altera a redação do inciso III
do caput do art. 6Q da Lei n g 8.025, de 12
de abril de 1990, que "Dispõe sobre a alie
nação de bens imóveis residenciais de pro
priedade da União, e dos vinculados ou in
co~porados ao FRHB, situados no Distrito Fe
deral, eO dá outras providências"; tendo
pareceres: da Comissão de ConstitulQão e
uustiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa; e,
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação.

(Projeto de Lei n Q 1.146-A, de 1991, a que
se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ O inciso III do art. 6~ da Lei n~

8.025. de 12 de abril de 1990, passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 6 Q
••••••••••••••••••••••••••••••

IIl ser titular de cargo efetivo ou
emprego permanente, ou exercer cargo ou
função de confiança (FAS e DAS) em 15 de
março de 1990, lotado em órgãos ou enti
dade da administração pública federal ou
do Distrito Federal.'"

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

I do Presidente, nos casos do art. 114;

II da Mesa, nas hipóteses do art. 115;

III das Comlssões, em se tratando de
projeto de lei que dispensar a competência
do Plenário, nos termos do art. 24, lI;

Art. 132.
Plenário, a
decisão:

Apresentada
proposição

e lida perante o
será objeto de

Art. 3 Q Revogam-se as disposições em
contrário.

\Justificação

o Governo Federal, ao colocar à venda os
imóveis funcion~is. teve como objetivo reti
rar de si a responsabilidade de administrar
esses bens e reduzir as despesas. Coerente
com esses objetivos entendemos que os imó
veis funcionais seriam vendidos preferen
cialmente aos seus legítimos ocupantes na
quela data.
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Concluindo. é urgente que aproveitemos as
alterações propostas para que se faça justi
ça, e se corrijam inconstitucionalidades.

brasileiro, para empresasA Lei n~ 8.Q25. na forma em que está. tra
ta o legítimo ocupante de maneira desigual.
A Lei n~ 8.068 que regula a venda dos imó
veis aos aposentados foi uma tentativa de
correção de desigualdades, no entanto. uma
parcela de servidores (muitos deles inclusi
ve aposentados) detentores de DAS e FAS du
rante muitos anos, não foram incluídos na
categoria de compradores preferenciais.

ro do povo
particulares.

Brasília. 29 de
Deputada Maria Laura.

maio de 1992,

Esses servidores. em número aproximado de
500. embora fossem legitimos ocupantes. na
sua maioria são aposentados que retornaram
ao serviço pelas mais diversas razões desde
o baixo salário da aposentadoria até a con
tribuição profissional que continuam dando
ao serviço público. outros são técnicos que
prestam seus serviços há anos na condição de
FAS ou DAS. descaracterizando inclusive seu
caráter de confiança.

A permanecer a Lei n~ 8.025/90, da forma
'em que está, os legítimos ocupantes conti
nuarão sendo tratados de forma desigual.
pois os detentores de cargos e funções de
confiança. mesmo que cumpram as exigências
mínimas exigidas pela própria lei ( caput do
art. 6~ inciso I e 11), estão fora do direi
to preferencial de compra.

Constata-se pois uma discriminação que
fere frontalmente preceitos constitucionais.
tais como o art. 37. inciso XVI. que dispõe
sobre alienações garantindo direito e igual
dade de condições a todos os concorrentes.
Contraria ainda a Carta Magna em seu art. 5~

que trata da igualdade de todos perante a
Lei.

Portanto, a Lei nQ 8.025/90, ao dar trata
mento privilegiado tão-somente aos legítimos
ocupantes detentores de cargos ou empregos
permanentes. discriminou os legítimos ocu-
pantes detentores de cargos ou funções de
confiança não lhes dando igual direito a
compra preferencial dos imóveis que ocupavam
em 15 de março de 1990.

A alteração a ser introduzida na Lei n~

8.025/90. na forma ora proposta objetiva,
acima de tudo, restabelecer a igualdade de
direitos para todos os legítimos ocupantes,
eliminando-se, assim, as inconstitucionali
dades apontadas.

Urge que tomemos essa iniciativa. pois.
segundo o que anuncia o próprio governo
estão-se encerrando os prazos ao direito
preferencial de compra, partindo-se, em se
guida. para a licitação à qual os servidores
não poderão concorrer por falta de recursos.
Nesse caso. os imóveis que não foram adqui
ridos pelos trabalhadores do serviço públi
co, poderão ir parar na mão das empresas de
administração imobiliária de Brasília.

Além de não contribuir para resolver o
problema social de moradia de parcela dos
servidores públicos, poderá passar parte do
patrimônio público, construído com o dinhei-

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos Individuais e Coletivos

Art, 5Q Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza.
garantindo-se aos brasileiros e aos estran
geiros residentes no País. a inviolabilidade
do direito à vida. à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade. nos termos
seguintes:

LEI NQ 8.025. DE 12 DE ABRIL DE 1990

Dispõe sobre a alienação de bens imó
veis residenciais de propriedade da União,
e dos vinculados ou incorporados ao FRHB,
situados no Distrito Federal e dá outras
providências.

Art. 6~ Ao legítimo ocupante de imóvel
funcional dar-se-á conhecimento do preço de
mercado do respectivo imóvel, calculado na
forma do art. 2~. inciso I. previamente à
publicação do edital de concorrência públi
ca. podendo adquiri-lo por esse valor, caso
se manifeste no prazo de 30 dias, mediante
notificação. e desde que preencha os seguin
tes requ'i s i tos;

I ser titular de regular termo de ocupa
ção;

11 _ estar quite com as obrigações relati
vas à ocupação;

111 _ ser titular de cargo efetivo ou em
prego permanente. lotado em órgão ou entida
de da administração pública federal ou do
Distrito Federal.

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

, , .
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Termo de Recebimento de Emendas

PROJETO DE LEI N~ 1.146/91

I _ Relatório

11 _ Voto do Rel~tor

PROJETO DE LEI. N.Q. 1.146-A/91

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alte
rado pelo art. 1~, I, da Resolução n~ 10/91,
o Sr. Presidente determinou a abertura e di
vulgação na Ordem do Dia das Comissões de
prazo para apresentação de emendas, a pa~tir
de 28-10-91, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas no
projeto.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

Termo de Recebimento de Emendas

Sala da Comissão, 29 de agosto de 1991.
Deputado Sigmaringa Seixas, Relator.

111 _ Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada ho
je, opinou unanimemente pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
do Projeto de Lei n~ 1.146/91, nos termos do
parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
João Natal, Presidente; Roberto Magalhães e
Jurandyr Paixão, Vice-Presidentes; Antônio
dos Santos, Benedito de Figueiredo, Átila
Lins, Ciro Nogueira, Cleonâncio Fonseca,
José Burnett, Messias Góis, Nelson Morro,
Paulo Marinho, Pedro Valadares. Raul Belém,
Toni Gel, Vit6rio Malta, João Rosa. José Du
tra, José Luiz C1erot, José Thomaz Nonô,
Luiz Carlos Santos, Mendes Ribeiro, Nelson
Jobim, Nilson Gibson. Renato Vianna, Eden
Pedroso, Adylson Motta, Edevaldo Alves da
Silva, Gerson Peres, Osvaldo Melo, Prisco
Viana, André Benassi, Jutahy Júnior, Sigma
ringa Seixas, Carlos Kayath, Rodrigues Pal
ma, Edésio Passos, Hélio Bicudo, José Oir
ceu, José Maria Eymael, João Mel1áo Neto,
Luiz Piauhylino, Haroldo Lima, Everaldo de
011veira, Maluly Neto. Alberto Goldman, Fe
lipe Neri, Ivo Mainardi, Luiz Tadeu Leite,
Valter Pereira, Aroldo Góes, Carlos Alberto
Campista, Regina Gordilho, Magalhães Teixei
ra. Moroni Torgan. Edison Fldelis. Mário
Chermont, Agostinho Valente e Paulo Mourão.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1991.
_ Deputado João Natal, Presidente
Deputado Sigmaringa Seixas, Relator.

Pelo exposto, voto pela constitucionalida
de, legalidade, juridicidade, regimental ida
de e boa técnica legislativa ao Projeto de
Lei n~ 1.146/91 e, conseqüentemente, pela
sua admissibilidade.

dispor, com a sanção do Presidente da
República. Por conseguinte a espécie norma
tiva escolhida lei _ é a adequada
(Regimento !nterno, art. 109, I). De outra
parte, a Lei Maior não estabeleée reserva de
iniciativa nessa matéria (art. 61, § 1~).

Finalmente, não há reparos a fazer no que
concerne ã técnica legislativa.

9 de agosto de 1991.
Wiederhecker, Secre-

Sala da Comissão,
Hilda de Sena Correa

tária.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados e do
item 111 do Ato da Mesa n~ 177/89, o Sr.
Presidente determinou a abertura e divul
gação na Ordem do Dia das Comissões de
prazo para a apresentação de emendas, a par
tir de 5-8-91, por ~ sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE REDAÇÃO'

A proposta da eminente Deputada Maria Lau
ra objetiva incluir, no elenco dos legítimos
ocupantes admitidos a adquirir imóveis fun
cionais nos termos da Lei n~ 8.025/90, aque
les que QCupavam cargo ou função de confian
ça (FAS e DAS) em 15 de março de 1990, lota
dos em órgão ou entidade da administração
pública federal ou do Distrito Federal.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE REDAÇÃO

Na justificação, a nobre autora pondera a
desigualdade com que a legislação que pre
tende alterar tratou os detentores de DAS e
FAS, ao não incluí-los no elenco dos habili
tados à aquisição dos imóveis em que
residem. Informa serem os mesmos cerca de
quinhentos, em sua maioria aposentados, ou
técnicos que há anos prestam serviços conti
nuamente, ainda que na condição de FAS ou
DAS. Finalmente, afirma que o objetivo fun
damental de sua proposta é o de restabelecer
a igualdade de direitos entre todos os legí
timos ocupantes, corrigindo a discriminação
até aqui estabelecida.

Conforme termo de recebimento de emendas
anexado pela Secretaria da CCJR, à proposi
ção em pauta, não foram apresentadas emendas
no prazo regimental.

Segundo a Constituição da República, a ma
téria é de competência da União (arts. 20 e
22), cabendo ao Congresso Nacional sobre ela

Nos termos do art. 32, 111, do Regimento
Interno da Casa, cabe a esta Comissão
manifestar-se sobre a constitucionalidade,
legalidade, juridicidade, regimental idade e

. técnica legislativa do Projeto de Lei n~

i.146/9i, para efeito de admissibilidade e
tramitação.
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A Comissão de Trabalho. de Administração e
Serviço Público em reunião ord1nária rea11
zada hOJe. aprovou, unan1memente. o Projeto
de Lei n~ 1 .146-A/91, nos termos do parecer
do relator.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
Deputados: Amaury Müller. Presidente; Carlos
Alberto Campista, Jabes Ribeiro e Zaire Re
zende. Vice-Presidentes; Ruben Bento. Edmar
Moreira; Caldas Rodrigues, Marcelo Barbieri.
Tidei de Lima. Beraldo Boaventura, Chico Vi
g1lante. Maria Laura, Paulo Paim, Felipe
Mendes. Ja1r Bolsonaro. Célio de Castro. Au
gusto Carvalho. Aldo Rebelo. Paulo Rocna e
Nilson G1bson.

Sala da Comissão. 29 de outubro de 1991.
Antonio Luís de Souza Santana, Secretário.

PARECER DA COMISSÃO DO TRABALHO.
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

I Relatório

Com a Lei n~ 8.025/90. ficou a União auto
rizada a vender os apartamentos funcionais
ocupados por servidores púb1 icos.

O referido d1p10ma legal. no entanto, con
11nha diferenc1ação de tratamento. o que se
consegulu reduzir, em par1e. com a Le1 n~
8.068/90 Que def1niu o processo de vendas
desses imóve1s a func1onários aposentadOS.

IrI Parecer da Comissão

Restaram, contudo. injustamente marginali
zados aqueles profissiona1s que detentores
de Funções de Assessoramento Superior (FAS)
e de D1reção e Assessoramento Superior
(DAS). não foram incluídos na categoria de
compradores preferenciais, nada obstante es
tarem na situação de legítimos ocupantes da
queles imóveis.

~ ilustre autora. em sua justificação. a
presenta razões de sobejo para nos levar ao
entendimento de que esses funcionários. na
maioria já aposentados e em número não supe
rior, devem ter como reconhecido seu direito
à aquisição das unidades residenciais que
ocupam.

Vale observar que a idéia central seQundo
a qual a União se decidiu pela venda dos i
móveis de sua propriedade, no DF, estava no
alto custo que representava sua manutenção.
despesas de que, de pronto. se livraria.
fossem os imóveis adquiridos por seus legí
timos ocupantes.

Mais grave. ainda. é ler na imprensa local
que dezenas de mansões oficiais, notadamente
na chamada "Península dos M1nistros".
encontram-se desocupadas e entregues ao mai
or abandono e, por isso mesmo. inteiramente
saqueadas. No caso. é fácil deduzir. o pa
trimônio público está sendo visível e crimi
nosamente saqueado, o que não ocorreria es
tivesse já alienado ou. pelo menos, devida
mente utilizado.

Pois a venda dos imóveis funcionais, de
propriedade da União, os detentores de FAS e
DAS vem auxiliar a própria União em conse
guir. o mais rápido possível. seu objetivo.
além de fazer just1ça. finalmente. a tantos
e tais profiss10na1s Que por deze~as de anos
lhe prestam e lhe prestaram seus excelentes
serviços.

Sala da Comissão. 28 de novembro de 1991.
_ Deputado Amaury Müller. Presidente
Deputado Augusto Carvalho, Relator.

RECURSO Nº 42, DE 1992
(ContraPueçer Terminativo de Comissão)

(Do Sr. Daso CoimIn'a e Outros)

-.quer, IUI fOJ:lll& do ""'1:1qo 1(4, clc ..rUgo 132, par!

grafo 29, do Regimento Interno, que s ..ja apreciado

~lo Plen&ri'O o parecer ela Comissão de COnstituição
• ~t:1ç•• d. Redação pela inconstitucionalidade do

Projeto d. lei, n~ 3.1\37, d. i989.

Ilequ.r o nohre Deputado DASO COIMBRA, com fun

.s-..to no art. 54, § 19, do Regimento Interno, que o pareç.r

de... COIl1..ão pela incon.titucionalidade do Projeto de Lei n9

3.'31. de na" d••ua autoria, ..j ••w:.-tido & plt.niirio.

c:eaa1tler.Ddo que ref.rida ~icão, eJnl:>ora

.....&4& ao Proj.-" <Itt ...1 n9 1.785, /Ia 1989, COQja im:onst:1tu
crJ.OGa,114ad. foi dee1a:cada p<>r ••_ 6rqÃo t---' IAvulao AI.
aio 1101 _llCi_a <l>6''''...._ta no r ••P4'Cti'lO P"'ft""r lart.

57. I. do 1le91ae>1i>o ~a'lôOl"-~, solicito. 1/0_ ,""...lêne1&, para... .. po._ dar _PeD_ AO pedido, e.carec.r _ a ......ife.-

YC;io _ cau.... oi .,.. Aio _'.....neiv. do proj.to _.

Aprov.lt~ a oportunidade pa~a renovar.a VOSSA

&áç.linci. prot••to. d. .preço.

Pela aprovação do oportuno projeto de 1e1
da nobre Deputada Maria Laura.

Voto do RelatorIr

Sala das Com1ssões.
Carvalho. Relator.

Deputado Augusto

Deputado PAES' DE MDRAOE
~.idente da Câmara dos Deputadosl

A Sua Expelencia o Se~bor

Deput.do THEODORO' MENDES

~.id.nt. /Ia Comi.são da ConstituiçÃo .. Jústiça • /I. Redação
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EIlIILo Sr :fn!lia.nte da Câmara dos DqutUlol.
Solicitamol a "nI!ciapa pelol'lmário lIo PL 3.'lflll'. ,arecer Mde UI 'RjetoU"'., .. u.,ut... D.o CoilUra. \ft .Hera a nl!bfão do Alto 117...Lei

1711 (l!ltlltuto IIos Puncionários SlicDs C"nil ..Uaiü)
Sala lias Seuoel, Z1 cb! t.WI!nI!il'D de DtO

pioJITO D~ L~I Hg 1.7aS-A, OE 111.

(Do Sr. Carlos CardInal)

D& nova rada~lo ao art. 117 aa Lal na
1.711. aa 21 aa outubro aa '.52 _ Estatuto
dos ~unclonjrlo. PúblIcos CIvIs aa Unllo;
tando paracar aa Coalsslo.aa Constllulçlo o
Justl,a a Reaaclo. pala Inconstltuc'onal'
daOf'..

(Projeto de Lei n Q 1.765. de 1969. ten-: :':~~.1e 9M 63UAA4 a QCHl se rofo-

O Congresso NacIonal decrota:

Art. Ia O art. 117. da LeI nQ 1.711. de 28 de outu
bro de 1952, passa a vIgor can a seguInte redaçAo:

'.rt. ·-n7. O tl!lflClO correSl:)Ol\dente " 11
contl'"o_'al 'IUIo' gozada li considerado
como de efetivo e~erclclo para efolto de
~tl'~ adicional POr't~ de servIço
e contado lllIl dobrO para e'el to de aposenta
clorla ••

Art.·. 2" Esta 101 MUra "'" vigor na datá dé' _
~l1ceçlo.

Art. 3" Ravogam-sa~.~fl;pOU~lllR''''c:eint'''it'fo'r

" • ...,kl~lo

..-..oeltua ""O ....t'. "'7'0' M"!!it.,1Jto élbs~iJ;;clonãrloa
P{b~.~1 .. Is.OIr ""no'~ O'tfio>oo ...",.,Mlrih' a ltcen
ç"'''es~llI'''''''J)o~ ....... CORtlldo ....;~. para _
feIto de APOssntaoorla.

E..tret~lló.·_O tt~ erft"'ddlf o. iet"vfddr ,,';'uslliita
dO servIço. em gozo de ltcença eSP"'C1al. Õ ~tfldo

COIIIO OD'efettvo ollerclcl.o. ecnsoante a~ InserIda

DASO COIMBRA
MUSSA DEMES

FERNANDO BEZERRA COELHO
MALOECK ORNELAS
JOst MARIA EYMAEL
MAURO' SAMPAIO
FRANCISCO DIOqENES
OSVALDO SOBRINHO
ROBERTO BRANT
GUSTAVO DE FARIA
Stf.IO DUQUF
:moctNCIO OLIVEIRA
JOSe EGREJA
MESSIAS GOlS

JoKo M1oCHADO ROLLEMBERG
OSMUNDO REBOUÇAS
RAUL- BE:I.DI

TADEU..., ·FRANÇA
AFIF DOMINGOS
PLINIO MARTINS
DALTON. ~RA'9A

MARIA DE LOURDES ABADIA

JOF~ FR&lM"
ASSIS CANUTO
AP.NALDO ·PR:!!.'.I't)
l'..DYLSON MO'l'TA

IBRAHIN ABI-ACXEL

JoKO PAULO

IBER2 FERREIRA
FRANCISCO CARNEIRO
JESUS TAJRA
AGASSIS ALMEIDA
MAURICIO NASSER
ILEGlVEL

FERNANDO GASPARIA."l
FELIPE MENOES
JOSe LINS
ROBERTO BALESTRA

JoAO AGRIPINO
JOse TEIXEIRA
CARREL BENEVIDES

F.RANCISCO BENJAMIM
SIGMARINGA SEIXAS
JOst VIANA

GERALDO BULHõES

HUMBERTO SOUTO
MILTON BARBOSA

EUNICE MICHILES
PAES LANDIM
SeRGIO NAYA

JOse COSTA
RODRIGUES PALHA

GASTONE RIGHI

no a,.t. 79. IX, do "eferldo dlplcrna, porque nlo
consIderA-lo. tambQm. para .felto da percepç30 da
QlÃlnauênlo7

t Justo. ocr conseguinte, Que o parlodO r.ferente "
lIcença-prêmio nao gozada sej&conslderado para a con
cessão de adicional. por tempo da servIço. aInda Quo
computado singelamente•
. ~l~o prop6slto desta Inlclattva Que. esporamos.
.~r" acolhimento.

Sala das SessOes. 20 ae março de 1989.
Oaputado earloa Caralnal.'

LEG1SLAÇlO CITADA. ANEXADA PELA CDDRDENAÇlO
DAS COMISSOES PERMANENTES
LEI Na 1.711. DE 26-10-52

DI.pCo soDro o Estatuto dOS FunclonA"'o.
P6Dllco. CIvis aa Unllo

••••••••••••••••• o ••• ~ •••••••••••••••• • ••••• ••••••••••

TITULO 111
Dos Glroltos e Vantagona........~ ......•.. ~ ...._........................•...•.

CA,ITUl..O IV
••••••••••••••••••• ~ •••••••• 4 •••••• _ ••••••••••••••••••

SEClO VIU

Da Llcan;a ~spoclal

Art. 117. Para efeIto de aposentadoria 58rA conta
dO em dobro o tf'!iT'(X) de licença esoeel., QUe a
functonArlo n~o houve~ gozado.

••••• ~ ••••• ! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••....••................................•......•........

PROJETO DE LEI Ng 3.637. DE 1989
(00 Sr. Daso CollTtlra)

A1tara a r.da;lo dO art. 117 aa Lol ~
f.fll. ao 28 da outubro aa 1952. Estatuto
aoa Funclon'rlos rúDllcos CIvIs aa Unllo.

(Anexe-se ao Projeto da LeI r~

1.785/89.)

o Congresso NacIonal decreta:

Art. I. Dê-se ao art. 117 da LeI ng 1.711 da 28 ae
outubro de 1952. a SegUInte redaçio:

-Art. 117 Se~A cons1der~do como de efe
tIvo exerclelo oara efeIto de gratlflcaç~o
adicional por tempo de serviço e contado em
dobro Dara efeito de aposentadoria. o temco
corresoondente a llcenca especIal nio
gozada.-

Art. 22 Esta 181 ontre em vigor na da'a de· sua
CUJ)11caçl!o.

.....t. 311 Revaga.....se .s dlsPQslçOes .... contrarto.

.111" 11 I~.r...

Oart. 117 da LeI nl! 1.711 <le '8 a;,""out~ <le*i52
_ estatuto dOS Funclonilrlos PúblIcos ~-Unl .
estabelace Que o tempo de s8rv'~o re'erento • lt çã
especial nlo gozada serA computaQO em dobro par. e 
to de aposentadoria. No entanto, pOr Que •
constderi-lo. também par. afoito ae percepçlo de
QúlnQüênlo?

Nada ~Is ,usto dua o par lado re'erent. A 11cença
pr6mlo nlo gozada se'a considerado para • concessao de
adIcIonal da t~o d.. ser,vlço. IlInaa Que de lf'OdO
stngel0.

Sal. aas SessOes, 6 de setembro de 1989.
Deputado Daso Colebra.

LEGlSLAÇlO CITADA, ANEXADA r!LA eOORD!"AÇ~O
. DAS C~ISSOES P~RMAHEHTlS

~Ei h~ 1.71" DE 28 DE OUTUBRO.DE 1952

DIID&a sobra o.Estatuto aOI Vuncionl
rIas PúblIcos CIvIs da UnlAo •

I'ITU~O III

\;;;;" Oh'QUoS a Vilin,'!;;lg.ns

e(;p!TULO IV
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............................................................................................................

.............................................................................. lO ..............................................................................................................

SECllo VIII

Da Llcança EspeCla,

MAURO BORGES

AROLDO GOES

- IVO MAINARDI

- AUGUSTO CARVALHO

- JORGE KHOURY

ROBERTO 'JEFFERSON

SALATIEL CARVALHO

- PAULO MANDARINO

VITAL DO Rtl:GO

LEOMAR QUINTA~~

- GILVAM BORGES

ETEVALDA GRASSI DE MENEZES

- ELrEL RODRIGUES

- ANDRt BENASSI

- HtLID BICUDO

- RAQUEL CÂNDIDO

- GEDDEL VIEIRA LIMA

CARLOS SCARPELINI

ROBSON PAULINCr

FRANCISCO ROORIG~ES

IBRAHIM ABI-ACKEL

ELIAS MURAD

Jo7\o TEIXEIRANEUTO DE CONTO

OTTO CUNHA

I?'S~

- PAES LANDIM

- JoJlo FAGUNDES

Artigo 4Q - O poder E_ecutlvo, a
lIavi~ do ~lnl~lério d~ EduC3Ç~O, IPgulan1cntalá a presente 1~1

no prazo'a. 90 (noventa) aia~. contado' a. sua publlcaç~o.-

ArtJgo )0 - CÓnstará. obrlgatorl.·

_cnte, d" .Cadefra ora tli.H13 G!.5-untos· pC'rtlnenlrs a fa"'il!a c
'sui formaç30 histórIca. a pr;blemitlca d~ desunl~o conjugal e

suas con~equénclas na prole. rducaç~o se~ua)1 cIugas. dentre o~

tro$'I.-

o Congre5so Nacional D~tleta:

AIligo 10 - r cri3dú nu fnsIno d~

1~ Grau a partli di 7P ~êIle e 20 ClúU a CaaC1Ia ac :amílla e

Bon5 Costumes.-

PROJETO DE LEI N2 S02-A, DE 1991
(Du Sr. Mauri&:iMarlanD)

lnstitui : CaJeira.do·famÍlia e Bons Costumes. no ensino
de 19 e 29 graus e dá: outras prodJêndas; tendo parecer:
d~ Cocissão de Educação, Cultura c Desporto, pela rejci
çao.

, (PROJHO DE LEI N9 S02. DE 1991, A QUE SE REfERE O PARECEIl)

ArtIgo 2~ - (ntcr10c.~~ c~~o ramí

lia e 0005 Costumes todos os a~$unto~ que tI.tem na prQbl~M~lí

ca social a de conduta r~l~clunad~' CO~ ~ f~~r)J~ brh~lJrlla

b~~ co~o ~ua orI9~~ hl't6rlca,-

LUIZ SOYER

OSVALDO BENDER

ADYLSON MOTTA

RIVALDO MEDEIROS

INOC!NCIC OLIVEIRA

ARNALDO FARIA DE S~

ANTONIO BARBARA

JOst ELIAS

CARLOS ROBERTO MASSA 

r MARINO CLINGER

r BASILIO VILLANI

- LAIRE ROSADO

- WELLINGTON FAGUNDES

- PAULO TITÀN

- HERMINIO CALVINHO

- NELSON MORRO

- ZAIRE REZENDE

do artigo 132
de Lei n9 502,

tia Câmara dos

PLENJ<RIO)cPUBLIQUE7~E. SUBMETA-SE AO

Requer t nOS termos do pará\rato 29

do Regimento Interno; que o Pfbjeto
de t991, seja sUbmetluo ao ~lQnário

.Deputado••

PARECER DA COMISSIIO DE CONSTI,TUICi!:O E
JUSTICA E REDAÇÃO

I _ 11818tt>rlo

O projato vIsa a alterar o art. 117 da LeI nR
1.7". de 1952 Estatuto dos ServIdores CIvIs da União
oara Que o tempo cprrasPDndente ~ llce~ça especIal
passe. ser computado para fIns de concess!o da oratl
ftcàç!o adIcIonal POr temQO de servIço _ Qulnoüênlo.

11 _ Voto do lIa'Ator

A matérl. de QUO trata u projeto dIz respeito ao
regUle jurldtco de servIdores eiv~s Inst HUldo Dela
Lal ~ 1.711. de 1952.

tl~E. se tratando ae servIdores pu~l!cos • re Õ9C~
O ~ lme ~ur'dlco, a Constllulçao vIgente. art. 61

~~c. c. reserva a Inlc~atlva da legIslação cor \:
........ I. ao presidente da Repúbllca. • •

Conc:lulrnoS. Iless. for...... pela Inconst ltuclon.lldaae
do proJelo. par ImproprIedade de InlcI.tlva. ficando
pre~UOlcaaa a an~lls. doS demaIs aspectos da comoatOn
ela aesta Comlssao.

5.'. d. Ccmlss30. 22 de set_o ele 189.
Deputaclo J05. Marl. Eyeae ••.t. _rarecer d. Coalaslo

A Comlss30 de Constltulç30 e ~ustlça e de Redaç30.
~ reunlao ordlnarla plenarla reallzaOa noje. opInou
unan1memente pela 1nconst'tuc~onal1dad800 Projeto d.
tei nQ 1.785/69. nos termos do parecer do relator.

EstIveram presentes os Sennorés DeputadOS:

Nelson ~Oblm _ PresIdente. Jo&o Natal _ Vlce
PresIdente. Arnaldo Mor3es. Carlos VInagre. Hélio Ma
nha.s. JO$é Outra. Harian Gadelha. LeoPOldo Souza.
Mendes Rlbel~O. ,MIchel Temer. NIlson GIbSon. OsvaldO
Macedo. Pllnlo MartIns. Renato VIanna. ,RosárIo Congro
Neto. SérgIO Spada, TheOCoro Mences. TIto Costa. Aloy
SIO Chaves. Clonlslo Hage. ElIézer MoreIra, FrancIsco
Benjamim. Mess1as G61~1 Ney LopeS. Oscar Corrêa,
Horielo Ferraz. Jorge Hage. ~uarez Maraues Ballsta.
S1gmar1nga Se1~as. Gerson Peres. Ibrah1m Ab1-ACkel.
Doutel de Andraae. SilvIO Aoreu. BenedIcto MonteIro.
Roberto Torres. José·Genoino. José MarIa Eymael, Mar
COS FormIga; Aldo Arantes. Ro~r'o FreIre. Afrlslo VI
,.,ra LIma. AluIzIo C~s••Jesus, Tajra. Alcides LIma.
Aesyl50n Motta. Gonzaga PatrIota e ROd~loue5 Palma.

Sal. da Comlssao. 29 de nov~ro ele ,·'9B9. _
Deputado Nelson Jobla. PreSIdente _ Deputado ~os. ..
,ria ly...I. Relator.

RECURSO Nº 45, DE 1992
(Cmdra Dedsão Candusiva de Cmnissãa)

(Da Sr. Mmaid Mmiana e outras)

Requeiro nos termos do art. 132~ § 29, seja submetido a plenã:io

o P. L. n9 502/91 ce m1nh. autor1••

Sala das sessões, 26 de fevereiro de 1992-

MAURIcr MARIANO

MAVIAEL CAVALCANTI

JoJlo TOTA

AMARAL NETTO

- REDITARIO CASSOL

- PINGA FOGO DE OLIVEIRA

- TADASHI KURIKI

~ EVERALDO DE OLIVEIRA

fi' f (j:lIj J i ~ '.\'R'I" (' foi o !"uCJcn te' da Mie i n1;'1h". /I( (Illt t·

ee QJe' a mundo Il',at-cr i a1i s.ta e CCH,sut'laj oor. dI!' un!, h'mpu!o [lar di cli.

rtltI(tf1' OS Pl inripiu!. mCI'i'li!> da fllfíl i~.· 0(' r ('fl('ntl' turJCI !'.r: '1I0dl

firoJ. A fdnljJla f~l viClle-ntantenle- :;,~ ingida. (J. ~1·ft;ltLtr.~ú tot n,,!:,

s.' CUnlUt'I. Jovens. desaju!lot~dus envo] v~"õrn_s.e c:sm drogiJs c o ata0,!

10 t"oliferou-se. Inrgav:lm~nle, ~ult3~ causa. de d(!.~Ju~tc n&
)t.l\fhluU(' dt' t1oJt· ~:!tt;Jo ligl)d('~ a PfQblC'mas. fiilmj} Jolt:r ,
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f.I({.t.t.tt'Bl~hlt··. IlVj!.l. "V~jd" (lZ U::.i,J IliJl«?"j ••;uitl1

iJ"';~t:.tlYtf t:' 1I1C1funOe. "'lÍll qU:J) fica dl'I'lI[.In!.tl.d.. nil!. ~(·l';'r.

çat·~ duSo ciI!.o .. n. " c.rnir.t,l,t alJf:J10 p;.rik 1IU!:otIu:;'OlS..vícitl!t. ~tl(l!
lo. Aids. etc.

DI: ,,,,.,., dj'ffH"l)t~. mas ttln,tJi:m J""pClztilrntt-, o Jl.iln.J

do Bt~$il. no dI. ~}.06.91. f~l um~ reportagem cujo título e
.. Abandono (.,ndUar r.l Clf;scer uso de dlogas M.

A f.~ilj~ bJ.~il~ira vIve QtuaJ~~ntr ~Dmenl~~ dI:

grave CJ.5e~

Outubro de 1992

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

S...pr1~ .. ~'U! o Ar!. ~Q e Art. ). do projeto de le1 nD 502 fje 19'1.

r""uMerlndo-se o segutntft.
Justtrlc.çlo

05 orglo, oficiais. na ânsia de .acabar ou mj~i~iz~r

os problerna!lo. ·criarnm.lnüntc'IOS progt ,Imas, Que na Inaiori .. da y!

zes nao Itinge ~ populaçao. em QualeJer dos seu$ segmentos.

Por isso mesmo. no limiar do ano dois .11. a f~mí

lia come funda.lJl(::nto principal no Brasil. ass.utne dinlen~~o run.

d~"enul.

o objetIvo Cesta e_rnCa ~ o de "lo -engessar- o en

stna brasileiro ~UI"'~!'i de U. projeto legislativo. co"~oante co:

• outra eMenda qu~ apreut:'taaos acerca do conteúdO di dlscJ.pJ1na

abjeta de projeto.

lz1n/91...

Questões como a $eparaç~o. Os problemas Que envol
ve_ o relacion.mento de p.is e filhos. a educaç~o sexual. a$
drogas. ~nfjm. as questõts ~ue cnvolve~ os Drobl~mn5 ra.111a
res deve. f.ltr oarte do curriculu~ estol~r.

AS ~~e~tae5 sociais J' Jev.nt.da~. Pl~cls.~ $el di!

cutJd~s de maneJra CJ'l~ cqm os ~$tudDnt~s na r~d~ de en$Jno

co- programis e professores c~pocJt.dos,

1:0111'510 o[ [Oue.Clo, ClJlTU~. f DfS~ORTO

TERMO OE RECEO 'ME"TO PE EMEhOiS

..ROJETO DE LE I HQ 502/91

No;\. terfhO~ (lo I't. 1HI. l:1\UIJt. I. eto
.~Sfmento (r.terno ai CAr;I,rll'O'O!l Oe:lut8l!O', ,tte~~do pero !rto'D. I, GI! Re'Olu.~lo hQ 10/91. o Sr. Pre,lcente ~etermlnOIJ 11
Ib.rtufl~ e. álYUl9Hlo na OrOeM IJO OI' "8~· Goml"O!!l oe
,rlzo ccra .~res~lIta,!o Qt emen.: .. ' lO proJeto. I Da,.tll' C~

06/11/91. por CincO .e"ôe~. tendo. lO .eu ttrmlno. este OrgAo
'Aclllto rEte~1 ao GUi. ernenGl5.

A.dlfl=.a" ti" falhí}j;, ralgc Uni,. t.t·rr1t1JtIl"l •• 11f'.:'u tUlli ..

cular. Precls.all'.:"s. rn_ntt:t O~ t't'.dS.·p;jhc:ipiD~ clh.t:.us,. Ptlrlil [".
l11111n.,II\05o Pllr,tJpo-llI'lt.'nte um do!. grond("s. mêJle~ Oto huJc," "8 Ufa

g.-;

Sala au leiloa. Z l1e I1JIil llI! 1J91
IlIAu.uCI l.lIAJlIAHO

D-,lIta&" Pellua1 - 5.:r-1'JIN

Slle CI. Comla:llo. em 13 de novembro de 1591 ..

f1I~ I n+!l tLQs..d
JUSS1Rl t'l\'tt~f\A51L DE .lRAÜJO

$.crlt'rl.

J-1~.uJ..... d.-,
COKISSa:O DE EDUCACilO; CULTURA E DESPORTO

- RELATóRIO

6 ilustre DC'f:lutado Haurlcl Har"'lan,:: propõe- a Inclu~ão dI: con-"

teúdtJ'" de "F'•• illa c Bon. Co.tu..c.' na~ currículos à&. c'locollta

Ol.se .0 ArL 11 do projeto da Lei nll 502 de "" • segutnte reda·

çlo,
-Art.. ,. (criada no Erlslno de 10 Cr.u e 2- Cre... a

Clr:Selr. de "Hlstór,h d. f~.nla·-.

.Justlrlc.ç~D

H~sta Cu.í~siQ.. o Oeputilldo José Fortl.1n~tí apr>t~cntou d'-l~';>

o proJv:to nS:o foi <lr.F".:--i;ldo p~la douta COlliss.âo d~ Const i-

tulcJi.o • Jtl"t iça e d~ Rrdacio ..

d. ~g .. 2~ ~r ..f,&". /to lonsro do projeto, o J\u.tor d'spic _obre {'or

al" d« :lf,l 'c.çio d.a. lei SUIll:rid~.

..Q - VOTO .~~"" r;.'tZ.L4"1·':... -e
SS:o ;ndJ.c~l;.ivC'i'; ~ouv,vRi'lõ .... bOMSo Inteooçâes da .'.alo,.. A

~ contc,,!do por 'ele indlc~dQ C'~ $C'U proJ~tD.

''''111 TIr J C")" IPT ASI --lL..l-

--IlO'Ilf_-......-~=_

I ~.••_ Jos~ F',ortunatt ..

COlIQet•• esh C:lddra. andlsaneto a -História d.

, ••Ut.... DroDorclcnlr lO e;;.~ "~C\t. elaborar '\f' prdprla ..,lSIU
lobre o teMa.

"lvt" :1 AcollDlnfllndo I tnJet6rh da fOf••çla CSI f",,~!t1 ••

~:c';(Udante goder~ concordar ou n;o CQIR I yls;O burguesl hoje e ..

dstente Iterca deste teIRa.
Partlnto. naUiI ellttnd. te_ por oOJetJvo proporelf!

ftar • sociedade ur.t tsPIÇO de ufledo t nJo de ~outrlnar;IQ".

W Q ..t lill... l"r o. bQnA çoctuaes ..

r::~t,. Co.i ••ão .. ftsta; CõlSoa ti~•• · po entanto'; _ ..nt ido a s:J.\Id~-

vtl nOr'III~ de n'o.•pro.... f'1'" orajEto""QUc; vi~c:" a dc~ltr.lflllir <:A 1n-:lu

'I"'!;::n dr contrúdo... dl.c:lplln-.. ou ir-ti.. r. currículos. ll"Jocol~r"r'fo.

~ '=.riaci:o" Cl:'labor;.r;io .. dcsc:nvt>lvi.t:nto do cur ... kulu ~io IU.-

H/ 1'19'
Mil
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Relato,.

.fJ5«..~;es. ne~te cal'lPo .. Esta projeto i b"... c:xcf4pl0 de 'ocr"C::I!J:~~::':u t1~

ftt'celosldadR de- c ..rtau c:;ontltúdos nos cur .. ir:ull,)~ C'sc.l;)JayC's ..

e.PQCiall::11da. ,0.. cur,.ículo~ ple:nos. que sr c.o.plctall na próJlria

Int~r~ç:$ko alun,?-pr"oTC's~or" não pOdE. tu:,. 11 .. i tado'!; ou ditados pur"

t.Kt.Ó5 legais .. A. r .... lldadtt'e. lntriraurntlt' diversa", de rCSllõt:f> do

...d .... It ut:té.. c!~ r~cola,. dcntro"da aU.• :Il rcg,'io r(f't:llf!. '. Id~i& do:

lal.-. gltn~.~ Ica~", ~"C' d l.panh.lII aobre conteúdo••

tl~o c5t:aMo~ entre os filUC dCTCndf:'" .. raJ ~cal 1 ibl'l"'d;t.dE' curr;-

do. "ri n{..,co1 n;t.cloni/l c C'stadual. Has ~ssr.. conteúdos ~~rio 1.r-1"'0

l.dor. _ d....cr Hu" por '!'na.lhos dtr ~dUC.'S:D ou outro~ ~"'Si~?" l~~s-~:

1It .. :: ....1lz.dci.. caPII;.:t. dr Fcr••ncntc .valla,,:;o .. Nunca por ~

~"Y".,.m.ntc" C r(fll~ ....

ter" •• ta" razôrtô. vota.o.. p«la. rC"J .. lçâ:o do proJIICto .. da ...

e_ c ..."o .. 1. ...e-lha.nh:'5 - PcoPo'5ot .... de inch.l5io dI:' conteúdos ou di !,-

CJ"tln•• nos cur;r(culos c"col.r~a-. d~ rtJ~Jçio In 11",lne do~

.- ....oJllt:,,~ dll' l«i, sugcr Indo a ."u1i, atoutor .. " cua tran"f'o("Maç~o ~I;I

:trullc.,io.

Gw; .. ",t.1l. for a po-:.lçSo da Cda\~.,..i:o...prQ·.r~da :a. noe-a:a, tf.t~rfl!

aoa ..ugerlndo ~ ta•• o cil.inho qüC' noto pa.r~c:••• Is con ....ltnirnt:.c

AI.VAJIO VALLE

111 - PARECER DA COMISsAo

, CCillIL'G~ 1St fGUtlÇlio, Cultura. Ole$iQrto, em

revelia tI'~Hft'tl. reeUZ&dIJ hoJu, AfJtITOU,. unlnlmol'llfJnte.

'fClJat<!- de.. L.I na soa/a1 ~{\. \ermo" oe p"·e~lt 00 ~.\.tl)r.

E(\ttvatlm pretient15'8 Oll linhnrl. Oeputl4oz "CIO

~orb. - rr.aldol'lto: 1N~II. I.r.tl~ • Ylrrno"dia Cruv"'" - Vlcc

Pl ....lnt••• Ultlr.ttln AlUi'" Cttrlos.Lupl, e'''IIIO TlftCCC, ~.J~Q

OA't1trCSl, CaDliHO tlGchado. Artur aD -T'val., RenSlóQ Clal~elrr;o,

".ul pont" 'IQrct.tar. F~rn.nO:4tl. FUvl0 lrna, )"alt.i 1.ul111

rOfttll'l6le" "'bID nll.Jnhlittl, f_ufa O.lg&dD, JucJyo:ea til Mello.

["1410 GonçalVlSS. Sftti(lt. Cl.VIJ!C.r.tt. J6flo araz, V,ltfíj' PlHelre,

Or.lIltrt"'s ttourll, llviro Valle e Joio 1,1~tl'80

•• '1 d' CDII1I.lla, cal 20 1I00_.uovetntoro de l!iS1.

~

Jk.pUt.... AECIO DE BOJl.BA
l'nIil1l!nte

Dqut'" AI.VAJIO VALLE
Jld&t...

RECURSO N!! 49, DE 1992
(CantraP_ecer Ter.mbudiw lIe CanUsllão)

(Do Sr.AntaniD Carlos MenlIell Thame e Cl\drall)

Requer, na forma do artigo 144, c/c artigo 132, par!
grafo 29, dq Regimento Interno, que seja apreciado
pelo Plenário o parecer da comissão de Constit.uição
e Justiça e de Redação, pela.. incon6titucionalidade

do Proieto de lei n9 23". de 1991.

(PUBI-TQUE-SE. SUBMETA-SE AO PLENARrO)

Senhor Presidente:

Requeiro no. ter.as do parágrafo 3~ do artigo 58 do Regimen

to Interno, seja apreciado pelo 'Plenádo da Cã1Ura dos Deputados o parecer da

coai••ão de Con~t1tuicão e Justiça e da Redl1ção. pela inconstitucionAlidade •

ao Projeto da Lei nl? 23, de'1991, de -tnha autoria, que 11 limita o comprometi

~ento doa baDCOS federais e estaduais""

JUST1F1Ct.Ç;'O

~ do cODhecim~nto de toda a NaçÃo os grandes: prejuízos que

os bancos tatatais têm acay'tlltado ,"o no.ao 'País. e" decorrinciade. grav!s:àimos

problemas, o que .. ea auitos caaos cul.inou COIII o fechamento das instituiç~c

ou o que ê ..18 grave, coa. injeçÃo d. recuraos para cobrir vultosas pcn:das,

coa grande ônus para o ~rârio"

, .
Q~jet1vando evitar que e..e~, ,caaos se repitam e tambêm livraI

os" b~~e:o. estaduais da aituação caWr:.a..e. que se encontram, o presente proj!.

to d. bi estabel!,ceu aAlvAguardao para que & situação não Dlah venba a o~or

r.r"

Sala das Sessões, 9 de abril de 1992

~L "'--
Ân~io Carloa Me/dea Tbame

Deputado 'Federal

ASSINATURA

2.3 JERONIHO REIS
29 - FATIHA eELAES
3_ -. JOAO DE OEUS ANTUNES

3 - HARlNO CLlNGER,
~t- JOSE ULISSES

4 - NEUTO OE CONTO
:5 - HORONI TORGAN 32- JOAO PAULO

li - RUBENS BUENO 33 - COSTA rERRElRA

7 - PEORO TASSIS 34 - B. SA

B - JORIO DE BARROS 35 - DJENAL GONCALVES

9 - JORGE UEQUED 36 - ERALDO TR INOAOE

l_ - JOSE OIRCEU 37 - TONY GEL

11- JOAO HAIA 39 - KAV1AEL CAVALCAN~1

12 - ANTONIO BARBARA 39 - FLAVIO ARNS

13 - CALbAS ROI1R IGUES 41 - WII,.SON HULLER

14 - AVENIR ROSA 41 - CARLOS SCARPELINI

1'5 - FLORESTAN FERNANDES 42 - SERGIO BARCELLOS

16 - PINDA FOGO DE OLIVEIRA,7 - PEORU TONELL1. 43 - GEORGE TAKIMOI0
111 - ANDRE BENABBI 44 - HARCELINO ROHANO MACHAOO
19 - AROLOD GOES 45 - B(lH AZIZe
2_ CLEONANCIO FONSECA 46 - SERGIO AROUCA

\21 - '11,1,0, HAINARDI 47 - ROBtRH> VALADAU
49 - ELIEL ROOR IGUES

ARACELY oE PAULA
49 - WALOIR GUERRA

22 -
23 - RENATO VIANNA

5' - FLAVIO OERZI
24 - JOAO FAGUNDES

25 - HAURO HIRANDA 51 - HARCO PENArORTE

26 - TILDEN SANTIAGO 52 - ARIOSTO HOLANDA

27 - I1ASTQHE RIGHI ~,3 - OSOR I O AOR I At:D

::li! - VALOENOR GUEOES 54 - WILSON CUNHA

ASSINATURAS CONFIRMADAS." .. "."."." ..... ,,···· 54
ASS1NATURAS DE APOIAMENTO •••••••••••• ••••• 0
ASSINATURAS REPETIDAS •••••••• ••••••••••••• -
ASSINATURAS ILEGIVEIS•••••••••••••• ••••••• 3
ASSINATURAS QUE NAO tONrrRE'H."........................ 5
ASSINATURAS OE DEPUTADOS LICENCIAOOS...... 8
ASSINATURAS DE SENADORES ••••••••••••• ••••• -
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PROJETO DE LEI Nll 23-A, DE 1991
(Do Sr. Anlonlo Carlos Mendes Tfwne)

111 - PARECER DA COMISsAo

R E L A T Ó R 1 Ó

VOTO EM SEPARADO DO SR. PAULO MARINHO

1991Sala da CORlis.§o.

A Comlss§o de Constitulç§o e Justlça e de Reda
çllo, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra o vo

to em separado do Deputa rio Paulo Marinho, pela inconstituciona
lldade do Projeto de Lei nQ 23/.91, nO$ termos do parecer do O,!

putado José Dirceu, designado Relator do Vencedor.

Esti .... eram presentes os Senhores Deputados:

Jo30 Natal - Presidente, Roberto Magalh§es, Ju
randyr Paixão e Edevaldo Alves da Silva _ Vice-Presidentes, Ci

ro Nogueira, A1:i18 Lins, Cleonâncio Fonseca, eleto falc§o, Ja:
sé Burnett, Messias G6is, Nelson Morro, Paulo Marinho, Vitória

Mal ta, Pedro Valadl)res, Ton1 Gel, .Jo~o Rosa, José Lui'z Clerot,

José Thomaz Nonõ, Luiz Carlos Santos, Mauri Sérgio, Mendes Ri

beiro, Nelson Jobim, Nilson Cibson, Renato Vianna, Wanda Reis,

~den Pedroso, F'rancisco Evangelista., Adylson Motta, Gerson Pe
res, Oscar Travassos, Osvaldo Melo, André Benassi, 5igmaringa

Seixas, Carlos Kayath, "Gastone Righi, Nelson Trad, tdé'Sio Pa!>_

50S, Rodrigues Palma, Hélio Bicudo, Jos~ Dirceu, José Marla Ex.
mael, Luiz Gushiken, Robson Tuma, Luiz Piauhylino, Benedito Do

mingos, Arolde Olivelra, Jesus Tajra, Ney Lopes, Ant'õnio de J;
5US, Alberto Goldm8n, Ary Kara José, Carlos Benevides, feli'p;
Neri, Ivo Mainardi, ArDIdo Góes, Joio de Deus Antunes, Eurides

Brito. José Luiz Mala. Vasco Furlan, Jo§o Faustino, Magalhle•

.Teixeira, Roberto Jeffer'soo, Mauricio Cam os e Israel Pinheiro

Fllho.

PARECER VENCEDOR.

o rf:l~tor, DeplJtõa.do Pa'Jlo Hõlrinho, opinou
favoravc:lmcnte pela con$tltuclonalidade, j(Jridlcldadr r
técnica 1€9Jslat iva.

PARECER DA COMISSAo DE CONSTITUlçAO

E JUSTIÇA E REDAçAO

o Orputado Ant;nJD Cillr) os Htndrs Thallr
~~::~.i: ~1:~~:~::I:~ Co.pro.rt i_c!'to dos at ivosdos bamcos

Puli\ proposl ..So. fica estabrlecido qU~ o
P€rctntual mâHlnlD dos at ivos que pode", SEr COMprOIllEt: Idoç
COM os. acionistas lI\aJorltárlo5 ~ dr 10X ..

I - RELATóRIO.

A situação c.ótica e. que se encontra. os bancos estaduah

faz por tsic1r não .penas .. phno de ••oe_nto.... t ••bê. aalva

cu.. rd•• para que a &1tuação c-. tlua hoje ae encontra. não volte

•• repetir.

JUSTIFICATIVA

o COIlGRESSO NACIOMAL DECRETA:

Art. 12'- Fica vedado aos bancoI fedltrah ••staduais co.pro

aeter aab de 10% de seus aUvos CotI ae101'lbt....jor1tártos.

Art. 22 - E.ta ld entra «. visor na data de eua publicação.

Art. 32 - Ilevog••-SIt a. di&:podtôu •• contrirl0.

(PROJETO DE LEI N9 23, DE 1991, A QUE SE REFERE O PARECER)

Sal_ da. Sessõe.. , " d.~ de 1991

~~
Deputado Federal

Llaita o coaprometiaento do. ativos dos bancos federais
• estaduais, tendo parecer: da COIli••ão de Constituição

t! Justiça e'Á.edação, pela inconstitucionalidade, contra.

o voto eJl separado do Sr. Paulo Marinho.

ProplJe O nobre Deputado Antônio Carlos M'l!nd~s

Th• .,e, através do flroJeto de Lei aclm.eplgrafadO. a l1..lh
ç§, do comprometimento dos ativos do. ba'lcos estaduais.

A ConstItuição Federal, .:IIS seu artigo J92,
disciplina o sistema f'lni'lncl!'lro nacional. Por ElE, ·0

sistema -rltHtnceiro nncion'Al, Estrutur;ado dr T'orm~ a prOIrlO
VE'r o desenvolvimento eqlJlllbrado do Pais E' a $ervlr a05

~~~~~~55~~...~~ ~:~~~~v~:~~~;. se~~~~:~~~a~~ ~7S~:~í t~~~P~:;
rE'fe ... e ao conjunto do sisteMa fin;;t.nceiro nacioni'll 1l.0 qual
o obJeto dl\ proposição em análisE' esta subordinado.

Orntrc o elenco dE' ",atér las a !oereM rC9l.l1a
Itt~ntada.. por lE'i complementar do sistr.n1i\ f';nanciE"iro o;;"c:lo
n~l, dE'stac;lMos .ii\ orgimlza~ão.. o f"unclomuncnt.o ~ ~s atri
b'Jlçõt:s do banco ~ccntral E dClI\ai!o ins.t Ituiçõ€:'$. financeiras
públic:~s E prlvada.- (art. 19~, IV> .... (9rlf'o nos>!;.o) ..

DeprE'f:'nde-siE" .. portt\nto, que o disPositivo
constltucion~l condlciona a regul~ullent;a~ão da organização"
do funcionaMl?nto e das atribulç:õ~s das Inr.tituiçõ~5 finan
c€iras públ ica. r privadas à rdlC'io dr lri C:OMP1 rMent:.r.
Não podr 11:1 ordlnikrl ..... de hlrrlll.rqlJla constitucitmlll.l Ihfr
rior .. disciplinar .abErla ret"erRhtr ao slstrlla financrfro
nac lonal.. .

Dfant~ dE tal iMPEdiMento .. não vlslulIlbra.os
outra alttrnatlva tlUR d~cl_rar _ Inc:onstlfucloni\lid:tl.de
I'orMa] do ProJarto de" L~I n9 23.dt! 1991, cujo cont ..údo po
der' ser re-~p"'~t!irntadD pt"lo IlustrE Drput_do Antôn lo Ci\r
los Thaldeso .. n_ f'oraa aa Lrl Co.pJ~lIlrnt.r.

Sal_ da COMisaio .. eM"" de Junho dE 1991.

o artigo ,. fixa em 10iló (dez por cento) o perce!l
tual máximo d:)s ativo,$ qu~ podem ser COllprometit!os co,.. ac1!!
nista. JIlaJorlUrlo••

o l1ust.re autor JUltl riea a.lIledJda co.... • nse.!
~Jda:J!' do estabelecll1lento de sllv~gu.rdI5, aUadas • UII'I pl!.

"n:l· d!' -s,ne.mento, para J..pedlr o retorn:l • atul1 sltulçlo
d~' C8:JS que Issola os bltlcos estaduals.

o Projeto nlo recebeiJ emendas no p:.zo for.allllen
te estabelecIdo pua tal..

~ o r0106rl0.

Nos terMos regl ...~ntals (arts. S" I, e SS d, R.I.),

cabe a· esta C0111sslo excluslv."'ente o ex••e da ad'llss,lbll.!
(hd-e- r sob 05 aspectos constitucIonal, legal, JurJ'd1co~ re~

lIl!nt.al e de tEcnlca ltgl~l.tiY.; reserva:S:J o eXaftl! do .~r!

to • douta Co~1sslo de Flnonças e Trlbutaçlo.

EsUO assegurados o cOM~etenc1a do UnllD psro ~~

gls1ar prlvotlYo~oo~e .obre poUtlco d! .r~dlto (art. 22.
VII. di! C.F.), a atrlbulçlo do·Congresso NaclonlJl para di,!
p:Jr s!1bre J.n5tJ.tulçlf~$ flnanceirls de leJ ordJn'rJa ao Dep!!
tajo rederl1 (art. 61, "CI;Jut", di C.t.>'

o projeto I, tellbl!., Jege.1 e- JurldlcQ, e atende' •
b~. t~cnlca legislatIva.
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Senhor Secretário-Ceral:

A Mvocacia-Gera1 da Unillo

I - 6r910. da dLr.çlo auper10r: ~ Advoqado
Ge.... l da Unllo. a Corr..qedoria-Geral da Adv0'i4cla da Unlio,
• Con.alho Superior d. Adv09acla-Geral da Unllo. a
MYoeacla-Geral Adjunta da Un1l0 a a Con.ul toria-Garal da
UIlUor

o CONGRESSO NACIONAL d.cr.ta.

(PRoJno Ilr. LEI CO~IPLnll:ST'\R S9 H-E, de 1991 ••
qu~~oreren 05 pareceres).

c.pltulo tI

De COIIpOdçlo

'l'ITIlLO tI
DOS 0IlGA0s DA ADVOCACIA-GERAL DA UNlAo

C.pltulo I
JlQ ~ado-Genl d. Unllo

tt - 0"'910a da a ...cu"lo. ai Procur.doria,.
IleglO1lal. d. Unll0, a "qu.lu no. Estado. a. no Otatri to
.ederal. a Con.ultorls d. Uniio, •• Co~.ultorl•• Jur1dic:••
do. KLnl.t~río., da Sécrbtaria-Geral • de~ai. Secretaria. da
...... Id.ncl. da República, do rstado-H.lor da. Forç•• Ara.da.
• • Pxocur.dor1a·Gerat da Fazenda "acional;

111 - 6r9~o d••••iattncia direta e l-.dtata
ao Advog.do-Ger.l da União: o Gabina~. do Advo9.do-cer.l d.
1Ift1l0r

IV 6r910 .uperior d. atividade
"'1n1.tc.~lv.1 • 5ecretarLa d~ Contro:a Interno.

I 1. - Subordina~·.e direta~~n~~ ao AdvoQado
Ce~.l d. Unil0, .1•• do .eu q4bln.t~, a C~rr~g8doria-Geral
da Advocacia d. Un110, a Advoqoe1a-Geral Ad~unta aa Un160, a
eon.ultori.-Ger.l da U~iào • • s.cr.t.rla d. Controla
I.t....no. .

S 2' • O Adv~9.do-Geral d. Unl10 , .u.lll.do
PO'" dol. S.cr.t&...10.-Ger.i.. o d. Cont.ncioso • o d.
eonadto...I••

S 3' - 510 ..lIlbro. da l\dVocacia-'.eral d.
Vnllo. o ,Mvoq"do-Ger.. l da UrtLio, o Corr:ftf)'edor-t"...eore.l da
Mvocac:le da UI11Ao, " Aâvoqado-Coral Ad,unto d. G:'1ilo, o

COft.~ltor-~ral da Unilo, o. s~=r.t~rio.-Cvr.l. d.
Cont,nelo.t) e de Con.ultoci., o. C')rre;ttdor~.-AuxlJ.l.re.,oa
.E'OC"C'.doC'••-"~fJton..L." oa Con.uJ.tore. da untao. o•
....ocy....dor•••Ch.r••• oá Con.ultor•• Jurlalco•• ~. Advogado.
da U..Uo.

Art. 3' - O. Or910. jurldico. d.~ aut.rqui••
• fund.çoe. estio auJett,). ~ orlenr.a.ção no~lUIt.1.y. •
.~pervi.lo t6cnic. d. Advocar.l.-Vera! da Uni!c, e~ntlnu&ndo
• •••rcer •• .u~. re~v~ccLV4. &~=lbuiçóe. • devea ••r
orq4~i••doa eM quajro pr6prlo.

TITULO I
DAS ruwçOES INSTITUCIONAIS E DA COHPOSIÇAo

Capitulo I
De. Funç6e. ln.t1tuclon.l.

Art. I. • A AdvocacIa-Geral d. Unll" • •
lnetltulçlo quo r"",ra.ent. • Unllo judicial •

••trajud1c1al..~:~'9rafo ~nlco _ A Advocacl.-Geral d. Unllo
c...... •• .tlvidllldua de conaultorla e a ••e ••oTa!Nelt.~
jurldLcoa .~ podar t:x.cut1vo, no. tarao. daata •
cc.pl....nu....

..... - .....

Atenciosam!:!'te,

Seçio IX
Da Admissibilidad< e da Apreciaçio

da. MaiOria. pelo. Comlssõe.

.' . ,....

M. 58. Ericorrada aopreciaçio conduaiva da _ pela última
Comissio de mérilo a quo lenha sido distribuida. a proposiçio. " ..pec.
tiYo.s pareceres serão mandados a publicllÇão e rtmetidos à Meg Me
• sess&o subseqüente, para serem anunciados na Ordem do Dia.

'3- O fttUfSO. dlrigido tIO Presidtnte da Cámac"a e aMinado por
um décimo. peJo rMl105. dos membros da Casa, deverá indicar expre5$l·
mente. dentre a matéria apreciada pela Comissio, o que será objeto
de _acio do P1enArio.

An~e o exposto, somos pell .d~I..lbll1d.de do ~rJ!

jeto de Lei nR 23, de 1991, por ser constitucional, le~aJ.

JurJdlco e de boi tf§cnlcl legislativa.

SaIR d. co~o, em ~lr-l~.IO de 1911.

\l L ')j.;.6' 'L l,
O~~~AUtO~INHO.

Relato
\....-

RESOWÇAON' J7.DE J989
J\M>l9 "R<gItmIllD In/~"'"

.• ~~,.dDs /Jrput4dDs.

Brasília, 22 de abril de 1992.

COl"luniCD a Vossa Senhorill Que o Recurso, do Se

nhor Antõnio !:arlos Mendes lhame, solicitando seja apreciado Df!

lo Plenário da ~fimara dos Deputados o parecer da Comissl'lo de
constituiçllic e Justiça e de Redaç:lo, p~h inconstitucional1dade

ao Proj~t(] d~ Lei nO 23, de 1991, Que "limita (] comprometrll'ento
dos bancos federais I! .estaduais". contém número sufjciente de
signatários, constando o referido recurso de:

054 assinaturas válidas;
ao3 assinatuus ilegíveis; e
005 ISsinaturas Que nlo conferem.

Titulo II
!lOS ÓRGÃOS DA CÃMARA

II - d••pach.r coa o Pra.ld.nt. d.

da Vllilo.

til - r.pr•••nt.... • Unilo junto ao Supram

TrJ.bu... l p.d.r.~~ det.nder, naa aç~. dir.t.. da
lncon.~ltucion.lld.de, a nor~. 189a1 ou ato no~tlyo.

obj.to d. 1Il(>U'i~.Ç~OI .pres..ntar .. intonnllçõ.. • ......
pr••~.d•• pelo Pr•• ld@nee da República, relat1van a aed1da.

lt1pU'lJnador•• dev;to_ O~e~7;:~~~ P:;-:ni.d;:iCr~al~cordar o firWlr
co-pre-l••o na. açõe. de intece.se da Unl~o, nos teraoa da
1&9i.1.çlo vigente r

Art. 4- - A Advocaci.-Ger.l da Uni!o te. por
ehef. o Advoq4~o ..i~r.l ·do Uniio, d. } ..vrn nOmP.dçAo plrlo
.reeldente d. República, dentre eid~d!o. r~lor~. dA trinta 
cinco .noa, de not6vel ••ber jurldico e reput4çAo illbada.

. , 'S 1-'- O Advog!ldo"'Geral da Uni.\Q ~ o tU.l•
• l.v.do 6rgio d••••e••oramento jurld!co ~o poder Executivo,
.ubaetldo .1 dirpt.. pe••oal e imediat. eupervL.lo da
......id.nt. da Rep~bll~a.

. 5 2' O Advoo;ado-Ceral d. Un140 t.r"
auhatltut.o .....ntu.l nOJneatto pslo Pro.1C1ente da ftepCUlca,
.t.ndld.a a. con~içOes de.ta .rti90.

Art. ,. - Slo atribuiçO.s do Adv09"do-ce...al

I - dlri9ir a Advocacla-Ceral d, Unllo.
.tI~rlnt.nd.r • coordenar eua. atividad••• orl.ntar-ltMi a
.t......lor

PROJETO DE LEI COMPPLEMENTAR
N!! 73-F, DE 19n

A Sua Senhor i a o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA

SecretárJo-Gé'ral da MeSB
Câmara dos Deputados
N E 5 T A

SI/li" TlllIl 1\'0 111) SI \,\lll1 AO 1'llI' /1.'1(1 111: u: I (mll'IHII Y
TM' S91 \.IJ, .k I'HI, 11111' "\nH nu\ a \.d flrt:.inlc3

da Atlvol:.": i.1.<:<·r.1I J.I "flí.i~, e .!.i oul r.l' I'ro\·\.Ii-n

ctas"; tcnJo rarc<crcs dos Relatores dcsl~naJos r!
la Mesa em sub\tllllll:lo ~, CO.i5Sae5:d~ Finnn,.s e
Trlbutac3o, rela aJequacão {lnaQce\ra e orçamentá
rin; e, de Con'tttlllç~o o JlI5tiç. O do ncdaçio, p!
h re.lJciç.io.
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C"pitulo V
Oa Consultoria-Ger.l d. União

C.pltulo IV
Da Advoc.cia-Ger..l Ad,unt. d. Unlão

11 o Corregedor-Geral d.. Advoc..cl. da
Onll0, o Procurado"-Geral d.. União • o Con.ultor-Ger.l d..
Unllo/

111 três representantes, eleitos, da
C.rrelra de Advogado da Uniào, e respectivos 8uplentes.

S l- - Todos os Membros do conselho Superior
da Advoc.cl.-Ge..al d.. Unlão têm direito .. voto.

S 2- - O ...ndato doa HellÜ>ro. .leito. do
Con••lho Superior d.. Advocadi..-Geral d. Uniio , d. doi.
ano., vedada a reconduçAo.

5 3D OS Membros do Cons.lho sio
aub.tltuldo., em suas faltas e impedi~ntos, na fo~

e.tebalecid.. no r ••pectivo Regimento Interno •

Art. 10 - A Advoc..cia-Ger.l Ad'unt. d. UniAo,
.ubordinad.. direta • imedi..t .....nt. .0 Advog.do-Ge....l d..
Unlio, incull'lbe representA-la, jud1.cialmente, nos tenDOs •
liadte. de.ta 1.1 co.pl~m8nt.r.

S l- - Ao Advog..do-Geral Ad'unto de Unllo
co.pete representA-la junto aos tribunais superiores.

S 2D - la AdvocaCias-Regionais Adjunta. da
Unilo cabe .u~ repeaentação perante 08 demai. Tribunai••

S 3D - A. Ad~ocacias da União orqanizada8 em
cada Estado e no Distrito rederal, incumbe repeaent6.-1a
'unto li pri_ir. inatlnc1.. d.. Justiç. rederal, c.-.. •
••pac:ialb.da.

S '" - O Advogado-Ge5111 Adjunto da UnlAo pode
atuar perante 08 6r-ç;ics judiciArio8 refer::ldoa no. SS 2- e
3D, • o. Advog.do. Regionai. Ad'unto. 'unto ..o. aenclonedo.
no S 3- desta ..rtlgo.

Art. 11 A Con.ultori.. -Gersl d.. Unl10,
direta • iJr.ediata:~nt.. subordinada ~o Advoga.do-Geral da.
Uniil'J, incucbe, prJ,.nc1.p,a~mente. colaborar COm este em ••u
.S8~88crament~ ju~idi=~ ao Pres~ct~nte da RepúLl~ca

produzindo pareceres, inforJftllções e de...i. trabalhos
jurldieoa qut! lhes sejam atribu1dos pelo chefe da
in5~ituiçdO.

XVI - hOlOOloq.i- o. concu...O. pGl:>licoa d.
1n9r•••o n. C.rrel... de Advogado d. Unl101

XVII - prolOOver .. lot..ção • .. d1atribulçAo
do. Ilallb..o. • ...rvldore., no ~lIIbito d. Advoc..ci..-Geral da
Uniio;

XVIII - adlt.... pr.tic... o. ato. no....tivo.
o~ nAo, inerentes a aua. atribuiçõe.;

XIX - p~opor, ao Presidente da Repdbllca, ••
• 1t....ç6e. • ••t. lel co.pl.~nt.r;

S 1. O Advog.do-Ge...l d. Unllo pode
r.p.....nti-l. junto. qu.lque.. juizo ou Trlbun..l.

S 2. - O Advog..do~Ger.l d.. Unlão pode .voc..r
quai.quer !l'Ll!I.t6ria.s jurldicas de intereaae destll, inclusive
no que concern. a aua representação.•~trajudlclal.

S 3. t peraltld. • deleg..çlo d...
.t..lbuiçõa. pr.vl.t.. no lnci.o VI .0 Advog..do-Ger.l Ad,unto
da Unllo, be. como • d.quel... ob,eto do lncl.o XVII daat.
artigo, relativamente a s.rvidor•••

VII - •••e ••orar o preaidente dA Rep611ca· ..
•••unto. de netur.28 ,urldice, elabor.ndo parecer.. .•
••tudo. ou própondo noraaa r medid~s e diretriz•• ;

VIII - ••sistir o PreaidQnte da República no
control. interno da le9~lidad. d~. ato. da AdniniatraçAo;

IX - augarlr ao Preaidente da Rep6bllea
de car6eer jurldlco recl...d.. pelo int.r••••_ld••

p6bl1col
X - fi ..... a lnt.. rpr.t.çAo d. Con.Utulçlo,

da. lai•• doa tratado. a de!n81. atoa nora4tlvo.; •••r
uniforMe..nte 8eguida pelo. 6rgloa e entidad.. da
~lnl.traç60 rederal;

XI unlflcar. ,u..l.prudlnela
• ~lnl.tr.tlva, g~r.ntlr • correta apllcaç30 da. 1.1.,
prevenLr _ d1.r imir •• controv6r.l.. entre oa óreJ10a
,u..ldlco. d. AdAlni.tr.ção Feder.l;

XII editar enunciados de .\UNi.
&dalnl.tr.~iv., resultante. de ~uri.prud'nci. iterativa doa
Trlbun.ta;

XIII ex.rcftr oJ:'lent.açlo !\or:n.at.lva •
aupervla6n ~.cnie& quanto ao. 6r9~o~ ,urld1cos da. entidade.
• que 41ud. o art. 3Q de.ta le1 complc..neAr~

XIV baixar o ....ql..nto Int.er", da
Advoc.cla-Ger.l d. Unl10;

XV - proferlr deci.io r... .1"dic~rlCl ••• no.
proc•••oa adaln1»trat1vo. di.clpli~re. prOMovido. pela

~or..eq.do..la-Geral • .pllca.. penalld.de., .alvo • de
<Maia.lo;

Capltulo 11
Da Corr.gedo..i.-Geral da Advoc.cia d. Uniio

P.rl9rafo 6nlco - Coapõe•• Con.ultorl.-Ger.l
da UniAo o Con.ultor-Geral d. uniAo ... Con.ultori" d.
Onllo.

Art. ,. - A Corregedori.-Ger.l d. Advocacia
da Onilo t •• Coa0 .t..lbulções,

I - fi.calh..r ....Uvidad•• funclonal. do.
-..bro. da Advoc.cia-Ger.l da Unilo;

11 - pro~ver correiçio no. 6rglo. jurldico.
da Advocaci.-Ge...l d.. UniAo, vls.ndo li v.rlficeçAo d.
regularidade • eftcAcla do. .ervlço., • li propo&içio d..
-.did•• , be. co-a l auge.tio de providência. nece••4ri•• ao
...u .p..lao.....nto/

. 111 - .pr.ci.... a. repre.ent.çõe...elativa. li
atuaçlo doa Membro. d. Advoc..ci.-Geral d.. UniAo/

IV - coorden.r o esUgl0 confi......tõr1o do.
!nte;rante. da Carr.ira de Advogado d.. União;

V - ••itir parecer sobre o deB••penho doa
lnt~r.nte. da CAJ:'relra d. Advogado da Unilo sub_tidos ao
••t&glo confirMatório, opinando, funda~ntada~nt., por sua
conflraaçlo no cargo ou exoneração;

VI - instaurar, de ofIcio ou por deter..inaçio
.uperlor, aindicAnci••• p~oce••o. adMiniatrativo. contra os
Heabroa d. AdvocaCia-Geral da União.

Art. 7. - ·Compet., .inde, li Corregadorl.
Ceral aupervislonar e promover correições no. 6rgioa
yinculado. li Advoc.cla-Ger.l da Unilo.

C.pitulo I II
Do Con••lho Superlor da Advoc..ci.-Geral da Uniio

Art. I. - O Con... lho Superior da Advoc.cl.
Ge...l da uniAo t ......eguinte8 atribuiçôe.,

I - propor, org..nlz.r e dlrigir o. coftCur.o.
de in9r....o na C..rrelr.. de Advogado da Uniio;

11 - organizar as listas de pro.oçlo e de
rallOÇio, julgar reclamações e recurao. contra a lncluaio,
.xclu.l0 • cl.s.ific.çAo .... t ..l. li.t... , • enca.lnh4-la••0
Advog.do-Ger..l da Unl10;

111 - decldlr, coa ba.. no p..r ..cer previ.to
no .rt. &-, lnaiao V desta lei co.plementar, .obre •
confiraaçio no cargo ou exoneraçho doa Membro. da Carreira
de Advogado da UniAo submetido. a eatiqio confirMat6rio~

IV - edlt..r O respectivo Regimento Interno.
Par'grafo Onico ~ oe crit6rlo.

dlaciplinadore. doa concursos a que .e refere o inciso I
da.t. artlgo ...0 lnt"grallllente fixado. pelo Con.elho
Superior da Advocadi..-Geral d.. UniAo.

• Art. 90 - Integra. o Con.elho superior d.
Advocacia-Ge...l da Unllo,

I - o Adv09..do-Ger..l d.. Unlio, qu.. o pr••ld.;

CapItulo VI
0.. COn.ultor_As Jur.l··.',cas

Art. 12 - Aa Conaultoria. JurIdicu, Orqlo.
.~nl.trativ.men~.subordinados aos Mini.troa de Estado, ao
SecretAriO-Geral e aos d...!s titulare. dI!' Secretarias da
P...a1d1nci. d. Rep6bl1c. • .0 Chefe do Eatado-lIaior da•
Porç•• Araadas, cOIIpete, ••pecial_nte,

I - .......orar •• autorld.d... indlcad.. no
-caput- de.te artigo;

11 exercer a coordenação dos 6rgioa
ju..ldlco. do. r ••paetivo. Or910. .utOnoaos .. entld.d••
vinculada.; ~

111 - flx... • lnterpr.t.çio d. Con.tltulçlo,
ela. leI., dos tratado. e do. deaai. atoa noraativos a ••r
unifo~..nt. ..guida •• su.. Areas d~ atuaçio • coordenaçAo
quando nlo houver orient..çAo noraativa do Advog..do-Geral de
UniAo;

IV - elAborar ••tudos • preparar informaçõe.,
PO" .011clt.ção de .utorid..de indic.da no "c..put" de.t.
a..tigo;

V - •••istlr • autoridade asse••orada no
control. interno da legalidade adainistratlvA dos ato. a
.er.. por ela praticado. ou j~ .fetivado., e daquel.s
o..iundo. de ór9io ou entid..de .ob su.. coorden..ção 'urIdica;

VI - exa.inar, pr6via a conclusivament., no
=~:.:so Jllnist6rl0, Secretaria e Estado-Maior das Força.

a) o. textos d. edital d. licitaçAo, COa0 O.
doa re.pectivo. contratos Ou ifttruaento. congénere., a ser••
publlc.do•• cel.br..do.;

b) oa atos pelos quais •• 'V6 r4tConhecer •
in.xLgibl1id.d.. , ou decidir. dl.pen••, de licit..çio.

Capitulo VII
Da Procuradoria-Ger.l d.. F.zenda N..clon..l

Art. 13 - A Procur.dori.-Ger.l de F..z.nd.
.NacLonal, 6rgio adainistrativ&Jlente subordinado ao titular
do Miniat6rio da Econoaia, Fazenda e Planejll.ento, coapete
..peeial-.ente,

I - apurar a liquidez e certeza da dlvid.
ativa da Uniio d« natureza tributAria, inscrevendo-a para
fina d. cobr.nçA, ..igjvel ou judicial;

11 - representar, privativaMente, A UniAo na
.xecuçio de sua divida ativa de carAter tributAria;
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IV d.ci.õe. de 6rgio. do contencio.o
adaini.trativo fi.cal;

V - beneficios e isenções fi.caia;"
VI crédito... ••U_lo. fi.cai. l

I I I - exercer a representaçÃo e promover a
defe.. e o controle doa interesses da Fazenda Nacional n••
entidade. de cujo c.pi~al participe a União;

IV - examinar previall8nte a legalidade doa
contrato., acordo., ajust.es e convênio. que interea.se ao
Miniat6rl0 da Econo.ia, Fazenda e Planeja.ento, incluB1ve oa
referent•• a divida p6blica extern~, • promover a respectiva
r ••ei.lo por via adainiatrativ4 ou judicial;

v representar a UniAo na. caua.. de..
nature.a fi.cal.

Par'grafo 6nico - Sio considerada. caua.s d.
narture&& fiacal a. relativa. as

I tributo. de co.pet~nci. da Unllo,.
inclu.iv. infrações l legi.laçio tribut~ria;

11 - .-préati.ca compulB6rioB;
111 - apreenaio de aercadori•• , nacion!1. ou

Capitulo IV

Doa DIreito., dos Deveres, da. Proibições,

do. Iapedl.entos e das Correições

Art. 21 - O. Advogado. da UniAo .AO lotado. a
di.tribuido. pelo Advogado-Geral da União.

ParAgrafo 6nico - A lotaçio de Advogado da
Onilo nos Ministério., na Secretaria-Geral e damai.
secretaria. da Presidência da República • no EstadO-Maior
da. rorça. Armada•• propo.ta por ••u. titulara••

Capitulo III
DA prollOçlo

Capitulo II
Da Lotaçio .. da DiltribuiçAo

Art. 22 - A promoçio d. Advogado da Uniio
consl.te em .eu acesao • categoria il'l'edi&ta.ente .uperior
aquela em que se encontr&a

Art. 23 Ao promoções .io proce••ada.
.....tralMent.. pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da
Uniio, para vagas ocorridao ati! 30 de junho " ati! 31 de
dez.eJllbro de caria ano, obedecidos, alternadllftlente, os
erit~rios de antigüidade e merecimento.

Arta 24 - A promoção por ..recimento deve
obedecer a crit~rl0. objetivos, fix~do. pelo Conselho
Superior da Advocacia-Geral da Unida, dentre 08 quai••
presteza e a segurança no des~mpenho da função, b~m como a
freqUAncia e o aproveitamento em curBOS de aperf4u.çoamento
~.conhecido. por 6rgAos oficiais a

'ar'grafo ~nico - A promoção por merecimento,
da li Categoria para a Especlal, pressupõe a apresent~ção de
trabalho elcrito, sobre d&Sunto jurldico de relevãnc~a para
a instituiçlo, li bancol examinõdo.ra e5pecialme~te de.ignada
pelo Conaelho Superior da Advocac1a-Geral da Un~io.

d.
exportaçlo;

••trangeira.;

VII re.pon.abilidade tributAria
tran.portadores 8 Agentes marítimos;

VIII - incidentes proce.suai. suscitados 
açõe. d. natureza fiscala

Art. 14 - A Procuradoria-Geral da Fazenda
Maciona1 deaeapt;tnha .a atividade. de c~n~ulto~ia e
.......oramento jur1dicos no 3mbit.o do M1.n~l5térJ.o· da
Economia, Fazenda e Planejamento e seus órgãos autônomos e
ente. tutelado•.

ParAgrafo 6nico. No deoempenho da.
atividade. d. consultoria e assesloraMento jurídicoE. a
Procuradoria-Geral da Fazenda Macional rege-Ie pela presente

l.i complellKlnta~t. 15 _ A Procuradoria-Geral da Fuenda
.aciona1, .ua .strutura • funcionamento, bem como a Carreira
de Procurador da Fazenda Nacional, .erAo disciplinadas e.
l.i ordinAria de iniciativa do Poder Executivo, dentro de
cento e oitenta dia.a

Capitulo VII I
Do Gabin.t. do Advogado-Geral da UniAo • da

Secretaria de Controle Interno

Art. 1& - O Gabinete do Advogado-Geral da
Uniio te. lua competência R estrutura fixada. no RegiMnto
Interno da Advocacia-Geral da Uniio.

Arta 17 - A Secret.aria de Corttrole IJ"lterno
reg.-•• , quanto l. suas competência e eatrutura b&sica, pela
1.gia1açlo ••p6Cifica.

TITULO III
DOS ADVOGADOS DA UHIAo

Capitulo I
DA Carr.ira

5eç1l0 t
bos Direito.

Art. 25 - Os Adv'.>gados da Uniio, Hambros
efetivos dI! Advocacioa-Gl?ra 1 da União, t.êm 0& direltos
prcvi~tos no ~egirne juri~ic0 único de que trata o art. 39 da
ConstÍtuiçao, e nesta lei complementar.

ParAgrafo 6nico - o. carqo. de Advogado da
Unilo ta. vencimento e remuner.açAo elltabelecidos em lei
pr6pria, ob••rvado o di.po.to no art. 135 da Conotituiçlio.

'5eçlo II
Doe Dev.re., da. Proibiçõe, • do. Impedimento.

Art. 26 - O. Membros efetivo. da Advocacia
Geral da Vnl10 tê. oa deveres previs~o. no Regime Jurídico
Onico de que trata o art. 39 da Constituição, bem COIllO .e
.ujeita. A. proibições e i ..pedi....nto. estabel.cido. ne.ta
l.i co.ple..ntar.

Art. 27 - Alé. da. proibições decorrent". do
exercício d. cargo pQbllco, ·aos Membro. efetivo. da
Advocacia-Geral da Unillo i! vedado.

I - exercer advocacia fora das atribuições
in.titucionai.; ,

JI - contrariar s6mula, parecer normativo ou
oriantaçlo t6cnica adotada pelo Advogado-G<tral da Uniio;

111 - aanife.tar-se, por qualquer meio de
divulqaçio, sobre assunto pertinente A. sua. funções, salvo
orde., ou autorizaçio expressa do Advogado-Geral d4 União.

Art. 28 - t defe.o ao. llelllbros .tetivo. da
Advocacia-Geral da Unilo exercer .uas funções elft proce••o
judicial ou adeiní.trativo. .

I - •• que .eja. parta;
II - •• que hajam atuado cOJOO advogado de

qualqu.r da. p.rte.;
111 •• que .eja intere••ado parente

con.angü1neo ou afi., ell linha reta ou colateral, at6 o
..gundo grau, be. como cOnjuge ou companheiro;

IV - na. hip6te.e. da legi.laçlo proce.oual.
Arta 29 - Os Membros efetivos da Advocacia

Garal da Unilo dev... dar-•• por impedidos:
I - quando hajam proferido parecer favorAvel

l pr..ten.ao deduzida •• juizo pela parté adver.a;
11 - nal hipótesel d~ legislação proces8ual.
Parlqrafo ánico - Nas situações previstaa

n••t~ artigo, cumpre seja dada ciência, ao superior
hierlrquico iNdiato, em expediente reservadO, dos .motivos
do i ..pedi...nto, objetivando a designaçlo de .ubotituto.

Arta 30 - O. Membros efetivos da Advocacia
Geral da Uniio não podem participar de cONislio ou banca de
concurlo, intervir no seu julgamento e votar sobre
organizaçlo de lista para promoção ou remoção, quando
concorrer parente consanqülneo ou afim, •• linha re~a ou
colateral, at6 o .egundo grau, bea co-a c6njuge ou
COIIpanhoiro. •

- O concurso pÓblico deve ser r.alizado
o nGmero de vagas da Carreira excp.da a
respectivos cargo., ou a crittrio do

Unilo, observado o int.r.... da

S 2. - O candidato, no momento da inocriçio,
hA d. comprovar u. ~lnimo de dois ano. de prAtica forense.

S 3. - Conoidera-.. titulo, para o fi.
previ.to no ·caput· "deIte artigo, o exerclcio profi•• ional
de conaultoria, assessoria e diretoria, 00. como o
de'.lIpenho de cargo, empr2'qo ou função de nlvel .uperior,
coa atividades eminentemente jurídica•.

S 4. - A Ordem do. I.dvogado. do Braail 6
representada na banca examinadora doI concurao. de ingre.ao
na Carr.ira de Advogado da UníAo.

S 5. - No. dez dia. .aquint.. 1 no..açlo, o
Con••lho Superior da Advocacia-G.ral da uniio deve convocar
o. nomeados para .acolha de vaga., fixando-Ih.. pra.o
iolprorrog~vei.

S 6" - Perde o direito •••colha d. vaga o
ftOMado que nAo at.ender • convocaç'o a que .e· refere o
par'grafo ant.rior.

Art. 20 - Os dois pri~iro. anos de exercício
•• cargo iniciei da Carreira d. Advogado da UniAo
correapondea a estAgio confirmat6rioa

Par'qrafo único - 510 requi.ito. da
confirmaçlo no cargo a ob.ervAncia dos respectivos devere.,
"roibiçõe. a i ..p..di....nto., a efici'ncia, a dieciplina • a
a ..iduidad.. '

S lO
na hip6te.e a. que
d.z por cento do.
Advogado-Geral da
lldJIinlatraçlo.

Art. 19 - O ingr•••o na Carreira de Advogado
da Dn110 ocorre na c.~egoria inicial, sedianto nomeaçdo, em
earAtar efetivo, de candiddto hablli~ado em concurao
p6blico, d. prova. • titulo., obed.cida a ordem d.
cla"~ficaçio.

A!"t.. 18 - A Carreira da Advogado da Unillo
coap6en-a. dos eeguintes cargoR efetivos r

I - Advogado da Unilo d. 20 Categoria

(final);

11 Advogado da Unillo de lO Categoria
(intulIledi6ria) ;

lIt - Advogado da Uniio d. Categoria E.pecial

(inicial) ;
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Advocacia-Ger.1 da
• todos o. Orgão.
• 30 d.sta l.i

'fl'l'ULO V
Dll!l PAUCI:R&S I: lIA sOxuLA DA ADVOCACIA-GERAL lIA \lIIIAo

s.çlo UI
Das Corr..ições

'1'lTULO IV
DAS CITAÇOES, DAS IHTIMAÇO&S E DAS NOfIFICAÇÕES

1 - ....di.nt. indic.çAo do Advog.do-Geral dá
Unilo, oa titulares dos cargoB de natureza .apecial d•
Corr.g.dor-Geral. da Advoc.cia d. Un.60, de Advog.do-Geral
Adjunto d. Uniio, d. Consultor-Geral d. União, d.
leer.tlrlo-Geral d. Contencioaso e de SecretArio-Geral de
Conaultorl., corno o. tltull\re. dos cargo. 81& corai••ão de
Corregedor-Auxiliar, de Procurador Regional, de Conaultor da
Vnilo, a. Procurador-Chefe • de Dir.tor-Geral d.
Adainlatr.çlol

Art. 43 - O Advogado-Geral da Unllo pode
r.qui.ttar .••rvldorea doa órgào. ou entidade. da
Adaini.tr.çio Federal, p.ra o dssempenho de cargo e.
coai••lo ou atividade outra na Advogo1!cia.-Geral da Uniio,
••••gur.do. ao aervidor todo. oa direitos e vantagena • que
f •• JUI no 6r910 ou entidade de origem, incluaiv. promoçio.

Art. 44 - o. c.rgos d. Advocac ia-Geral d.
Unilo int.gr•• qu.dro pr6prio.

Art. 45 - São no....do. pelo Pre.id.nt. da
bp6blic••

Consultori•• Jurldicas, do G.binete do Advog.do-Geral d.
Unilo e dos C.binete. do. Secretirio.-Ger.i., do Centro d•
..tudo., da Dir..tori.-Ger.l de Adaini.traç60 • d. Secr.t.ria
de Controle Interno, bem COIRO lobre •• atribuiçOea de ••u.
~itular••• d...i. integrant•••

f 20 O Advog.do-Ger.l d. UniAo pode
cODfarlr, no Regiaento Interno, ao Advog.do-Geral Adjunto da
vailo e .0 Con.ultor-Ger.l d. UniAo, .tribuiçO... con..x•• 's
~ lhe pr.vl o art. 58 de.t. 1.1 coapl.ae.t.r.

S 3. - No R.giMento Interno slo di.ciplinados
os procedi..nto. administr.tivos concernent.. .0. trabalhos
'.rldicos de Advocaci.-Ger.l d. Unilo.

Art. 42 - ! f.cultado .0 Advogado-Geral da
URilo convoc.r qu.laqu.r do. int..grant.s do. Orgio.
,urldicoa que compõe. • Advocacia-Geral da Unllo, par.
lnstruç6es • ascl.reci...ntos.

P.rAgr.fo ~nico - A convocaçlo de qu.. tr.ta
ute .rtigo • igualmente facultada quanto ao. int..grante.
.so. • (Irglo. jur1dico. objeto do .rt. 30 d.sta l.i
coapl...ntar, .uj.ito•• orientação noraativa • 6 supervislo
~nic. do Advogado-Ger.l da Uniio.

'1'1'l'ULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. U - I .xtinto o c.rgo d. Consultor
Geral d. R.p6blic., d. n.ture•• e.peci.l.

Art. 50 - ! cri.do, co. natur••a ••pecial, o
c.rgo de Adv09.do-Geral d. Unlio.

Art. 51 - Sio criadoa, com natureza ••peeial,
Os c.rgos .d. Corregedor-Geral d. Advoc.ci. d. Onilo, d.
Advog.do-Geral Adjunto da ,Unlio • d.. Conoultor-Geral d.
Unllo, priv.tivo. d* Bacharel e.. Dir.ito, de elevado s.ber
jurldico • r.conhecid. idoneid.de, co. de••no. d. prltica
for.n•• e ..lor de trinta e cInco ano••

Art. 52 - I extinto o c.rgo ... co.iaslo d.
secr.tArio-Ger.l d. Con.ultori.-Geral d. Rep~blica.

Art. 53 São cri.do. os cargos d.
Secr.tArio-Geral d. Contencio.o • d.. SecreUrio-Geral d..
Con.ultoria, da natureZa .apecial, privativos de Bachar.l e.
Dir.ito que r.~n. •• condições est.belecidas no .rt. 51
d••ta l.i coapl....nt.r.

Art. 54 - o. cargos d. Conaultor Jurídi~o .10
privativo. d* Bach.r.l •• Direito de provad•• c.p.cid.d••
••perilncia, e reconhecida idoneidade, que tenha. cinco ano.
de prltic. for.ns••

Art. 55 As Assessorias Jurídic.. d.
secretaria-Geral e da. de..i. Secretaria. da Presidência da
bp4bl~c. slo tr.n.formada. em Con.ultoria. Jurídic•••

P.rAgrafo 6nico - o. .tuai. c.rgoo d. Chef..
de As••••ori. Jurídic. do. Orgãos • que .e refere o ·c.put·,

11 ..di.nt. indic.çlo do Mini.tro d.
Est.do, do S.cr.Urio-Geral ou titul.r d. Secretaria d.
Pr.aldlnci. d. Repúblic., cu do Chefe do Enado-lIaior d..
Força. Araeda., oa titulare. doa car'10a •• co.l••lo de
COn.ultor Jurld~co;

111 - mediante indic.,ão do H.ni.tro de
.atado da !conoEllia, Fazenda e PlanejaPlentC"',' ° tit.ular do
cargo •• co.l.a~o de Pr~curador-Garal da Fa7.enda Nacio~~l.

S l- - SAo escolhidoa centre oa H.abro.
eretivo. da Advocacia-Ger31 da Unilo o C~~req~dor-Ger.l, o.
Corregedore.-Auxiljar~., 08 Procuradores Regionai. e oa
Procuradore.-Chefe•.

I 2. - O Pr••id.nt. d. Rep~blic. pode d.l.g.r
.ao Adv09ado-Geral d. Unilo co.patlnci. p.ra prov.r, no.
ter-oa da 1.1, oa de..i. cargo., efetivo. e •• co.i••lo, da
in.tituiçlo.

Art. 45 - Aplica-.. ae Advogado-Ger.l d.
Unilo, .0 Advogado-Geral Adjunto d. Uniio, .0 Con.ultor
Geral da Unlio, ao. Conaultor•• d. Un1&o • ao. Conaultor••
Jurldico., no que couber, o Capitulo IV do Titulo 111 d••ta
lai coapl.~ntar.

Art. 47 Aos titul.r.s d.. c.rgo. d.
confiança, •• j .. de natureza ••pecIal ou •• co.i••lo, da
AdvocaCia-Geral da Unl&o, .s.1111 cOJnO a08 'Membro. efetivo.
de.ta .. vedado ..nter, .ob .ua chefia imediata, parente
con.angUlneo ou afIa, •• linha reta ou colateral, at6 o
••qundo grau, bea •••i_ como cOnjuge ou companheIro.

Art. 48 o. Membro. • .ervidore. da
Advoc.ci.-Ger.l d. Unilo detem identificaçlo funcional
.specIfica, conforme lIOd..lo. pr.visto. •• seu R.gi..nto
Int.rno.

S lO -'0 enunciado da S~aul. editado pelo
Advogado-Ceral d. União hA de ser publíc.do no Dilrio
Ofic1al d. Unilo, por trls dia. con.ecutivos.

S 2. - No início d. c.d. .no, o. enunciado.
exist.nt.. deve. s.r ,con.olid.do. • publicado. no DlArio
OU.cial d. Unilo. ,

Art. 40 - OS p.r..cer... aprov.do. do Advog.do
Ceral de Unilo insere.-•••• col.tine. denominada ·P.receres
de Advocaci.-Geral da Unllo', a ser .ditada pela IlIpren..
llacionel.

'I'1'l'ULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 31 - A atividade funcional dos Kembros
• f.tivos da Advocacia-Geral da União esti sujeita .,

I - correição ordin6ria, realizada anualmente
pelo Corregedor-Geral e respectivos auxiliare.~

11 - corre içA0 exeraordin'ria, taab'a
Aa1ilada pelo Corregedor-Geral e por seu.. auxiliare!', d.
ofIcio ou por deter.in.ção do Advogado-Ger.l da União.

Art. 32 - Concluída • correição, o
Corregedor-Geral deve apreaentar ao Advogado-Geral da Uniio
relat6rio, propondo-lhe as -.edida. e provid6nci.. a .eu

juí.o c.bívei·· Art • 33 _ Qualquer pessoa pode representar .0
Corregedor-Geral da Advocacia da União contra abullo, erro
grosaeiro, omissAo ou qualquer outra irregularidade
funcional do. Hembros da Advocacia-Geral d. unilo.

Art. 35 I privativo do Pr••id.nt. da
bp6bl1ca .ublllet.r as.unto. .0 .xame do Advog.do-c;.r.l d.
URilo, inclu.ive par••eu par.c..r.

Art. 36 - Os parecer.. do Advogado-Ger.l da
Unilo .10 por ••t. submetidos • .prov.çlo do Pr••id*nt. da
bp6bllca.

Art. 41 - O R.gi..nto Int.rno da Advoc.ci.
Ceral d. Unllo • editado pelo AdvogadO-Geral d. Unilo,
Ob••rvada a pre.ente lei complementar.

f 1. - O Rvgimento Int..rno deve di.por .obr.
a cc.petlnci., a ••trutura e o funcionamento da
Corr.gedori.-Geral da Advocaci. d. UniAo, da Advocacia-Geral
Adjunt. d. Uni4o, da Con.ultoria-Geral d. Unilo, da.

S lO O par.cor .prov.do • publicado
juntaaent. co. o desp.cho pre.id.nci.l vincula •
Adaini.tr.çlo Feder.l, cujo. Orgão. • .ntid.d.s fic..
Obri9.do. a lhe d.r fiel cumpriaento.

S 28 - O par..cer aprov.do, ... nlo public.do,
Obrig. apen.. •• rep.rtiçõe. inter•••ada., • partir do
~qto •• que dele tenham ciência.

Art. 37 Consideram-••, 19ual..nt.,
parecera. do Advogado-Geral da UniAo, para oa ",feitos do
art. 36 d••t. 1.1 complement.r, aquele. que, ••itido. pela
Consultori.-Geral da União, sej.a por .le .provado. •
aubaatido••0 Pre.idente d. Rep~bllc••

Art. 38 o. par.c.r.. d.s Con.ultorias
""r1dic••, .prov.do. pelo Kinlatro d. E.t.do, pelo
'.cr8tlrio-Geral • pelo. titulare. d•• d....i. Secret.ria. d.
Pr.aldlnci. da Rep~b1ic.. ou pelo Ch..f. do I!:st.do-KAior da.
.orç.. Araada., obriga., tamtAa, oa respectivo. 6rq6oa
autOnoac•••ntidade. vincul.d.s.

Art. 39 - A Súmula d.
Unilo t.. c.rlter obrigat6rio quanto
jurldico. .nu"",rado. nos arta. 20
COIIpl...nt.r.

Art. 34 - A União 6 citada na. causa. e. que
aeja interossado, na condição de autora, r6, Adsiatente,
oponente, recorrente ou recorrida, na pesaoa.

1 do Adv09aao-Geral da Unillo,
privativ.mente, n.s hipót..se. de competência do Supremo
~rlbunal Federal; •

Ir - do Advogayo-Geral Adjunto d. União, nas'
hlp6toaea de co.pet6nci& doa tribunais .uperiore.~

111 - do Advogado Regional Adjunto d. UnlAo,
• a. hipótese. de competência dos demais tribunai.~

IV - do Advogado-Chef. da União, nas
_ip6tese. d. competência dos jul~os de pri~iro grau.

S 18 - Ea caso de ausência da. autoridades
previ.t•• no. inci.o. 1 • IV deste .rtigo, • cit.ç60 •• d.rA
.. pe••oa do subatituto eventual.

S 20 - As intimações • notificações .ão
feit.s na pes.oa de Kembro da Advoc.ci.-Ger.l da Uniio que
ofici. no. respectivos autos. ,

S )0 - R@saalvam-se do disposto npste artigo
a. causas de competência privativa da p~ccuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, As quais se r~lere o inciao 11 do art. 13
de.ta lei COMplementar, bem como aquela. objeto d. .eu.
inciso V.
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o COIllõlllSIO NACIONAL decrete.

Titulo I
!lU PI/IIÇOE$ INSTITUCIONAl. I DA COMPOIIçiO

CapItulo r
Dea Funç6aa InetitucIonaia

Art. I' - A Advocacia-Geral da Unilo • • lnetitlllç&o
que, direta••nte ou atrav'. de dr;lo vinculado, repre••nta a
Un1'0, judicial. extrajudicial.ente, cabendo-lhe, no. ter.as d••
ta Lei co.pl...ntal", •• atividad•• de con.ultorl•••••••aor...nto
'uridIco do Poder Executivo.

Capitulo 11
De Co.po.iç&o

AR., 2- - A Advocacia-Ger.l dll Unl10 co.p~••nd.'
1 - drv&o.. d. di reç&o superior.
a) o Advogado-Geral da UnUo:
bl a Procundorla-Geral da Unl&o e a de r..ende

.aciond,
o) a Con.uJ.toria-Geral do Podar txecutivo.
d) o Con.elho Superior da Advocacia-GanI da UnUo, e
e) • Corregedoria-Geral da Advocacia da UnUo,

U - drv&o. da axecuç60:
.) • Procur.doria Especial da Marinh.,.. Procuradoria.

.egional. d. Unllo e a. d. r.izenda Nacional, e a. Procuradorl••
da Unlao e as da Faz.nda Nacional no. E""ado. e no DI.trlto
r.deral ••• Procuradoria. seccionaIs de.t.a.; .

b) a. Con.ultoria. Jur1dlcaa do. Hlnilt4rloa, da S.cre
tarla-GerAl e d.. de..als Secretari.. da Preeid'ncie da ReP'lblic:e e
cio' .at.do-Maior da. Força. Anaada.,

lU - drV1o. d. ad.ln1etnç&o e controle.
a) o GabInete do Advoqado-Geral da Unlao,
11) a Diretorh-Geral d. Ad.Inbtraç&ol e
O) • lecretaria da Controlo Interno.
I l' - A. Procuradori•• Secclonall, lubordlnad..... Pro

c:urad:orl•• d. Unllo e da Falanda Hacional no. Eat.doa • no Distri
to. Federal, .erio criadas, no lnt.r•••• do "••rviÇO', por propo.ta
do Adv09ado-Geral da UnUo. •

I 2' - A. Procurador I.. e Deputaunto. Juridlco. das
autarquias e tuOOaç6as p~blicas .&0 drq&o. vinculado. to AdvocaciA
Geral d. UnUo.

Art. 3- - Subordina.-a. dlrata..nta .0 Adv09ado-Ger.l
da Unl.o; ai'. do ••u qabinate, a Procuradorla-Geral da U"lAo, •

Con.ultorla-ceral do Poder Executivo, a Diretoria-Geral de Adal
nlatraçio, a secretariCl de contraI. Interno e, t'cnlc. e juridica
..nta, • Procur.dor1a"Ceral da "azenda Nacional.

Art. 4. - 510 lUunbroa da Advocacia-Garal da
oni'o: o Advogado-Caral da Uni.i.o, o Procurador-Geral da Uni'o, O
Procuradru-C.ral da "azenda lIacional, o Consultor-Geral do Poder
...cutivo, o Cor-regedor-C.ral dA Advocacia da Uni'o, o. '.cr.U
rioe-cerale d. Contencio.o e d. eon.ul toria, oa Procurador••
"~lon.i.# o. Conaultor•• do Petder Executivo, oa corr.q.dor••
AwdU.ar•• , o. Procur.c4or....Ch.'•• , O. Conlllltores Juridlco., oa
Procurador•• seccionai., o. Advogado. da Un16o, oa Procurador•• da
"a.end....clonal • OI As.iatent•• Jur1dicoa.

.UUTITUTIVO DO IINADO AO PIIOJITO DI
UlI DA cAMAIIA n' S" de ltU-

~';:le::n~:rva~i'q~:-~Ín::i~:~l~~i
0rv&nica da Ac!vocacia-Geral da
Unilo, e oU outras provilUnci....

_Utue-M o frojeto pelo M911inte.

ln.titlli a Lei Orv&nIoa 4ll
Advocacia-Geral 4ll Unilo, e lU ou
tra. provilUnoi...

Art. 59 - 510 criado. nó Quadro da Advocacia
Geral da Un110 I.i.centoa cargo. de Advogado da Uni!o de 2
C~t.90ria, a serem providos mediante aprovação em concurlo
p6bl1co, de provu e titulo., na forma desta lei
cOllple_ntar. '

5 lO - Cabe ao Advogado-Geral da Unilo,'
eJlcepcionalment., di.cipllnar, e.. ato pr6prio, o prillWliro
concurlo p6blico, de prova. e t1tulol, destlnado ao
provi..ntc de cargo. da Advogado da Uni60 de 21 Categoria.

S 2D - O concurso p~blico 4 que se refere o S
l- .da.te artigo deve ter o re.pectivo edital publicado nOI
••••ent. dias seguintes • pc.se do Advogado-Geral da Unilo.

Art. 60 - Pas.a.. • integrar o Quadro da
Advocacia-Geral da Unilo o. cargo. efetivos das atividades
-eio da Conlultoria-Geral da República e leUI titulareI.

Art. 61 - Até que .eja promulgada a bi
previ.ta no art. 25 desta lei complementar, ~icAJl,
••••~~rado. aos titulare. dOI carço. efetivos e em comia.io,
privativo. de Bacharel em Direito, do. atuais 6rg4o. da
Advoc4cl~ Consultiva da Uniio, oa vencimento. 8 vantagens a
que faze. ju.. .

. Art. 62 - A lei especial objeto do art. 25
de.ta lei complementar deve diociplinar a remuneraç60 doa
integrante. dos órqAoa previa tos no arL. 2D, doa titu~àre.

d. ·lIeUI carqo. efet.ivos e de confiança, bea c0W#- a doa
dirigente., vedando-lhe. a participaç60 ria arrec,:daçlo de
trib~tol, contribuições lociais e aultAs, o receblmen~ d.
honorArioa de sucumbência e a percepçAo de valor ~~9
labor.-.

Art, 63 - 11011 pri..iro8 dezoito. rae8e~ de
vit:Jência desta l.i· complen:entar, 0& cargos de conf ...ança
objeto do 5 10 do art. 45 pedem .er .7~rcido. por B.charel
em Direito nAo integrAnte dü Carr9ira dg Advcgado da União,
ob»er/adol o. requisitos i~~o5cos pelo art. 51, bec ço.a o
di.po.to no art. 46.

Art. 64 - 560 interrompido., por trinta dia.,
oa prazos ea favor da União, • partir da viqência desta Lei
Coeple_ntar.

, ParAgrafo 6nico - A interrupç60 previe,ta no
cap.t. deate artigo nAo I. aplica As causas ea que AS

autarquia. e aa fundações pdblicas sejam a~toraa, ,rê"
a•• i.tentel, oponentes; recorrente. e recorrida., e Aquelas
d. coapetência da Procuradoria-GerAl ,da Fazenda Nacional.

Art. 65 - Continuam a funcionar, em suas
••truturas e competlnciaa anteriorf.t., por noventa dias, ..
contar da viqência desta lei complementar, o. órgão•. de
con.ultoria e a.aseB.I50ramento juridico. do Poder !xecutlvo,
r ••••lvado o dilposto no art. 15.

de.te artigo .10 tran.foraado. em cargoa de Consuitor
Jurídico.

Art. 56 - Sio tran.postos para cargo. ••
coai••lo do quadro da Advocacia-Geral da União oa cargos ••
coai••jo, privativo. de Bacharel em Dir@ito; existentes no
6rg40. juridico. da Consultoria-Geral da Rep6bllca, da
Secretaria-Geral • da. demais Secretarias da Presidência da
Rap6blica, do Eatado-Maior da. Farias Armada., doa
Mini.térioa e reapectivos 6rgioll autônomos, exceto oa do
Mini.t'rio da Econoala, Fazenda. Planejamento.

Art. 57 - Dentro de cento e oitenta dias o
Poder Executivo enviarA projeto de lei definindo a si~uaç60

do. atuaia as.istentes jurídico., oa quais poderão ingre••ar
na Carreira de Advogado-Geral da Uni!o mediante concurso
p6blico especifico, no. termo do artigo 131, parAgrafo 20 da
Con.tituiç60 Federal.

Art. 58 - A opç60, facultada pelo 5 20 do
art. 29 do Ato da. Diepoeições Constit.acionaiB '1'ransit6riae
d. 1988, AO" Procuradores da kepCJ.blica, deve ler
..nif••teda, 40 Advogado-Geral da Uni!o, no prazo
i.prorrogAvel de quinze dias, contado da publicaçlo da lei
prevhta no parAgrafo 6nico do art. 25 do.ta lei
cOllple_ntar.

Art. S" - A Advocacia-GereI da unUo te. por cllere
o A4voqado-Caral d. Unll<;). d. livre no•••çio pelo Pr••idente da
a.pUblica, dentre cidadlo•••tior•• d. trinta e cinco anos, da no
u.vel saber juridlco e nputaçio ilibada.

'f l° - O Advogodo-ceral da 01\110 , o ...1. elevado drvio
de •••••aor._nto juridico do Poder Executivo, aub.etido 1 direta,
peuoal e ludiato .upervldo do Preaid.nt. da Rapllblica.

I 2' - O Advogado-Geral d. Uni&o ter& .Ubatitllto even
tual no...do pelo Presidente da Rapo1blica, .tendlda••• coOOi968.
da.ta arti90.

I Je - O Adv09ado-Geral da Unl10 , auxlll.do por
doi. secr.Urioa-Gerai.: o da Contencio.o e o da Conaultoria.

Art. ,. - S&o atribuic6u do Ac!voqado-Gerd da Uni&o.

Titulo II
DOI 6RG4os DA AOVOCACIA-GERAL DA UHIAo

c.pitulo 1
Do Ac!vogodo-Ger&l de Unilo

IIevo,v..-se .. diepoe1ç/le. e.
contrario.

vigor na
dota de .ua publicaçlo.

Art. n.

Art. " - I tran.IerIdo, pere a Advocacia
Geral da Unilo, o acervo patrillOnIal do. 6rVlo. juridIco.
indicado. no ert. 5' dena lei co",pleaent.r.

Art.. 6' - t o Poder E••cutlvo· autorizado a
·reaonejar, para a Advocacia-Geral da Unlló, a dot,açAo
orça..ntAria da Conaultoria-Geral da k.piíblica • oa recur.o.
orçaaent6rio. previeto. pere o. 6rV60. juridico. da
'acretuia-Geral e de..ie 'ectetari... de PreeidOnciA da
kep6bl1ca, do. Hlnlat'rlol, e re.pectlvol 6rgloa autOnomoa,
exceto o. do Hlniat6rl0 da Econo.da, 'az.nda • 'lanejamento.

Art'. " • Ena lei coeple..ntu entra e.
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'i. - diri'l"r a Advoc:acia';Geral ela Uniio, auperillten<ler e
coordenar auaa aUvid.elaa • ori.ntar-lha a atuaç'o,

11 - d..pachar coa o Praaiel.n1:. da ••ptlblic., .di
, 111 _ r.pr.a.ntar a 1111110 junto ao lupr.ao Tribunal

r_ral, ,
XV - elaf.nelar. n.a aç&e. diret.. <Ia lncon.UtuclonaU-

:-:~ :n~.~~: ~~~~:~:~(.toapelo orel.n.\"nto oon.Utuclonal,

V - apr•••ntar •• intoruç6ea a ••r.. pr••tadaa
pelo Pr.siel.nt. ela ••ptlblica, ralaUva. a aadlda. jllcllolal. 1a~
n.doraa da ato ou oai••lo praaiel.neial.

VI - eIa.l.tir, tr.n.i,ir, acorel.r • flnar coap.....l ..o
... aç6aa ela int.r•••• eI. unilo, nos t.rao. d. l.,l.l.çlo vl,.nta,

VII - ••••••or.r o Pr••iel.nt. ela "~blica.a ...untoa
de natureza jurídica, elaborando parectlr•• e ••tucto. ou propondo
noraaa, ••did••• diretriz••,

VIII - a••i.Ur o Pr.sid.nta d. Ileplblioa!lO controla
Intarno d. laqalidada doa ato. da Adaini.traçlo,

IX - U r • Jnt...pr.Uç'o d. Con.tituiç'o, da. I.J.,
de. tratadoa • d i••tos no....Uvo•• a .ar uniforaaaallta "9IIida
,pelo. 6rlllo•••ntidael.s d. Adab.istraçlo rad.ral.

, X - unificar • jurlsp..uel'neia .elaini.trativa, garall
tir a corr.ta aplicaçlo das l.i•• pr.v.nir • dIriair •• controv'r
ai•• ant..a e. 6rll'e. jurielico. da AcIaini.tr.çlo F.eI.ral.

Xl - .ditar .nunciaelo. ela .úaula aelaini.traUva, raaul
tant•• da jurispruelincia Jtarativa doa Tribunais;

Xll - •••rc.r ori.nt.çlo noraaUva ••uparvi.'o t'cnlca
....nto .0. órlllo. jurldico, d....pr.... ~lic•• , da••oci.eI.das
da aconoaia ai.t. a d•• d.aats antidad.s controladas, dirata ou
iftdirataaanta, pela Uniio.

XIII - baix.r os Ragiaalltos Intarnos da Advocacia_ral
da 1IIIUo,

XIV - prot.rlr elacialo IIU aindicancl.s • _ proca,.ca
ad.ini.t..ativo. disciplin.r•• proaovidoa pala COrragadcris_ral •
aplic.'" pan.lielad.. , exc.te • d. eIa.i.alo.

, xv - hoaolO\lar oS coneuno. ~1icos da lngresso ....
o.rr.ira. d. Advocaci.-Gar.l d. Uni'o.
, XVI - proaovar • lot.çlo • a diatribulçle doa aaa-
br... a s.rvldor.s, no .l1Ib11:o da AcIvocacJ.-Garal da anUo,

I XVIl - .dltar .. pr.tic.r ... atoa 1ner.nta. •
.ua••tribulç6a.'

llVIll - prepor, .e Pr.sid.nta da Ra~l1ca, a. altar.
çOa. • ••ta Lai Co.pl...nt.r.

• 10 ,- o AdvolI.ele-Garal ela UnUe poda r.pr•••nU-l.
junto. qualquar :luiao ou trlbun.l.

I 2° - o AdvolI.do-Garal ela UnJAo poda .yocar
• ualaqu.r ..t'd•• juridic•• d. Jnt.nss. dast., inclusiva ftCl qua
conc.rn. a .u. r.pr•••ntaçle .xtr.judicial.

I 3° - 11 paraltJd. a d.l.9açAo da. .tribuJç6a. pr.
v1at.. no iftCi.o VI ao Procur.dolr-Garal da UniAe e R 'rccllr.dor-.
Geral d.....nela ll.<:iona1~

capitulo 11 ,
... PrClCUl'.dod••-Garai. da Vnllo • 4a 'uanda lIacianal

~. 70 _ ~ 'rocur.dori.-aar.l d. Vni'o lncuaba rapr.
....U-1a :lu<lJci.l.",ta. no. t • .-- • U.Jt•• da.ta Lai CO.pl.....
..... de ••u aa,Jaanto Interno.

Art. l0 - A Procuradori.-Ger.l da ru.llda Macion.l ..::1:: :~~:~i~~;.:t~:~:t:,j:~1:1~~::~~·d.·:c::::1:~O;::~:~. d:
'l.n.j.aante, •••rc.ndo.ua coapaUncJ. conte.... a ori.ntaç'e do
llini.tro d. btedo ftCl que dia r ••paito i ,polltic. lICOft6Ilica,
ooapatindo-lha. '

1 - repr••il:nt*,r pl"ivatlva_nt.8 a Unilo, na exeo\l9lo da
• uo, divid. ativa da carnar nJbuUrJo.

11 - apur.r • 11quid&& • cart... do. criditoa ela 11111&0 da
lIaturaza tdbuUda, in.cr.v.nelo_ .a divida ath•• , para fi"" d.
cobr.nç. a.lgAv.l ou·jUdici.l.

lI! - exarcar _ rapr...nUçjo a prollOvar • dat•••• o con
tael. doa illt.ra•••• da ru.neI. llacion.l n•••ntidad•• da cujo ca
pit.l participa. oniAoI

IV - ....ainar pr.viaaanta • laqalld.d. do. contratoa,
acordo. a .justa. r.t.r.nta. i divida ~l1c••xtarn., • propor a
r ••pect,lv. t'••cl.Iof .

V - rapl'•••ntlr • IIftll.... cau... de natura•• fl.eal,
judJci.l ••xtr.judiclal••nt.,

VI - da•••panhar a••tivJd.eI•• da """.ultQri. • -
soraaanto juddice. no Aabite do MiniaUde d.lCono.i•• r nda •
• lan.j.aanto...u. Ór910••ut6no_ ••nta. tutaladoa, Clbadac1do o
di.poeto no. inciaoa IX, X • XU do art. '0.,

••r'grafo \lnlco - A Procuradoria-Geral da Faz.nela ".elo-
..1. eUI· ••trutura e funcJon nto, bea COa0 I carralr.. de
Prccurador ... r.und.M.cional ,,, di.ciplinada••• 1.1 d. 1ni-
ci.tiv. do fedar lEx..".tivo, dantro da c.nto • oitenta dia••

capitule UI '
~ Consultod.-e:aral do _r b.cutivo

Art. I' - l con.ultoria-e:aral do Pedar Ixacutivo incuaba
oollbor.r co. o AdvO\laelo-Garal ela UniAo ••••u ...asso~a..nte j u
rtdicó ao Pra.id.nta da "ptlbU..., prcdualnde> par.c.r••, !ntol"aa
çOa. • d••ai. trabalhoa juridicoa 'lua lha ..j .. ataibuidoa pelo
Chaf. d. inatitaiçAo.

C.pitUlo IV
~. _ultori•• Juridic"

Art. 10 - lia con.ulteri•• Juridic•• , órllAoa ad.ini.taa
Uv.aanta .ubordinado••ea MJnl.tros de E.tado. ao s&craUrie-Ga
e-l ..... da••i. tltul.r•• d. S.cr.tarJ. d. Pr••id'nei. da aapd

. ~11o., ,. ao Chefe do latado-Maior da. rorça. Ara.da., CO.peitel

I - ••••••orllr li. ~utorld ..d.& indicllda. n...to .rt1f,1uJ
11 - •••rcar a ccord.naçAo do. órll'o. jurldJcoa doa

re.pacUvoa órg'o. aut6noaoa ••nUdad•• vinculad•••
lU - fixar. intarpr.taç'o d. Con.Utuiçlo, daa l.ia,

doa tra"ado•• do. da..J••to. ner.aUvo., •••r unifor....nta s.
VUJ.ck •• .na .r... de .tu.çlo • C'oorden.ç.lo. quando nAo houver
od.nt.ç'o noraaUv. do AdvO\lado-Geral da Uni lo.

IV - elaborar ••tudo. • pr.parar inforaaç6tlla, por ao
U ..ltalllo da .utoridada • 'lu•••Uv.r...ubordln.da.;

V - •••1.~lr li autoridade ••••••o d. no controla ln~.I'-
110 da l.g.lid.da a<laJlli.tr.Uv. do••toa por .1. pr.tIc.-
doa CU ja .f.tivaelo., • daquel•• oriundo. da 6r,Io eu .nUdaela .oll
_ ooorelan.9'0 :lurldic.. . ,

VI - .x••inar, pr'vi. • conelusivaaant.. nc Allbite do
.ini.tdrlo, S.cr.t.ria a E.tado-lIaior da. 'orç.~ " ,..,~<la,")

.) ... t.xto. da adJt.l da licJt.çlo, ,,"ao o. d,,~ rupuc
Uvoa contrato. ou in.truaantoa cong'nar•••• a"reft poblic.<lo. •
...l.br.do.,

bl ca .te. pale. qu.i••• h' d. r • .,...."""'.r li ln.xJlJlbl
Udada, ou dac1dir • diapenaa da l1citaçlo.

ClIpltulo Y
Do _lho suparier da Advocaci._r/ll da ,1l.,Uo

Art. 11 - Ao COn••lho Superie.... da A4vocad1._r6l dói
lIftilo coapat••

I - propor. ergan1ur • dirigir e. C:OI'Cur.oe de 111
9l"N1tO .... c.rr.ira. da Advocacia-Gani da Un1l0, .

11 - orq.nh.r .. li.tas d. preaoç'o • da r.,,=,;":.,
:lulgar r.cla..ç6a•• recurao. contra a inclu.Ae, ••clualo • cla.
.1f1..açAo n•• U.ta., ••nc••inIlA-las .0 AdvO\lade-Geral da UnUo,

UI - decidir, ce. base •• pu.cu da Cerr...eloria-Ger.l
.. Ad'irocaci. d. UnUe, .ebr•• confiraaçlo no carge eu axe".raçlo
doa ..abre. d•• carraira. da Advocaci.-Geral d. UnUo. '.ubaatidoa
a ••Uqio probatór10. .

.ar~\l<afo Ilnico - Os crlUrlo.diaciplinadcra. d...

;:""c::~rh: :~:':1o~·~:r:.s:~~~t:~r:~0..~n~~1~:~..nt. fi••do. pa-
Garal da U::;',12 - Intaqraa .. Con.&11>o 'I~pario". ela Adv.....ci._

1 - .. AdvO\lado_ral d. Unllo, 'lua o pr.sid.,
n - o .rocur~dor·Ger.l d. on1l0. .. Procuraelor-Geral da

, ...nda M.c10na~, o Consultor-Geral do Podar lEx.cutivo • o COrr.
tad6r-Geral da AdvocacJ. da UnlAo.

nl - u. rapr...ntent., al.ite, d. c.da carr.ir. da Advo-
oacla-Geral da unllo, _ r••pectlvo auplenta. " .

• I' - Todo. oa aallbro. do Con•• ll>o luparior da A<lvo
cac!a-e:aral da UnUo ta. dJr.Jto a Y6to. cabanelo .0 pr••ident. q
.. da..apata. ,

• 2' - o aandato do. aall1lros .laitoa de .Can••lho Supe
~ior da Advocacl.-Garal da lIIliAo 'da doi. .nca, v.daela •
raconduçie. ' ,

• 3' - Os aallbroa do Con.all>o aio .ubatituide., ••
.._ falta. • lapadJaantoa, lO. fo.......tabalecid. no r_pactivo
lla9iaanto Interno.

Call1tule VI
~ ewr.....rla_r.l .. Advoc.ci. da onUo

°z _ fi.c.lhar •••Uvidad•• funcionai. do•. aallbroa da
Advocaci.-Garal da on160' .

11 - pro.aver corr.lçlo no. 451'910. jurtdico. da' Advo
cacia_ral da unUo, vt.anelo • verificaçio d. rel/ularidad•••U-
dci.do•••rviço•••• prepo.lçlo d...elid baR ceso • ".ug••Uo
de provld'nclaa ".c•••âri•• ao ••u aprll1or ntol

lU - apr.ciar.s rapr••entaç6.. ral.Uv" • .tu.ç'e
doe ..lIbro. 4. AdVOCAcia-Geral da Cnilo:

IV - coordenar ° estagio probatórie do. intagrant.. d••
carndr•• da Adovocacla-Caral da U"1101

V - ••J.tlr -pac.cer .obre o d••••plnho do. J.ntaqr:ant••
da. carreira. da Advocacia-Geral da Un1.0 subNtido. • ••t'gio
probatório. opinando. funda..ntada..nt., por sua contl....çlo no
car4JO ou exoneração:

VI - Instaurar, de oficio ou por deteralnaç,lo aupe
rior, aJndlclnci•• a procassos adalnlatratlvoa disciplinar•• ' con
t.ra ..libras da Advoc.ci....C.r.l da Unll0 •

Art. 1. - C'Ollpet., alnda, .. Correq.dorla-C.ral, au
penlalonar ., axc.pcional..nt., prollOver correlçõ•• no. 6rq.1oa
vinculado. li Advocacia-Gar.l da UnUo•

Capitulo VII
~ ProcuradorJa hpaci.l da lIarillbll

Art. 15 - " ProcuradorJ. Ea"cial da lIarinha. au. ..
tntur. e funciona..nto, be•••• i •• c.r~.lr.d. Procurador da
ProCur.doria Espacial da Marlllh., su'o dl.ciplinada••• 1.i da
lnic:latlv.. do Poder Ixecl,ltlvo, c;tentro"da c ..nto a oitenta dtas.

, C.pitulo VIII .
_ 6r9io. ,da Adatni.traçle • Controla

Art. 16 - O Gabin.ta do AclvO\lado-Ger.l d. anuo •• DJ
retori.-Ger.l d. Adaini.traç'o tA••ua. eo.pat'neJ.. ..trutura
fbada••• lai • no r ••pecti.... lt.,iaante Int.rno.

Art. 17 - A S.cr.t.ri•. da Controla Int.rno ra\l&-••,
qu.nto i. .u•• co.paUnc1a a a.trut.ura bi.Jca. pai. laqJ.l&ç'o
••pacifica•
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C.pitulo IX •
_ O..glo. Vlncul._

Art. 11 - Ao. 6r910. j urldlcOA d.. .ut.rqul.. • da.
f ......ç6e. pllbUC•• co.pet••

I - ••u. r.pr•••nt...lo judicl.1 ••xt".ludlcl.1,
1I - a. r.spectiva. atividad•• d. conaultor a • • ....

IIOr••nto juridlco••
III - ••pur...lo d. Uquld... c...t... do. cr'dlto., da

qualquer nat.ure,., inerant•••• eu•• atividad•• , inacrevando-oa ••
divida .Uv., p.r. Un. da cobran.....i9Ival ou judlcl.l.

Art. l' - Mo d••••penha da. atividad.. d. consulto
ria e ••••••or...nto ao. órqloa jurídicos das autarquia. e da.
fund...6a. pllbllc•••pllc.-•• , no que coube... o dl.po."" no art. 10
".ta Ld Co.pl••nt....

Art. ao • o. 6rglo. juridico. d.. .utarqui.. • d••
'undaç&ea pübllc•• , su•• d•••ia coapet.nei•• , sua .strutura e o
I'••pectivo tuncion...nto, be. coa0 ••us 6rqioa, carrair•• , carqoa,
integrant.•••••rvidor•• , diaelplln••- •• ~lo. ato. 1.9.1•• requ
, ...nt.ar•• pr6prios, ob••rvado o disposto n••ta lAi COlllpl...ntar.

'&ro'qr:aro dnieo - 0& atoa legala a raq:ul•••ntar... pr••
vl.~ Mate artlqo dever'a ••1' J..pl••entacro. ftO prazo d. canto a
oltenta dl••• cont.do d. public.çlo d••t. Lal Co.pl...nt....

Art. ai - A proaoçio por ..nci..nto d.n oll<:ó.C<l" a
crlUrio. obj.Uvos. Uxadoa pelo Cons.lho Superior d. Advoc.cl.
ceral da Unl10, dentre o. qu.'l1•• presteza a •••gurança no d••••
penho da funçAo, bea co.a a frequ'ncla e o aprov.it••ento •• cur
.......pe..C.lço••nto r.conhecido. por 6rqloa oficl.l••

c.pitulo IV
_ Dlr.lto•• do. cavar•• , d•• ' ..olblçóa.,

_ I.pedi.nto•• d•• co.....1..6a.

Art. a7 - o. ..lIbro. .C.Uvo. d. Advocacl.-a.r.l d.
Unllo ti. o. diralto.....gundo. pela Lal n' '.11a, d. 11 d...
.eabro de 1990, e ne.ta Lel Coaple...nt...

.ar'graro único - Os car90a da. carreira. da Advocacia
Geral d. Dnllo ti. O vancia.nto • r ..un......lo estabel.cldos •• lli
própri., ob••rv.do o dl.poeto no ...t. 13$ da conaUtulçio r.da..d.

T1tulo III
_ IUllllROS EFETIVOS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO

I.çlo Il
1lõa Dev....s. d•• 'rolblç6a•.• doe I_1I1Mnto.

leçIo III
Da. COrr.lç6e.

Art. ai - o. ..abro••r.tivo. d. Advoc.cia-Geral d..
vnllo ti. oS d.v.r•• pr.vi.tos na Lal n' '.l1a, d. 11 ela d.,••bro
da 19tO, .uj.itando-•••1ndA h prolbiç6e•• lap&dl..nto•••t.be
lecldo. n.sta Lal Co.pl...nt....

Art. 2t - Al'.. d.. prolblçh. d.corrant.. do .x.r
cicio d. cargo pàbllco, .0••lIbro••f.Uvos d. Advoc.cl.-e:.r.l d.
vnllo 6 v.dado.

I - .x.rc....dvoc.cl. fora d.. .tribulç6a. ln.tlt.uclo-
n.t.,

I - qu.ndo h.j•• proferido pa c.r f.vor'val • pr.-
tenelo "lSu.illa •• lUho pela parta adv ,
. - II - n.. h pót•••• d. l.qlal.ç'o p..oc•••ual. .

'.r'gr.Co Ilnico - Nas aitua..óa. pr.vi.tas n••t. arUgo.
cuapr. ..j. d.dá d'nel••0 .uperlor hl.r'Tqulco ia.dl.to••• ex.
pedl.nte rv.1l0. _ aoUvo. do lapedl..nto, obj.Uv.ndo ...-
.1\111...10 ubaUtuto.

Art. 3a - Da ..lIbroa .f.UVOA d. Acfvoc.cl.-Ger.l da
Onllo "lo pode. particlpar cf. co.i.alo ou b.nc. d. concurso, ln
tervlr no ••u julg....nto • vot.r .obr. orq.nia....o d. U.t. p.r.
,ro.açlo ou rcJtOçlo, qUAndo concorrer paren~e con••n9\iinao ou
.f••, e. lifthl reta ou colateral, at•. o .egundo fJrau, ba. COIlO
cOnjuga ou co.panh.lro.

Art. 33 - t v.dAda .0•••abro. efetivo. da Advocacia
Geral d. vnilo • partlc1p.çlo n. arr.cadaçlo .. trlbuto.. contrl
1tU1ç6a. aocl.l•• 8111tas.

11 .. cont.rar1ar .ü.ul., parecer nor••tlvo ou orl.,..
t.çlo Ucnlc••dot.da pelo Advogado-Geral da Unllo.'

III ...nira.t.r-a., por qualquer ..10 d. cUvulq.çlo•
.obre •••unto pert.inente ,.••ua. ·funçõe., •• lvo ord•• ou aut.oria.-

9'0 e.Pl'e·:t~O:J:d~ol·::;~:~a~o:·~::.::~ efetivo. da Advoc:aclà-
G4tr_l 4_ Ulll10 exercer- .ua. tunç6•••• proce••o judicial ou. aelai
nl.tr.Uvol

J .. e. que •• j •• parte,
II -.. que h.j.. .tu.do coao.dvog.do d. qu.lqu.r d••

part••,
III ••• que ••j. lnt........do par.nt. con••nqliln.o ou.U.. •• Unha rata ou col.t.r.l, .t. o ••gundo 9r.u, be. COa0

c4njuq. ou c-o.p.nh.lro.
IV • n•• hlpót.... d. lagl.l.çlo proc•••ual.
Art. 31 - OS _abro. ere~lyo. da Adyocacla-Geral da

onl10 d.v••. d...- •• por lapedido••

Art. 34 - A .tlvld.lla funcion.l do.- ..lIbro. .r.t1vo.
... Advoc.ci._r.l cf. Unilo ••U sujeita a.
, I - corr.lç'o ordlnlrLa, r ••lh.d. .nu.l..nt. paIo
eorragador-carAl e respectivos auxiliar••:

II - co..r.l..lo .xtr.ordlnlri. " ...U ..d. palo Corr.g.dor
Ceral e por .eu...uxil1.re., d. oficio ou por datal'.ln«ç40 do Ad
_.do-Garal d. Un1l0.

Art. 35 - Concluld. • corr.lçlo, o - Corr.g.dor-Geral
deve apre••ntar ao Advoqado-Garal da Uni.l.o relatdrJo', propondo-lhe
.. "dida. e pC'ovtdinc.:la. a ••u juizo cabivel••

Art. 35 - Qu.lqu.r pes.o. poda ...pr•••nt.r .0 corr.
9a4or-Geral d. Advoc&cia da Uni'o contra abu.o, erro 9ro•••lro,
:~::~l.~::~I~:a~~:~~al .....qul...id... Cunclon.l _ ..1Ib..... _

Art. ai - As c...relr.. d. Advog.do da Unl10, da
'rocur.dor d. r ...nd. N.clonal • d. A••l.t.nt. Juddlco ço.póe.-u
doe .ee;dlnt•• cargos .f.tivo••

I -- c.rralra d. AdvOCJado da Unilol
a) Advog.do d. Unllo d. 2' Categori. (inicial):
lo) Advogado d. Unilo d. l' Categoda (intar••dUd.),
c) Advog.do d. Unilo d. Cat.god. Eapeclal (fin.l"

1I - carreira de procurador d. ".zenda Nacional:
• ) 'rocundor d. r ...nda N.clonal d. 2' C.t.go..l.

(inlcl.l),
b) 'rocurallor d. r ...nll. N.cion.l 11. I' C.t.god. (in

t ..._l'rla"
c I 'rocur.dor d. r •••nd. Naolon.l d. C.t.god. I:.pe

cl.1 (UnaI):
III - c ...... i ... d. A..i.t.nt. Jurldlco,

• 1 A..l.t.nt. Juddico d. 2' C.tegori. (inlcial),
b) A...1at.nte .Turidico d. l' c.t.gorla (lnt.raadUrl.1I
C) Asd.t.nt. Juridico do C.tagorl•••pecial (fln.I).
Art. 22 • O in9r•••o na. carreira. da Advocacia-Garal

da Unl'o ocorre n•• cat.egori•• iniciara, ..diante no...çlo, •• ea
r.t.~ eretivo, de candldat.o. habilitados •• coneuraos publIcos, d.
prov••• tltuios, obed.cill•• ord... lia cl••aific...lo.

• 1... oe concur.o. públicos dava. ..r realizado. n.
1l1p6te.e e. qlMl o n\l.aro de vaqa. d. carreira 8.ceda a dai por
cen~ 40a x••pectlvo, carqos, ou, co. _nor nl1..ro, ol:>sar"ado o
lnt.r.... d. Ad.iniatr...io •• crlt'rl0 do Advogado-Garal 11.
un1Ao.

C.pitulo 11 _ .
Da Lot....o • d. Dlatrlbulçlo

Art. 24 - o. ..lIbro. .r.uvo. d. Advocacia-Ger.l da
Vftllo ato lotado•• dlatrlbuido. pelo Advog.do-Ger.l d. Unllo.

'arI9r.fo llnlco - A lot.çio d. Asalat.nt. Jurídico no.
M1niatt6rio., na Secretaria-ceral e na. d...!. secretari•• d.. Pre
.Id'ncl. d. Il.pllbllc•• no Eatado-Halor d.s forç~. "n::a~as • pro
posta por situa titular•• , e • lotllÇ.\O e distrlb:.Ilç.tO "'''' Procur.do...
.... d. F.zend. H.clon.l. pelo ....pect!vo titul.r.

C.pitulo I
Du C...r.lra.

• 20 • o c.ndldato, no ao..nto d. ln.orlçlo, h' d. c:D.
provar \UI atni., da dol. ano. da pr'tica roran.e.

• ,- • Conaidera-•• ~1tul0, para o ri. previ.to 1I••te
.%'1:.1<)0, a14_ de outros r.9ular••nt. adaitidoa •• direito, O •••1'
ciclo prorisslonal de con.ultoria, as••ssorla .. diretoria, bea co
~ o de•••penhb da cargo l e.pr.go ou fu~çlo de. nivel .uper!or, co.
.Uvld.d••••ln.nt....nt. juridic•••

I 4' - A Ord.. do. Advogado. do 5r••U' r.pr••antad.
-na banca ex••tnadora do. concurso. d. in9r•••o na. carreira. da
Advoc.cia-Garal lia Unilo. . _

I 5- .. No. da& di••••qulnte. • no..aç'o, o Con••lho
'uperior da Altvoc..c 1....G.r.1 d.. \In Ilo d.ve convocar o. naMAdo. pa
ra .acolha d. vaga. I flx.ndo-lh•• prazo iaprorro'il'v.t.

I ,. - Perde o cUrelto' e.colha de vaga o 'toae.do que
nla Elt.nder 1 convocaçlo a que •• refere o par'qrato ar terior.

Art. 23 - OS doi. pri••lroa ..no. de .xercíci" •• CArgo
lnlcl.1 d•• carr.iras d. Advoc.cl.-Geral d. UnUo corr••pond.. •
••Uqlo probatório.

i'ar'grafo llnlco - .'0 ...qui.lto. d. conU......lo no car
go a ob••z;vlncia doa r ••pectivo. devere. I proJ.blç~. e i.padi..n
toa•••Ucl'nel., • dlaciplln•••••alduid.d••

C.pitulo III
Da h"ollOÇlo

~tt..lo IV
DU crzAÇll5a. DU DlTIIll\ÇOU li: DU IIOTlPleAÇiOU

Art. a5 - .. prOIlOÇ'o d. .lIbro .C.Uvo d. Advoc.cia
Geral d. Un110 conai.te •••eu ac•••o 1 cate'ilorla l ..dlata..nte
auper10r 'quela •• que s. encontra.

Paráqraro único - Aa prollOç6.. ..rlo proc••••d -
t.ralaftnt. pelo cons.lho superior da ,Advocacia-Ceral da Un1'0, para
vagas occ,rrid•• atê 30 d. junho e at.· 21 de dezellbro d. cada ano,
obed.ci_. .ltarn.d••nt•• o. crit'rl0....nUguld.d••.•reel
..nto.

Art. ,., - A vnllo' cltad. n•• cau••, •• que ..:I. 1n-
ter...&lla. ". condtc:lo da .utor., r'....l.tant., oponenta, r.cor
rsftta ou recorrill.. na pe••o••

I - do Allvog.do-Ger.l d. Unl10. prlv.tlv...nta. n•• hl·
póta..... co.peUnci. do Supr.ao Tribunal r.cf....l;

11 - do Procur.dor-Ger.l d. Unl10, n•• hlpót.... da co.
patlnela do. tribunal••uperior••;

III - do Procurador-R.910n.1 da Unllo. na. hlpót.... da
coapatlncl. do. d....i. trlbun.l.,
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IV - do f1r:ocurador-Cheta ou do i'rocul"ador-Ieccional da
unUo. n.. hipót.... d. co.patlncia da. jllbo. d. pri..iro 9rall.

Art. ,. - 11.. C.II." ". que tr.t. o .rt••' •• Un1Ao
"Ã, citada n. pa••o.:

I - do Procllrador-Garal d. 'az.nd. N.cional. n.. hipó
__a da coapatlnei. do SlIpallO Tribunal '.dar.l • tribunal••lIpa
rior••,

II - (lo ~rocur.dor-It.91on.l da Fazenda NaciDnal, na "1,.ta... da co.patlnei. da. de•• i. tribunai.,
IIr - do Procurador-Chaf. 011 do procur.dor-Seccional d.'

r••enda N.cional. n•• hipóte••• da coapatlnci. do. jllbOl da pri
..u. ,reli.

Art. " - b c••o ,da .1I.Inei. da. autoridada. r.f.
d ..........rte. 31 • n. a cltaçlo •• dar' na pa.aoa do .lIbatitllto
_tual.

Art. 40 - AI inti.aç6a. • natificaç6a. 110 f.ita. nao
,.._. do Advoqado da Un1l0 011 do Procllrador ... 'az.nda lIaci",..al
~ .Ual...... ra.....UVOl alltoa.

Tltlllo V
_ 'Alt&CDD Z DA allllUIA DA ADVOCACU-GEIlAL DA UllIlo

~. ti - • privativo do Pr••id.nt. da lI.pllblica .1Ib
..t.r •••Wltoa 10 .x... do Advoq.do-Geul d. Un1l0. inclllaiv. par.
"11""-",Art. 42 - OI par-.:.r.. do Advoqado-Ger.l d. U.,1Io
.... 1N''' ••t ••lIbIMtido•••prov.çlo do Pr.aid.nt. d. IlcpllbUc••

, • l' - o parecar aprov.do. publicado :luntaaenta co. o
..._pacho pr••idenclal vincula. Ad.tnlstraçlo ".dara1, cujoa 6r
poa ••ntidade••10 obrlq.do. 11 lh. ,!ar fi.l cu..priaen1:o.

\ I 2- - O parecar aprov«do, ••• nio publicado, obriqa
apan.. •• ".partiç6a. int.r.nada.. a parti" do ..,unto •• que d.
1. t.nhaa cilnel••

Art. "3 - Conefd.r••- •• , iqu.. l ..nte, parecer•• "do Ad
vogado-Geral da Unllo, para. ~ af.ito. do art. 42 d••ta IAl Co."
pl...ntar, aq\lel•• que, ••1t.idoa pela Con.ultori....cer.l do Poder
becu~iyo. ..j.. por ele .provad~ e .u~tldo••0 Pre.idente d••
aapllblica. '

Art. 44 - OI pa".c.r.. da. con.lIltorla. Jurídic•••

':r~~:::: r.~o :~:~~:r:.:;.~:;i~:'d~~~:!~~~~~i:;C:~=~briC~l~:
pelo Cber. do latado-Maior da. rorç•• Ar--ada., obriga., taaw., oa
n.pect.l~ 6rvloa .ut6no~ e entidad•• vfrlculadaa.

Art. 45 - A 511.\11. da Advocacta-c:.ral da Unilo t •• ca
r.tar Obrigatório quanto & todos oa 6rg4os jur1dlcoa .nu_r.d~ no
art. a- .s..t.a t.l Coapl...ntar, Ma COJlO 'quel•• d••••pr.... pó
JIJlic•• , aoci.dade. de .cono.ia .i.t•• da..1. entidade. controla
da•• di".ta 011 Jndir.uu"ta. pal. UnlAo.

• l' - O .nunciado d. Sll.ul••dit.do ..10 Advog.do-Ga
1'.1 d. Un1l0 ••ra publicado no Di'rio Ofici.l d. UnlAo. por trll
<lia. eon••clltlvo••

I 2- - No inicio de cada ano, o. anunciados exi.tenta.
dav•• "I' con.olidado•• p,ublic.do. no D1Irio Oficial d. Un1l0.

. Art••, - 011 parecera. do Advoqado-Geral da Unll0, .pro
.adoa pelo 'r•• ldante 'da Aapubl Le., in••r ••- •••• cl)l.t'n.a dano
• lnada ·'a:raeere. da AdvoCacia-Garal da UniAo·•••er editada pela
Iepr.n•• lIac1anal.

Tltlllo VI
DAI DIaPOlIQOES CERAI& E .INAIa

: Art. 41 - OI • r.9iunto. internaa 'd. Advoc.ci.-Garal
d. unilo alo .dit.dos palo Advoq.do-Garal d. Unilo. ob••I:V.d•••ta
Lai Coapl...ntar.

I 1- - o. reCjJl.entoa interno. dev.. prever a loca
lhaçlo. diapor aobr. a. duai. co.patlncla. • particulariz.r
aqual.. conf.rid•• por .ata Lai Co.pl.unt.r • dl.cl.pUnar o fun
cion...nto do Cabin.t. d,o AdvQ9ado-Garal da unilo • do. cabin.tI.
doa S.cr.t'rio.-C.rai.. da Procuradoria Gerel d. Un1l0. da
Piocur.doria-Geral d. 'u.nd. H.cl.onal. d. Con.ultorla-Geral do
Podar Ex.ClltiVO. d.s Con.ultori•• Juridic••• do Consalho suparior
... lIdvoc.c1a-Ger.l d. Un1l0. da Corr.\I.dori.-Garal el. Un1l0, d.
Di...tori.-Ga...l d. Adain1atr.~o • da liacr.taria de Controla In
terno, be. co.o .obre •• atrlbulç6•• de _ua titulara. a d...ia
int·9ranta••

I a' - O AdvQ9.do-Geral d. Unllo poda conterir .0 Pro
curador-Geral da Unl&o, ao Procurador-Geral da F.z.nda N.cional e
ao Con.ultor-Garal do Pockr Executivo atribuiç'ó•• cone••••• a.ta
beleclda. no art. 6. dasta Lei Coapl•••ntar.•

I 3- - Noa re9i..nto. intarnos do diaclplinado. o. pro
c:edi..ntoa adaln.1atr.tJvÕa concernent•• a08 t.rabalbo. juridicN da
Advoc-.:i.-Gar.l d. Un1l0.

Art. 41 - • facultado .0 Advoq.do-Garal d. Un1l0 con
vocar qllalaqlllr dos integr.nt.. do. 6rglo. :llIr~dico. que co.p6a••
Advoc.cia-Geral da Unilo, para lnatruçO•• e a.clar.ci••ntoa.

'ar"qrafo ünico '- A convocaç",o d. que trata este Irti90
• 1",.1..nte r.cult.d. qu.nto ao. integrant.s do. 6r9'os juridlcof,

1ndO ..." •••• pllbliea., .oci.dad•• d••cono.i••I.t•• d...i. anti
~ controlad••• dir.ta 011 indi...t ...nt....1. IIn1l0.

Art• ., - O Advoq.do-Geral d. On1l0 poda raqubitar
••rvidor.. do. 61'910. ou .ntidad.. da Ad.inbtraçlo '.d.ral. par.
O ".•••panho d. c.r90 .. co..I••lo ou .tivldad. outra n. Advoc.cia
01".1 d. Unilo, ••••9ur.dO••0 ••l:Vldor toda. o. di".itoa • vanta"118 • qlll til :111. no 6rqlo ou .ntidad. da oriq•••

Art. 50 - o. carqos d. Advoc.ci.-Ger.l da Un1lo i"..
Uqra. qllldro pr6prio.

Art. 51 - OS titul do. c.rgo. priV.UVOl da 8acba-
61 .. Direito .10 no...do dlant. indicaçlo,

J - do Advoq.do-Ger.l da Un1l0:
a) os de naturala e.pecial, exc.to o Procurador-earal da

r...".. lI.eional, indicado palo Illn1ltro d. E.tado d. &cono.ia.
r ••anda • 'l.n.:I...nto • no...do palo Pr.sid.nt. d. Ilapllblic.,

It) aqu.l•••• co.i••lo, ouvido. o. tltulara. doa t:1tr'Ç'=.<I1
da Daturela ••peci8l, no. niv.l. quo. 1.1 ••tabol.c.rJ

, n - do Hiniatro d. E.t.do. do Sacr.Urio-Gar.l 011 ti-
tul." d. ..cr.taria d. Prasidlncia d..,.pllblic•• ou do Char. do
&atado-Maior da. 'orça. Ara.da., a. cargo. e. coai••lo da COnaUl
cor JlII:tdico.

• 1" - 160 ••colhldo. d.ntr. o...abro. ef.tivOl da Ad
yocacla-Geral d. Uni'o o Correqodor-Ceral • o. Corraqedor••-Awr:l
li.r•• , ba. COIlO oa Procuradores-RegionaIs da Un110 e da r.zenda
....clon.l, • oa Procuradores-Chefes da Unl10 e da Falanda ..acional
.. 0& hocuradore.-Seaclonaia da Uniio a da razenda lIaeional, den
tre 0tI lnt.qrant•• da. r ••pectiva. carreira••

• J' - O Presid.nte d. R.pllbUc. po6a d.letu .0 Advo
, ••-Gar.l da Unilo co....tlnci. pua provar. no. tenoo. da lal,
car~ .r.tivoa ••• co.i..lo d. in.tituiçAo.

Art. 52 - Aplic.-s••0 Advoqado-Geral d. Un1l0••0 Pro
curador-earal da UnlAo, ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
ao Conaultor-ceral do Poder Executivo, a08 Conaultor•• do Poder
axecut.ivo • ao. Consultor•• Jur1dlco., no que co,:,ber, o dl.po.ta
no C.pUulo IV do TItulo lI! de.t. Lai Co.pl...nt....

Al:t. 5J - Ao. titular•• d. cargos de confianç.. ..:la.
de nat.ureza e.pacial ou •• co.i••io, da Advocacia-Geral da Un1ao_
•••1. co.a aos ae.broa aretivo. de.ta, • v.dado JUntar, sob aua
chefia iaodiata. parenta con.anqu1neo ou ari., •• linha reta ou
colatard, .t4 o ••gundo gr.II, b.....i. c6n:lug. 011 co.panhalro.

Art. 54 - Os ••abro. e a.rvidor.. da Ar!vocacla-e.ral
d. VIIl10 d.U. id.ntific.çlo funcion.l ....clfiea. conro..- _.
10ll! F.vi.toa ••••u R.gi..nto Interno.

ritllIo ifil
DAS DISPOSIçOES TRAIl5ITóRIAS

Art:. 55 - i .xtinto o c.rqo da Consllltor-Gar.l da 1Ia
pdblte•• ". n.tur.....paci.l,

Art. " -. cri.do, co. n.tollr... ......i.l.. e.rqo
da AdVOfado-Gar.l d. On1l0.

Art. 57 - "o criado., co. natura•• e.peclal, o. carqoa
de hocurador-cer.l. da U"110, Procurador-Geral da Faz.nda Maclo-'

:ã~.~y~·u~:o~~r:~~lp:iv~t::a.::C~:~~:r:l~.C~1~:7::~r:-~~~v.::
..bar jurldico. ".conh.cid. idonlidad.. co. daz ...... d. p"'tle.
tora,..a e ..Jor de tr!ftta a cinco anDa.

Art. 5' - 540 a.tinto. oa; carCJfa •• co.l••lo deI
"'OCIIudor-Geral da ' ...nd. lI.cional • da IlaCreU"io-Gar.l da e--'
.1I1toda-Gar.l d. "pÚblic••

Art. 5' - 140 eria_ OI c.roro. da 'acr.Urio-Gar.l
.. Contencioso a CS. s.acrat'rio-aeral de Conaultorla, ele . natuna.
..pecial, privativoa d. heharel •• Dlrai~, que ratlfta a. oond.l
961:•••t.abelecida. no art. 57 d••ta IAI Coapl...ntar.

Art. 'O - OI c.rgo. d. Con.u1to" Jur:fdico .'0 prtv.
tlvoa da "charel alIE Direito de co.provada. capacidaCS" e .xperl~
aia, • reconhecida idoneidacsa, que t.enha., no .1ni.., cinco anca
.. pratica ror.n•••

Art.a 61 .. Aa A•••••ol'l.. Jurldlc.. ela '.Clretarla-ea
~.l • da. d••a1. a.oreUrlaa d. 'r.a1dlnoi. da R.pcIbl1o. • ..
t.ranatoru4•••• Conaul toria• .Jur1dlc.a.

I 1- - Oa atuai. cargos da Chata de or1..:ru.-
rícSica da. '.cretaria. a qua •• ret.re ••te artigo 0 tran.fo~-
do••• car4i10. d. Consultor .;uridico. .

I 2' - OI cargo••• co.iado d. Con.1I1to" Jllrldieo doa
1I1nlat'rioa Militar•• e da. Secretaria. referida. ne.ta artl
90, be. COa0 do Estado-MAior da. Força. Arwada., t.•• o _.110 n1.,.1
daq\Hll•• do. Miniatédo. Civia.

Art. 62 - 540 transpo.to. para carqo••• coal••lo do
~.dro da Advocacia-Ceral da Un110 o. carqoa •• co.i••lo, privatl
voa de Bacharel •• Dlreito, exi.t.nta. nc. 6rgl.oa juridicoc â
Conaultoria-cer.l da llttpdblic.. , da Secretaria-Geral. da. da..i.
a.eratari.. da Pr•• ic1*ncia da Rep\lbllca, do E.tado-Malol:" da.
'orça. Araada., do. Miniat'rio. a respectivos 6rqlos aut6no8lO.,
exc.to oa do Minist4rto da Econo.ia, Fazenda • Planej...nto a ,

Art. n - A oPç§o. facultada ..,10 f a' do .rt. at do
Ato da. Diapoalçba& Constitucionais Transltórias, ao. Procurador••
d. IlApclblic., d.v••er ••nU..t.d., .0 Advoq.do-Geral d. Un1l0, na
prazo bprorrQ96Val d. c.nto • vinte di•• , contado'" pllbl1C'ç4o
.,..t. ~i Co.ple..nUr.

'ar.t.qraro \lnico· axerc:lda a op;lo d. que 'trata ••ta
artlqc, o Procurador d. Rep\1bllea pa••al" .. lnt.-.rar carrelra .a

~=::i:~::~.i~:d~n~t~1.t:~1~a~~11:o~• .a nível daq....l. q-
Art. 6. - 510 crl.dos, na Qu.dro d. Advoc.ci.-Garal

da Un110, ••i.canto. carqo. de advoqado da On110, provido" 5I41.n
te aprovaçlo •• concu\"so p\lblico de prova. a tituloa, diatribUldoa
entre a. cateqorla., na for.. e.tabe:leclda no ReqlMnto Interno ela
Advoeacia-Garal d. Uni'oa

I 1- - C,I,be ,1,0 Advoqado-C'r(rrat doa Unilo discip11nar, ••
.to pr6priCl. o pri.. iro concllroo pubUco d. provas. titlllo•• da..
Unado .0 p"0vi..nto da c.r90. de Advoqado d. UniA. da 2' C.tego-
ria. .

• ao - O concll".O pllbllco • que.. ".t.r. o par't;r.fo
anterior dava tar o r ••pectivo aditai publicado no•••••enta dia.
••9\lin"" • _s. do AdvQ9ado-Garal d. Unllo.

Al:t. U - 1'..... . int.gr.r o OU.d..o Adain1.tr.tivo da
Advoc.ci.-Garal da Un1l0 o. c.rgOl .f.tivaa d•• aUvida"..-..io da
COn.1I1toria-Garal d. RepllQUc.. ,

Art. ~, - O d••dobr...nto da ••trutura do. 6rCJloa que
coap6a•• Advoc.ci.-Garal d. Unllo ••ra obj.to di lal ••pacífic••

Art. 51 - A lal diacipllnar' • ....un.".çlo do. inta
qranta. do. 6rc;lo. r.lacion~cSo. no art. 2- d••ta tAl Coapl...ntar,
do. t.itulare. doa ••u. car90. da confiança, bea COa0 a doa ...
diril/Ant_. ,

Art. " - AU que .ej. pro.ulg.d. • lei pr.viat. no
arti90 anterior, .&0 as.eqcradoe aoa tltular•• da carqo... co-

~::::~laPr~:::~~~~v.ded:·~~~~:~~ e~:~:~~.·;=~9:~·:·.::
r•••• jlll.
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Art. ~9 - 110- prl..irOtl dezoit.o "'.tl8 d.. ~v1q'ncl... d••ta
X.l Coapl...ntar, os carlJ'0a d. confiançA "f1terldoG .'0 I l' do art.
51 pod••••1' exercido. por Racharel •• Dlreit:.o "lo lntegrant.. da.
carreir.. de Advogado da Uu140 • de Procur.dor da ".Ienda "aciu.
nal, ~r:v.do. oa requiaitoa iapo.to. paloa arta. 57 • 60, bela
COIOO o 41&po.to ao C.pit.ulo IV do Tit.ulo lU el••ta Le1 COllpl• ..,.
't..ar·.

Art.. 70 - sarlo lntarro.pldo. por trinta dl••,. p.rtir
da vl96ncia d••ta IA! Coapl...ntar, oa prazo••• favor da UntAo.

'ar'qr.ro único - A lnt.rrupçlo previ.t. n..t ••rtiCJll
nJo •• aplica •• cau••••• que •• autarquia. e a. tundaç4•• p\lbll
cu ••j .. autor•• , r'., •••i.unte., oponentes, recorrent••• 1:.
corriel•• , • Aquel•• da coapat'nei. d. Procuradori.-Garal d. razen
da Nacional ..

Art. 71 - continua. .. funcionar, •• au.. ..trutura _
cOllpat'nci••ntariore•••t' noventa eli.a .pó•• proaulq.çlo el. l.i
previ.ea no art. " d••ta lAi Coapl...ntar, oa 6rqioe d. conaulto'"'
d. • ......or...nto juridlco. do Podar Executivo, ra••alvado o
diapoato no par'qr.ro único do .rt. ".

Art. 72 - O Advoqado-Gllral d. UnUo pod.r'. tando .a
vJ,.ta • nec••• lct..da do ••rviÇGlI' d••19nar I .xcepc:lonal a provi.o
ri...nte, COa0 repr•••ntantea judiei..l. da UniAo, titular.. de
C81'9" de Procurador da Fazenda aracional e d. bei.tente Jur1dico•

••r4grato 11nico - No pr.ao da doia ano., contado 4a pu
bll0.ç60 da.ta Lei Coapla..ntar, c....r' • r.culd.d. pr.vi.ta n..
ta .rtigo.

Art.. n - Decorrido o pr••o d. que trata o .rt. 7i,
..r' tranararido, para a Advocacia-oeral da Un110, o acervo patri
....i.l do. 6rqlo. jurídico. indic.do. no .rt.. 62 daat. Ui
Coapl~..nt.r, excato o do MiniaUrio da !conoal., r •••nd. •
.lanaj...nto.

Art. 74 - t o Pod.r Z".cutivo .utoria.do • ra...naj.r,
patra a Advocacia-Ceral da Unl"'o, a dotaçlo orç...nt4ria da Conaul:
torla-Geral da aeptlbl1c:a • oa r.cur.oa orç...nt'rloa previ.ta ptI
r. oa 6r9'0& jurídico. da Seerataria-Geral a d•• d••• ta Sacrat.
rl.~ da Pr••ld6ncla da ••pllbllcall' do Eatado...Halor da. 'orç•• Araa
da.. , doa Klnlat6r10., • 'r.&~ct.lvo. 6r9'0••ut6n~ao., exceto o. do
Klniat6rio da Econoa1a,. r •••nda e Planeja.ento.

Art. 75 - E.t. Lai Coapl_tar antr. .a dl/OI' na data
de au~ pul>Uc.ç60.

filO'"

Iroj.toda Lei da c&aara nO 5', _ 1"2 - co.pl......ta.. (n' 73~', da
1"1, ... ori_)

lJIatit.ui • Lei orglnlc. d. Advocaci.
...,.1 da UnUo, • dA outr... provid6nci...

Lldo no .q>a<ll.nta d. ".alo da 24/'/'2, .. publicado no DeM (saç&o 11)

ela ,'25/'.1':1; Daapachado I Coaia.lo da ConatituiçAo, Juat.iç•• Cidadania
- ~, d.vendo aar ob••rv.do o pr.~o da truitaçAo ., par. rac.biMnta

da _"ela. por 5 6i...
la 1'/7/92,' ancarr.cIo o pr.ao ..... o or.raciaanto da • ..-, 0_
.prea_n~ad .. SI _..nãa, anexad.. M pl"OC••••ao.
la 21/7/92, • prot.rido palo .....ador cld .ab6i. da car:v.lho, rel.tor
daa1lpl.do, par_r r.vor'.,.1 _ taraoa do .ubatltutivo qua or.rec•• Ao

.pr.cl.i;Ào da ..t.'ri. fica .obraat.d. palo prazo d. 24 Ilor...

la 4/')U. • 11do ••pJ:OVado o IQI n' 5S1/U, aubacrito palo ..n.dor
ci4 laWi. da c:.r:valho, da prafar6ncl...... o .ubatit.utivo. Ao ••qulr
alq: Udoa co gequ.riaantoa n'. 55' • "0/'2, aubacritco paio san.dor
üultldr. coata, da daataque par. r.jalçAo d•••xpr••ade. ·principal
aente, upecial.Mnte e axc.pcioul..nta- a elncluaive prowoç:.io-, r ..
paotlvaaantal "1. 5'2/'2, .ubacritoa palo S.n.dor Chag.a Roclrique.,
da daataque par. r.j.1ç&0 do .rt. U do Proj.to • Par'qrato l1nico do
art. n do lubatitutivol • 5U/92, .ubacrito palo senador Alexandr.
coata, cIa da.taque para .prov.çlo do .rt. l' do Iro:l.t.o. "o ainda li
doa a .provadoa co Raqued..ntoa n°. 5U • 'U/U, aubaoritoa palO<l se

IIador.. 11.1..... C.rnairo, "ur.o Helio. IIAbor Jl1nior, da da.taque par.
-.ç&o .a ..parado d•• _nd.. nO. 11, U, 47, 51 • 57. Aprov.do ..
lubatltutlvo, fic.ndo pr.judic.doa o Proj.to • _nel•• n60 da.t.c.elaa,
r ••••lv.eso. o. de.taque., anterloraent.e concedido•• Pu.ando-•• l' vota

910 do. d.at.que., alo .prov.do. oa aaqulnt•• R.qu.rlaantoal 55', 5'0,
UI, lU, "'3/U. Ea .equld., pa....... A .preci.ç'o da. E..nda. daata
oa4aa. aando .prov.d•• laand. n' 11 • r.j.it.daa •• laandaa no. 3',

47. 51 • 17. a. coai.ale. Dir.tor. par•• r~.çl~do v.ncldo par. o tlU'nO
.upl.aantar. 11 Udo o P.rec.r n' 247/U-eDIa, rel.tor san.dor ~cbld

laldanha Dard, Ofar.c.ndo • rad.qlo do v.ncldo par. o turno .upl.~I\

tu. h a .....16., palo san.clor c14 labcU. ~a C.r:v.l~, ra~ator C\aaigna-'
.... " ..itido P.r....r da .l.n'rio aobr... laandaa, concluindo favor.
ftlaanta la laanel•• da ..o. 1 • 7, t, U, U • UI ~tr.riAaO!nta, .. da'o. I • 131. pal.,prajudicl.UcIada daa da ..o. 10 • íl. Aprovado O

lubaUtllUVO.
la I/'/U, pa•••-H • _.çlo, a. 910bo, 4.. _nda. da ~r..,.r r*vorA

".1 da ..'. 1 • 7; t • 16, aando .prov.daal •• laanda. d. par.c.r con
trAdo da no. " 13 • 15 alo r.jaitadaal • flc.ndo pr.judicadaa.. d.
ao. 10. 11, A. CDIa par•• rad.,,&o filial. t lido o par.cu'no• 2U/n

CDlll, r.l.tor I.n.dor ~ch14 Saldanh. Dard, or.rec.ndo • radaçAo tinal
do Subat.1t.ut.1vo .0 Proj.to.',Aprov.da • radaçlo tinal.
A CAaar. doa Daputacloa _ o QUélla 'lIl/IIo ,!i\6 ti. 7.'.n, . ,

ea.uJlioo'. Voou Dcal.....1. que o .anado radaral,
procedendo ..- c&aar• ...,,1...... ao aatllllo tio Proj.to'.da 'Lal' 'li' 5',

..·t"2-<:a.pl,...near (Pr. n· 12-.,. da 1"1: "•••• c ••• ). iIfUe ·1n.~1"

tUl • tA&. Otqln.1ea. .. Advoc.cl.~~.l~ On1'0. ~ d.t. puu... provi,.
..net••-. r.~.Jv.ll ctar-e.r-lh••y,b.'t:1tut~....o,. qu. ora e.nCaa..I:nbo·
pazoa apl"ec1ayao êf ea.•.

Zia ,. ...t:l~ lia' doa .u~.t~ 6lt -Di-o.iaeo.

A,p~1t:O • oportunidade poara r.no....... a 'Yaa..
bcelilncl. pZ'oe.at.oJl " ••U ... conaldaraç&o.

;,;d~.,~
Spr.:l/~~L VEIWl

l'I:1Mlr.o .Sec:rat...r10.... exttrl:lcl0

A Sua Exc:.l.nc1. o sa.nhor'

DilpaUdo IMCCtMCtO OLIVlIRA

DO. Pr.t_iro Secr-etA.rlQ da Claar. doa Depu:adQa•.

'«ri.

E R R A To A'

b Ali de 8qO,"1'0 aÍ! 1992

S.nhorPrimeiro S.cret'rio

cumpre-me p.rticipar D 70CÇD Exce16ncia. e por, seu ~lto

intermédio • Câmara doc Deputados. te~ havido erro mani~esto nos

autógrato5 do Projeto de Lei da Câmara~~•. 58'~ de 1992-complementar

(PIo n' 73-B, de 1991. necsa casal, 'que' "institui a'Lel9rgânica

da Advocacia-Geral·da uniio, _ dá outr~5 providAncies".

Ond. ".016'
"Art. 71 - in fine
••• ressalvado o disposto no paráqrafo dnico do art.S· ••• M

Leia-se:
" ••• ressalvado o disposto no inciso VI do art. 8·.~."

Dando conhecimento do fato a Vossa Exceléncis, SOlicito

se digne ordenar as providências necessárias a fim de que seja

feita a devida retificação.
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excel'ncia

protestos de estima e consideração. ~ ".~

~~

os Procuradores Seccionai!!l, os Procuradores da Fazenda Naci..!:!,

nal e os ..Assistentes Jur!dicos, além do Advogado-Geral da

União, do Consultor-Geral da União, do Corregedor:-Geral da

Advogacia da União, doa Secretários-Gerais de Contencioso

A Sua Exce16ncia o Senhor
Deputado INOCtNCIO OLlVEIRJ.
DD. Primeiro Secretário da cSmara dos Deputados
JF/.

de Consultoria, dos Procuradores-Regionais, dos Consultores

da União, dos ~orregedores-Auxiliares, dos Procuradores-Che

fes, dos Consultores Jur!dicos e dos Advogados di:! União (art.

4º do Substitutivo e § 3º do art.212 do projeto aprovado pela

Câmara)j

B)~ o art. 3Q do projeto, segundo o qual

os órglios jurídicos das autarquias e rundaçllBs estilo sujeitos

ral da União, continuando a exercer as Suas respectivas atri

buições, e devem ser organizados em Quadro próprio;

9) exclui das atribuiçf5es do ·AGU a de "sugerir

ao Presidente da República medidas de caráter jur:tdico recla-

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM SUBSTITUIÇÃO À

~ QI FINANÇAS f TRIBUTAÇ~O

I - RELAT~RIO

Aprovado pela C~mara dos Deputados, o Projeto

à orientaç~o normativa e supervis50 técnica da Advocacia-G.!

de Lei Complementar nQ 73, de 1991, foi encaminhado Senado madas pelo interesse públieo"(art. SQ, IX, d~ projeto); . e

Federal. que, como Casa revisora, aprovou Substitutivo que lhe nelas inclui o exercício da orientaçfto normativa e supervislo

foi oferecido, contendo substanciais alterações, entre os técnica Quanto aos órgãos juridicos das empresas públicaá, das

Quais destacamos: 50cíp-ciades dp. economia mista e das dem~ís entidades controla-

1) inclui como órgão de direção superior das, direta ou indiretamente, pela Uniio (art. 6 Q , XII, do

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, altera a denominaçAo SubstitutilJo), bem como a de homologar os concursos públicos

de Consultoria-Geral da União para Consultoria-Geral do Poder de ingresso nas carreiras da Advocacia-Geral da Uni~o (ort.

2) inclui como órgãos de execuç~o a Procur.:;do-

E'>(ecutivo E! substitui Advocacia-Geral Adjunta da União

Procuradoria-Geral da União (art. 2 Q , I)j

pela 512, XV ,do Substitutivo), em vez de na Carreira de Advogado da

União (art. SQ, XVI, do projeto);

10) substitui os Capítulos IV e VII do Projeto

ria Es~ecial da Marinha, as Procuradorias Regionais da fazenda (da Advocacia-Geral Adjunta da União e da ProcuI'adoria - Geral

Nacional, as da fazenda Nacional nos Estados. e no Distrito Fe- da Fazenda Nacional) pelo Capítulo 11 do Substitutivo (do.

deral e as Procuradorias Seccionais destas ti exclui como ór- Procuradorias-Gorais da União e da' Fazenda Nacional), dispondo:

incumbegãos de execução a Consultoria da União e a Procuradoria Ge

ral da fazenda Nacional (art. 2 Q , 11, a e b);

<!I) Que à Procuradoria-Geral da União

representá-la judicialmente, nos termos e limites desta Lei

raI da União e, administrativamente, ao Ministro da Economia,

fazenda e Planejamento;

b) Que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

11) exclui o parágrafo único do art. 1:5 do pro-

I'

Regimento Interno (art. ?Q);

jeto, que define as causas de natureza riscaI;

Complementar e do

é órgão subordinado, técnica e juridicamente, ao Advogadc-Ge-

(art. 20, 111);

retoria de Administração ê a Secretaria de Controle Interno

3) classifica com~ órg~o~ de administraçAo ê

controle da AGU o Gabinete do Advogado-Geral da UniAo, a Di-

4) as Procuradorias Seccionais, subordina~a9

às Procuradorias da União e da Fazenda Nacional, serã~ cria

das, no interesse do serviço, por proposta do Advogado-Geral

2Q do projeto aprovado pela Câmara)j

da Advocacia da União (art. 3º do Substitutivo e § 1Q do ar~

cional e exclui da subordinação direta a Corregedoria-Geral

curadoria_Geral da União, a Diretoria-Geral de Administração

e técnica e juridicamente a Procuradoria-Geral da Fazenda Na

carraira

da Advocacia-Geral da União, em vez de três represBntantes, .!

leitos, da Carrl!!lra de Advogado da Uniilo (art. 9Q do Sub!tit.!:!,

tivo e 9" do projeto);

14) inclui Capítulo (VII) - Da Procuradoria E,!

peeial da Marinha: Art. 15 - A Procuradoria Especial da Mari

nha, sua estrutura e funcionamento, bem assim a Carreira dll

Procur<!ldor da Procuradoria" Especial da Marinha, serão di15ci-

12) sub9titui ~ expressfio IIBst'gio confirmató-

1:5) inclui na composição do Consulho Superior

da Advocacia-Geral da União o Procurador-Geral da fazenda Na-

cional, bem como um representante, eleito, de cada

rio", por "estfigio probatório";
Juridi-

vincula-

1 0 ) ;

5) as Procuradorias e Departamentos

da Uni~o (art. 2 I;! ,

cos das autarquias e fundações públicas são órgãos

dos Advocacia-Geral da União (art. 2 I;! , § 2 Q );

6) subordina diretamente ao AGU também a Pr!!

7) define também como membros da AGU o Proc1:!.

radar-Geral da União, o Procurador-Geral da fazenda Nacional,
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doa t 8bnngendo disposíçeie! eobre 015 órglos jurIdicos dl!!ls 8U-

de Adminietr8ç~0 e Controle, em lugar de Do Gabinete do Advo-

gado-Geral da.UniAo e da Sécretaria de Controle Interno, nele. .

incluindo a Diretoria-Geral da Adminietraçlo (art. 16);

15) inclui o Capítulo IX - Doe Orgias Vincula-

plinadas em lei de iniciativa do Poder Executivo t dentro

29

r8 projeto de lei derinindo e altu8çlo doa etuela asaiatentes

jurídicos, os quais podurlo ingrl!Ul!5ar na Carreira de Advogado

Geral (!5ic) d8 Uni 50 medi8nte concureo público eepecíficot noe

termos do artigo 31, perúgrefo 2Q da Constituiçlo rederal", ji

qus como membros efetivos da Advocaci8-Gerl!!ll da Unilo inclui

os cargos afstivos ds A!sistente Jurldico t n8 c8rreirB de A!I-

15istente Jurídico (art. 21, llI);

26) a opçAo t facultad8 pelo § 2Q do 8rt.

de

Orglo.15) denomine o CapItulo VIII como Doa

cento e oi tenta dia!!;

ADVOCACIA-GI

tarqulas e dae fundaçOes pública! (arts. 18 G 20);

17) oub.titui o Título II - DOS ADVOGADOS

UNI~D pelo THulo II - DOS MEMBROS EFETIVOS DA

DA

do Ato das Oisposiç~es Constitucionais Transitórias de 1988,

aos Procuradores dl!! Rflpúblic8, deve SBr manifestadll, .0 Advo

gado-Geral da Uni50 t no prazo improrrogável de cento _ vinte

rr ••• vedl!lOdo-lhes a participação na arrecadaç!o de tributos,

mucltas"; substituindo a parte final do art. 62 do projeto:

e de Categoria Especial: carreira de Procurador da razenda N,!

18) conddllra, para o rim de ingusl!Io mediante concureo

28) ecrescenta dispositivo segundo o 4ual 11 O

dBsdobrl!!lmento d8 estrutura dos órglos que complSem a Advogacia

Gerl!!ll da Uni50 !5ere objeto de lei especIfica (art. 65);

29) acrosanta dispositivo segundo o qual .11 A

lei disciplinl!!lrá a remuneraçAo dos integrantes dos õrgAos re-

lacionados no art. 2Q do!!ta Le! Complement8r t dos titularee

de seus cargos de conriança, bem como a da seus dirigentes

(art. 67), em lugar do art. 62 do projeto t que prevI: liA lei

especial objeto do 8rt. 25 desta lei complementar deve diaci-

dial!l t cont.l!ldo da publicaç!o d88ta Lu! COlllplo.entar em vez de

quinze dills, contado da publicaçlo d8 lei prevista 'no par'gr.!

fo único do art. 2'5 desta Lai CDIIlpl&rIII!Jntar (art. 53), acresce,!!

tado p8rágrafo único segundo o qual uExercida 8 opçAo de que

trata e5te artigo, o Procurador da República passar' a in te

grer c8rreira dl!!l Advocl!!lcia-Gerel da UniAo, em cargo do mesmo

nível, daquele que ocupeve na carreira do Minist'rio. PúblicoJ'

27) mantém a crLaç50 de 600 cargos do Advogado

da Uni50, mas distribuídos entre as categoriAS, na forma Bet,!

belecida no Regi'rlento Interno da AGU, em vez de 500 cargo!! d.

Advogado dl!l Unilo de 21 categoria 8 serem providas na forma

desta Lei Complementer (8rt. 64 do substitutivo e S9 do pro-

jeto);

(3

30

do19) suprime o parégrl!!lfo único do art. 24

de sucumbAncia e a percepçllio de valor I1 p ro laborel!;

público, de provas e títulos, além dos previstoe no

ciona1 (3 categorias); e éarreira de Assistente Jurídico

categoria5) ;

projeto, segundo o qual liA promoçlo por merecimento, da 11

Categoria para a Especial t pressupõe 8 apresentaçlo de tra

balho eecrito, sobre assunto jurídico de relevAncia pera

insti tuiç!o, ã banca examinadora 88pecfalmsntl! designada pe-

RAL OA UNI~O, incluindo em eUB campos içA0 05 !eguintes c!lrg05

efetivo!, além dos Advogados da UniAo t de 2§ e l' Categorias

do art. 19 do projeto t outroé títulos regulermente edmltidoa

em direito (.rt. 22, § 3 0 );

contribuições sociai.5 e 'multa5, o recobim!!lnto de honorários

lo Conselho Superior da Advocacia-Geral da Unilo;

20) inclui o a'rt. 33, segundo o qual II~ veda

da soe membros efetivos da Advocacia-Geral da União a parti

clpaçlo na arrecadaçlo de tributos, contribuições sociais

cherel em Oireito ll (de n8tur~Za especial; De em comiesio,ouv!

dos os titulares dos cargos de natureza espacial; os rie Con-

nomeaçl\o "dos titulares dos cargoe privativos de B,!

.!Sultor Jurídico);
22·) cria 08 cargos de natureza especial:

qUllOto

21) dá nova redaçAo ao art. 45 do projeto,

de

plinar a remuneração dos integrantes do! 6rglos previstos no

art. 2 Q , dos titulares de seus cargos efetivos e di confianç~

bem como a dos dirigentes, vedando-lhes li particlpaçlo n8 8r

recadação de tributos, contribuições sociais B multas, o rec~

bimento de honorários de sucumb@ncia e a percepção de valor

"pro labore u ;

Procurador-Geral da UniAo (em lugar do de Advogado-Geral Ad- 30) os órgãos de consultoria e asSe!SOrBmento

junto da Uniio); de P~ocurador-Geral da ~azenda Nacional; jurídicos d·o Poder Executivo continuam a funcionl!lr, até nove!!.

de Consultor-Geral do Poder Executivo (em lugar. do de Coneu! ta ~ias após a promulgaçAo da lei prevista no art. 65 deata

ter-Geral da Uniio);. e de Corregedor-Geral da Advocacia da Lei Complemantar (art. 71), em vez de por até noventa dias,

Procura-
Unifto (art. 57);

23) extingue ~,c8rge em comissfio de

dor-Geral da Fazenda Nacional.

24) d~8p~e qU8 os c8rg08 em comia.lo de Consu!

tor Jurídico dos Ministérios I'lilitares e daa SecrBtl!!lria!5-Ge-

r.l e demais Secretarias da Presidência da República, bem co

mo do Estado-Maior das rorça8 Armadas, têm o mesmo nível da-

queles dos Ministérios Civ;ie;

25) suprime do art. 57 do p~ujeto, segundo

quel dOantro de centro.e oitenta di8~ o Poder Executivo envi,!

B contar da vigência desta Lei Complementar (art. 65 do proje

to) ;

31) acrescenta dispo!itivos segundo o qual 11 O

Advogado-Geral da União poderé, tendo em vistl!!l a necessidade

dQ serviço, designar, excepcional e 'provisoriamente, como re

pre5entantes judiciais da Unifto, titulares de cargos de Proc..!:!.

rador da fazenda Nacional e de Assistente Jurídico (art. 72)t

e que no prazo de dois anos, contado de publicaçlo de!!ta Lei.. ,

Comp'lemBnt8r, ceeflar!! 8 faculdadl!!l prevista nest••rtigo (par!

grafo único);
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32} .!!.!!El!!i o acarvo patrimonial do órgão jurl

dica do Ministério da Economia t Fazenda B Planejamento da

transferlncia p8ra a Advocacia-Geral da União, qUB nio será

A""" d6 artudo ciB ma/Iria. a "'''''8 fI(J~ velculad•• dNaram • renúncia' rtloIorla cio

nobtw Deputado Jo" Luiz C/Drot • a oonFraporlçllo cio proJeto oriQ/nlIf cio E.ecutiva • .."

.lt>rIJI/JI/vo de autorlll cio nobtw Deputado H.1io BIcudo, pulo proptlo roconhocido como piWCMo.

im.dieta como previ o art. 66 do projeto, mas dar-Ae-i de cor-

rido o prazo de noventa dias previsto no 8rt. 71 do Subeti tu-

tivo (art. 55);

Fui honrIIdo cem a abruPt. deoignoçfo pote re/alar (, projoto na CImar/J • •uparar o Impo.se.
com o .poIo • conIribulgla lnootimllllOl cio. paI1/do'. cOO"OQUimo' ,"ZM .provar por unonImidado

um .ubrlRutiva reotrlto quo ,.,enviado • C••a R.vi•.,..

33)~ a dotação orçamentária do Eatado-

Il1aior das forças Armadas na autorização de remanejamento para

a Advocacia-Gar.l da União (.rt. 74).

4. O S.nado Federal. lnIroduz atoroçOo. rellJ'ItInto. no lama. criando nove• •Ru~. jurldlc...

f.z.ndo retomor oulr.. 1nt0íT8ll/0. cio projoto orti1tnat cio goVOf7lO, apra••nI.v. ./Qum.. •
00IriQfnd0 ./gutna.im~lçõo. cio projoto de origem da CImara.

Comlesão de Finanças Tributação cabe. mSfli
Cumpro tazer o ....... da. dlrporlçõe. quo .- acoIlk1o'. da. que .- re}ollodlJ. '.

IObrtIlIdo. da futIc1omMtoçfo daR_.
reatllr-!ID sobre Da aspectos financeiro 8 orçamentário públi-

II - VOTO 00 RELATOR

plurianual, a leI de diretrizes orçamentárias e o orçamen~o .!.

nual, nOB termoB do art. 54, 11, dO,Regimento Interno.

r o relatório.

coa, quanto
.

sua compatibilização ou adequação com o plano &Iria aq<J~ anlif,., 1tom por Hem s. -.çlle. oIotwcIda. pulo Sonac/o ma.
onfatizartla. quort/lo••ubriaticllll. con/Jltanla. nór'dd1r 101do•.

5. O projoto de CImMa vem Inovado pt/o _ barFeamonlo em uma quootlo fu/craI:

''''Iuanio o projoto da Clmaro OOIl/omp1IJva lM!!I !lnIct CI/rqorif para • "'<M>coclo Gorai da lJnIIo

• dlrcIpBnova • ProclRdoria da FaZfJIld. NocIonaI por força de .JCpra••a dI.po.1çiIo conrlJluclonaJ,

o projeto cio Senado dI.~. a AdvocacIa Gorai da UnIIo ttr1JlHUJDlJ:D. ob.oIutamonlo dlrt1nta.

.lncomun/C4vt1r:

Cingindo-mloao exame dos aspectos financeiro n

orç.lII.ntiriD~ públicolI, quento 8 compatibilidade ou adequação

rlnanceira das Emendas do Senado ao Projeto da Lei ComplemBn~"

tar nO 73-0, de 1991, quanto i 8U8 compatibilidade ou adequa

çlo com o plano plurianual, a 19i de diretrizes orçamentárias

• o orçamBnto anual, nlo "ncontrei quelquar. dispositivo q'ue os

contraria.

Isto poeta, meu voto é pela adequação financB!

a} AdvocacIa d6 UnIIo;

b}Prpcrndoris ciB FazOfIda NocIonaI; .'

D) ....rJrI.ncia.Jurldlco.

... canwÍ'll da "'dvocacif' floral da UnIIo sonI preenchida, na fonna da 101, por concurso p<)b11oo.

AF'tr>cInJdoiiS da FlIZfJnda_, /lOS ••u. quati'o., como nIo poderia cIobcar de ..... o. tluoI•

Procrndoro••.• mesmo. ocorrondo cem a IoI'r:oÍ'll_, •• ....rJrIonIo. Jurl'-•.

O. quo repe",", .st. Inovoçfo cio SMado, aduzom que 0$ ....rJrIonIo. Jur1d1co••oriom

Intsgran1o. d. CIJITOÍ'lI da "'dvocacIa GartI da UnIIo. cem_. funç/lo•• prat1DlIa//va••

éoIlISsAo DE CONS7JTll/ÇAO E JUS7JÇA E DE REDAçAO

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM SUBST1TUICÃO Ã

Relator

/J;;~
Cu'; ~ CARLOS HAUL Y

EnIondo quo 101 nIo 0Ç0lfW, Em.prlmolro lugar"'?"lIM as carrwlras1nlogranlo. no QInoro nlo

•• comunicam. Nunca • demal• •nltllzar que o. quadros da CIJITOÍ'lI da AdvocacI. Gorai romonto

.orIo preenchi<lor por concu_ pdbllco. Em aogundo, _ LtI 0rc11nM'. lln100 Inrlrumonto

MbI1 pote 101, • que ~.dfrcip11nar cpm CÚl(BZfj ~ fJfOPfIOdadO a••••1•• funç/lo. cio At.'/OfIado d6

UnIIo. cio Ptocurodor.da Fazenda. cio ~.rJrlofIIo Jur1d1co em lodo. 0$ ••u. ",llIOI. '.
conraqDontomonlo. a rem/fflMJçIo de cad. ClItoQtJiH!.

5. PIfia 0$.que aoptaocúpom cem o ••pecto__ ciB questFlo. ou .eja o curto pote o "'*'"
ptJb11co. o Proioto • •m no'lO _ndImonIo sbsolufamonla _. poria quo o• ....rJrIonIo.

Jurl'-. conllnuorlla ••orcendo •• funç/la. preclpu•• • poderio pIoR.ar n. Jurliço trtIomonto

I.~ com am 1tI ou som tia. Vou ./Inl. aduzlndo que O toldo .,. proporIo defero • 10/

ordIndtlo o _ d.· quo_o A 10/ Mlindtlo.~ dar larofas distinta. ou aqulvalont•• ••

caimÍ'll'. no Q/lfllÍro AdvoCsda' Gsre1 da Unllo, • _ ••otomento ..... funç/lo. - lO

a•••melhado., .é iil'/lIlÍ8' •.q/IfJ 1r1Io·d6larmtnar a _. ou nIo na ••p&;1o cio princIpio da

I.onomia.

de 1992.d.

Deputado

Brasília,

ra a orçamentária da propo"eiçlo.

VOTO 00 RELATOR

7. Pala os quo dia .rpocIa1 'ntalO ao '-'0 de pe'IO"lnc1uldar ".... LeI. 1onQo de 42 mil

.0fVid0re. cont.mpIa-r. um untvaroo lnIJnII1vamonIo menor.

1. O Prrl;«o de LtI de~".53. de lP02 - Comp/eIlllHJllr-, na origem'" 73-8 d6 lP01, quo

-.J a LeI 0tgInIca de~ Gn da UnIIo. IObu, quando cio "am<I pelo Sonado

FodoniI.~. de /ai rxrJom quo re.uIIatam no oIorocImonto cio SIt>_ da la..... cio nobtw
_ CId Sab6Ia de c.-aptOvado. _ cio. seu. pote•.

2. 00 p/MIO ••_ /mpoI1an1a re..a1Ior quo _ •• Impo..llIOI acrorcentar

now. 'JqJ(O,*' ao proJoIo. cumprindo tio__ aprovor barlcanionto o toldo da CImOlB• ••

ato atnllCOfl/ar 'JqJ(OnIle•• <frporIIIvorre_. cio rImI10rrejeNado.

SoQundoIn~ 011c101 obI1da /lMlto ao M_ cio 7i'aba1llo quo acrorconto ao meu
poracor, om maio de 1P02 os ...._. Jurl'-. porlaziIm o llIlmotD de 1.025 _ • e30

_'. (toIaf: 1.5511; osProctl'adoro• ...utitqulcor aram 1.254 na _, 1.051 1natIvor (toIaf:

3.105); os da Fundac;IJo" ...utarqula. PS3 na oliva. 272 Inativa. (totol: 1.255); o.de IFES BIlll na

ativa, 174lnotlvo. (totol: S32); o. ProctI'adoro. da F.zenda cem 158 n. _. tU _ (total:

220}.Por 00IlHQUInI0 toda a ...dvocacta Gorai de UnIIo, computllndo-IO O .xoralc:lo -. ou

oi"""" dor &pIO. vinculado'. contompfo um untvaroo de pouco moIr de 4.000~._.

pouco mono. da 3.ollO inativo'. ~zondo um toItI ••1IIo de 7.073 sorvIdore'.
EI/o /mporiI/IvO rogImentot, de __ 1eg1oIat1va. rem dl1vfda alQUma _ o proce..o de

~ de _ de meus lurtre. pote... vlrI. cio .IIJvado nllmM> de dertaquo., pelo

quo _ a~ de .....or ao prarenlo 110Io. um .sboço cio toldo da reday/lo tlnal quo

1'HlJ1t...... acoII1do for ln/OgaImonIo o _ d. R_.

É mal. quo .v1donte quo • L.I 0rc1InIJtI0 nlo podo, nom deva. rerlrinQlr dfrtIto.

constitucionalmente •••0QIXlIcI0'. O. ,..,," ciB quorllo. repilo, • a .....Irlllncia jurldIco quo

cont.mpla, como vimos, 1.551 sorvIdore••ntre ativos • inativos.

3. Nunca' _ -.,a c:etouma quo ao _u em determinado Inrtonlo ciB trlImRaçlo
cio ptOjoIo,__ ptIa__ de ao havr lIfIFcuIado .nrat1oamante na impran••

quo ao aIM1a um "7l'tm de AltgIlI~ SoQundo tIQoor compIJIIha/mr mal Infonnado. 1I1am

~ 42 mI po_ aom ..........uteItando-ao na~ comproonr1vtI roJtII1fO •
1dI1a de propidor tio nefuIa-.

NIo dI.cuto quo podor-.o-III dolJ<l.fo• • /IlOIl1OIIl cio proce'lO. Um .nIondlmonto ._

poderi', .em dl1vfd., .oquocII-Io•• condenando... 50 limbo; '"lIIJndo • ConrIftulgla. odftoda a LeI

complamonlor nIo mal. repraHlllariam a AdvacllCilJ Consu1tIv8 d. Unlllo• • mbora .u.. funç/lo.
arpocitrca. conI1nulI...... a.., ••01_ a. mo.",... ... con.aq colocar

_ a cotoQOda em dIrpon/b1/1dado, cem os mosmos onu. pote o ErIria, ••v1donIOIIlarIIa cem
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sobrecarga do trabalho no universo do AdVOQ/JdOs da Unilo que se VIJI criar e que se VIIi__

por conc....o don/ro do prazo ho}s imprallÍslvsl. A ""10 do intsgnlr os AssIstsnlss no Q!nsro

Advocacia Geral da UnilJo resu1ta nlo apenas de um entlJnd;mento jlX1cHco, mas sobretudo de um

/mpsIlI/Ivo poIllIco-administra/lvo, dofendendo a sbSOt>lo do um qusdro qoo do fatoJ' ex""", e no

sou respectivo Qmbito do competllncia, a advocecie de UniIo.

Essa, sem dllvida, /l a quesllo fundsmenlBl do todo o proj8to e psnso eltar sobl1lnlltn8irl

fundamentado o entendimsnto de recsbef; porque procsdsnts, Jurldfc8 e jusIB, e criative suge!flo

do Senado fede"'/, na disposiçao da Ad'Iocscfa GersI do UniIo em Ints C8178inls dlstlnles e

inoomunicávsls: AdVOQ/JdOs do UniQo, Procuradores do fazendo e Assistentes Jurldlcos.

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 162, inciso XIV, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a votação em qlobo dos
destaques abaixo para aprovação de partes do substitutivo do Senado
Federal ao Projeto de lei complementar n ll 73/91. na forma seguinte:

1) inciso I do art. 2' do Substitutivo do Senado
Federal, para substituir o inciso I do art. 2 11 do Projeto da C&mara
dos Deputados, ressalvada a expressão "CONSULTORIA-GERAL DO PODER
EXECUTIVO", ficando mantida "CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO";

3. NIo hd como acolher, entrotanto, mui/as d.. InoWJÇlJes do Ssnado. A primeinl _

coniempla os Procuradollls Especiais da MarinIJIJ. Em que peso R1COIlhecer a 1lIIe_ dos

ssrviços praslados pela cstego;ia bom como o pequeno lJI1ÍvtIfOO do 15 pessoss a .., por eIIl

abrangido, /l el/Ícionte que o Tribunal MBrltimo que nIo sa enconIIlI conslitUCions1menls incluso no

Poder JucJiciMo, pelo qoo nIo se podo, om bom direito, lnclulr na AGU Da ptOOUfIdoIw' que M

lItusm.

2) inciso 11 do art. 2° do Substitutivo do Senado
Federal, para substituir o inciso 11 do art. 2 1 do Proj eto da
Câmara dos Deputados, rassalvada, na alínea .A a expressão
"PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA", e mantida no dispositivo da
Câmara dos Deputados a expressão "CONSULTORIA DA 001.10";

3) parágrafos l' e 2' do art. 2' do Substitutivo do
Senado Federal, para acrescentar como parágrafos no art. 2' do
Projeto da Câmara dos Deputados, em substituição ao contido no art.
3. do Projeto da Câmara dos Deputados;

P. Do me'ma ronna temo. que repelir e nomeclIItInJ Consultoria GMW do Poder ExecuIIvo,

enlendondo ser bom mais aproprisde e unlfonne cem o esplrilo do proj8to a donomtnaçlo

Con.uItOOa GersI do UnlQo.

4) art. 3° do Substitutivo do Senado Federal, ressalvadas
as expressões "CONSULTORIA-GERAL DO PODER EXECUTIVO" e "DlRETORIA
GERAL DE ADMINISTRAçAO, para substituir o § l' do art. 2' do
Proj eto da Câmara dos Deputados, mantidas as expressões
·CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO" e "CORREGEDORIA-GERAL DA ADVOCACIA DA
UNIAO";

SubITfl/mos, outrossim e Dllfitoria Geral do Admin/sIraçIo dos 6rp/lO$ do a.sl_ _ a •

imediata do Advogado Gerol d. Unllo, e, do mesma fonne, nos ptBeisos tennos do riro/eto do

Cdmara. rossalvadas as s1teraçlJes de natumza formAI. 8 e&tTutura dos mtJmbros da AdvocacitJ

Geral da Uniao bom como es BtribuiçOs. da"piÓflriB Ad'Ioceci8 Geral.

o mesmo tratamento foi dado" otK!6 se deffnem 8 ProcIX8doria GIH1I/ da Uni80, 8 Procumdoria

G8IlII da fBzendo NBcionsl e a Con.uItoria GBf'BI, menl8fX1o.sa o proj8to de camsre. NIo foi

acolhida BreSlaUlllÇilo da peroapçlo do'honorIltIos do slJCUl7JbDncia e pnl-IBboro, pelosl'roclndos

da fezendB mantendo-se B",daçQo origInol dB Cámora, po!fO que esta situaçlo devs ..,.dolfnlda,

como as domBis, nB lei OIdinária que i'/l'disc/plinBl funçOes, competllnciSs, mmuneraçIo 1Itc., BIc.

do cade umB do. CIliegoria••

A ProcUl'lldoriB Geral da fazendo NscfonBI pess. a ..,. ums CBIIlIirB da Ad'Iocscfa Geral do

Unilo, .endo a Procuradoria Gfiflll~o do diroçIo superior, em rsconhecImenlo que so faz •

excelência do SUB'~•. Os ProcutildorB. AuIdtquicos lêm, na rodaçIo /fnBl que propomo', •

situaçQo c/aramente dennida como 6Ipllos vinculados, sem que squi se crie dinl/lo 8Iifum, BIêm do

IlIconhecimenlo explIcito dsquilo que, do ronna c/ora, dlsp/ls /l piÓflriB ConSlNuiçQO.

10. NQo hd como acolhar, tambóm, o Senado, quando lfJca o prazo perB que os Proc!>'BcIoIlIs do

Rapública exerçam a opçllo fecultada pelo etI. 29, § 2" do Alo dos Dlspolllç(les ConstlIucIoneis

TrsnsH6ria. de,19BB em 120 dia. e contar da promu/gBçlo dostalel complemanlBr.

É 6bvio que o procurador s6 poclern op/ar quando soubsr c/aramenIe funç/Jas, _s,

..ntegons, anlim, quendo tiver conhecimento dos elementos pelos quais di!fli>gur-se-lo as

eatT8if8s.

5) art. 4° do Substitutivo do Senado Federal', ressalvadas
al5 expressões "CONSULTOR-GERAL DO PODER EXECUTIVO" e "CONSULTORES
DO PODER EXECUTIVO", mantidas as expressões "CONSULTOR-GERAL DA
UNIÃO" e "CONSULTORES DA UNIÃO";

6) art. 12 do Substitutivo do Senado Federal, ressalvada
a expressão ·CONSULTOR-GERAL DO PODER EXECUTIVO", para substituir
o art. 9 1 do Projeto da Câmara dos Deputados, mantida a expressão
"CONSULTOR-GERAL DA UNIÃO";

7) Capítulo IX do Título II do Substitutivo do Senado
Federal para ser acrescentado ao Titulo 11 do Projeto da Câmara dos
Deputados;

8) Capítulo I do Título III do Substitutivo do Senado
Federal para substituir o Capítulo I do Título III do Projeto da
Câmara dos Deputados;

9) Capítulo II do Titulo III do Substitutivo do Senado
Federal para substituir o Capítulo II do Título III do Projeto da
Câmara dos Deputados;

10) Capítulo III do Titulo III do Substitutivo do Senado
Federal para substituir o Capítulo III do Titulo III do Projeto da
Câmara dos Deputados, mantido neste o texto do parágrafo único do
art. 24;

11) art. 27 e seu parágrafo único do substitutivo do
Senado Federal, ressalvada 2l expressão" ••• observado o disposto no
art. 135 da Constituição Federal", para substituir o art. 25 e .eu
parágrafo único do Projeto da Câmara dos Deputados;

12) art. 28 do Substitutivo do Senado Federal para
substituir o art. 26 do Projeto da câmara dos Deputados;

15) art. 57 do Substitutivo do Senado Federal para
substituir o art. 51 do Projeto da Câmara dos Deputados;

13) Titulo IV do Substitutivo do Senado Federal para
substituir o Título IV do Projeto da Câmara dos Deputados;

14) "caput" do art. 48 do Substitutivo do Senado Federal
para substituir todo art. 42 do Projeto da Câmara dos Deputados;

de set~o de 1992.Sala das sessões, em

16) art. 58 do Substitutivo do Senado Federal para
substituir o art. 52 do Projeto da Câmara dos Deputados;

17) art. 64 do Substitutivo do senado Federal para
substituir o art. 59 do Projeto da Câmara dos Dêputados;

18) art. 69 do Substitutivo do Senado Federal para
substituir o art. 63 do Projeto da Câmara dos Deputados;

19) art. 72 do Substitutivo do Senado Federal para ser
aditado ao Projeto da Câmara dos Deputados;

20) art. 73 do Substitutivo do Senado Federal para
substituir o art. 66 do Projeto da Câmara dos Deputados

O perscer 6, pol., pela menutançQo do' "'ido do c.msra a consBqOentemente, pe/B ",jelçIo

do .ubstitutlvo do senado, ",ssalvados os doSlsqueS • esIB llIIimo 0_ pele RslBloria •

constantes da propomB anexa.

11. Essas s§o, em linhas aerois, as diretrizes que howe por bem acolher 8 Relstori8. P8f'(J

squeles que eventuelmente nQo pocJom Bcompenhar a lecnicalidade lneronIe a discussl<> doste,

gostaria do anfatizar o seguinte: 1) O projeto que vai resultar de menutençQo do texto da Cámsra e

dos dostsques epra.entados /l sem dllvide BIgumB juridico, constitucional, legal e etendo /l melhor
_ Je{Jisletiva; 2) a carreira do Advogedo da UniIo s6 __ Deupede, preenchida medlBnIe

ooncurao pflblico; 3) o. Proc_s d. fa_ • Da A._S Jurldicos, bom oomo os

próprios Advogados da Unllo, teria SUBS CBIT8inIs disciplinadBs por Lsl OrdIn4ris, ocsslQo am que

o 1<tQis_ denni'll com propriedade e c/ora.. seu /lmb/lo do competllncia, suas CBI'IIcl8riltices
funcionBi. e, e__, s.u. perlmefTos de remunBlllÇ!lo.
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PROJETO DE LEI N!! 2.475-B, DE 1991

EM!NDA DO SENADO AO PROJETO'DE LEI Nq 2.475-A, de

1992. que "iispõe 'sobre a reestruturação da JU5t.i

,a federal de' P1~imeiro Grau da 5f Região, e dá ou

traf prov idênc if!" •

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAC~O E SER
VICO POBLICO; DE FI NASÇAS E TRIBUTAC~O (ART.S4); E
DE CONSTITUtC~O E JUSTICA E DE REDAÇ~O).

A. Co.. l ••o•• :
Tr.b.tho. d. ~d~ p 5~'YICO~h(i~O
Flnanca. e Trlbulac.nC .... 1.54 PIl :
Consl •• Justic•• d. R.d.c.o

,EM I" I 09, I '2 Pr.. idenl"

l!KEIIDA DO SEKADO AO PROJETO DE
LEI DA~ n' 34, de 1992 (Pl.· n'
2.475-A, de 1992, na orige~), qu@
-di.pó_ .obre a reestruturação da
Juatiça Federal d. Primeiro Grau da
5- R.gilo, • dA outras provid'nciaa".

o CONGRESSO NAe!ONAL·decreta: !IlEIIOA N' 1
(corra.pande à Emenda n' 1 - Relator)

Art. 10 - Ficam criadas, com os respectivos cargos
de Juiz r.deral e Juiz Federal Substituto, 03 (três) varas na
Justiça Federal de Primeiro Grau da S' Região, assim distribuí
da. pela. Seções Judiciárias: 01 (uma) no Estado do Ceará e 02
(duas) no Estado do Rio Grande do Norte ..

Art. 20 - são criados, no Quadro de Pessoal Perma
nente da Justiça Federa! de Primeiro Grau da 51 Re9ião, os car
9'0s relacionados no AneXO desta toei.

Art. 30 - As despesas decorrentes da execuCdo desta
Lei correrÃo à conta das dotações orçamentárias éonsig~ada5 à
Justiça Federal de Primeiro Crau, a partir do exercício de
1992.

~ Ar~. 40 - Não poderão ser nomeados. a qualquer titu-
~~o para funções de Gabinete, Cargos em Comissão ou Funções Gra
tificadas. parentes consaquineos ou afins, até b terceiro grau,
de J~ze. e Procuradores em atividades ou aposentados há menos

de cinco .nos, excato se integrantes do QuAdro Funcional me~

diante concurso público~ •
Art. 50 - Esta Lei entra •• vigor na data de sua ~u

bUcaçio.
Art. ,O - Re~oq••-se •• disposições em contrÁrio.

cJlMAu DOS DEPUTADOS, e.. OA de ..aio de 1992.
r

.. f //::.

'~~f

ANEX!>

QUADRO P~RMANE~TE DE PESSDA~ DA~.SECRETARIAS DAS SEÇOES 3UD1
CI~IAS DA JUSTIÇA FEDERAL DE $RIHEIRO GRAU DA 51 REGIXO

8upri~-s. o 'art••• do Projeto, renuaerando-.. os

SIXADO FEDERAL, EM ~t..( DE SETEMBRO DE 1992

s..u.nr MAURO BENEVIDES
PreDleslte

....j.to de tAl da CAlUr. fie 34, d. 1"2· rne 2 ••,5-..., c!e 1"2, na

orlC)Oa'

D18p6. .obre. r •••trtl'turaçlo da Juatiça
".deral da Pril:la1ro Grau da !l" Staq1ão. •
~ outra. provldinci•••

Apr...ntado pelo Superior Tribunal da Ju.eiça.

Udo no .x~dl.nte da S••l'J3.o d. 6/5/'2, • publicado no DCH (Seção II)

de 1/5/92. Despachado" Coah• .lo da conatituiçio, J'u.tlça • Cidadania

'ce.:r.
b ~/fJ/92, .. lido". apr9vado o RQS' n l 662/92, do~ Líd!'res do PKDI5, PDS,

PrL, S'DT • PSD'B, d. urq'tlci~. art. 335 ·C· do RaqllHnto Interno•

.. _,'/'2, anunciada. aatéria; " proterido pelo .s.n. 30•• Foqaça, :w
i.ter cS••ignado, patac:ar dep1en..irio.

b .9/"'1, • aprov.do o k"ojat.o cor; _menda. À COai••Ao Diretora-eOIR

pua rad.çlo tinal da fm:.hda. IAiitura do Parecer n- ;Z••j9Z-COIR (rela
tor S.n. R.achotd saldanha Derzi) .. oferecendo a redAçio r in.l da _.nda
do "nado .0 Proj eeo. Aprov.d....
~ caura elos DePueados co. o Ot1.cio SM/M••!iq,', ae o 1".9.92

de 1992)

~!..!,:::; #~ -: .... c.o

'••1.: ,:.:.; ::s
Ba ...1 'I da .etell!:>ro de 1992

. '.8 1.32~

I/! OE
CARGOS

CÓDIGOS

de, de

CATEGORIAS
,

GIIUPOS

Técnico Judiciário JF-lIJ-021 83
Atividades Oficial de Justiça
de Apoio ~valiador 3F-ll.3-025 97
Judiciário Auxiliar Judiciário JF-lIJ-022 258
(JF-AJ-020) Atendente Judiciário JF-AJ-023 77

Aqente de Segurança
Judiciária JF-ll.3-024 28

OUtru· Atividades
4a Hiv..l Superior Bibliotecário Jr-IlS-932 04
(JF-XS-900)

Outr•• Ati~idades Auxiliar Operacional
d. Nível M.idío de Serviços Diversos JF-NM-1006 39
(JF-lI!l-1000l Telefonista Jr-NII-1044 07

Serviço de Trans-
portl! _ Portar:1A Agente de Portaria Jr-TP-1202 07
(Jr-TP-1200)

Direçio e Assesso
r ...ntooSuperiores
(JF-DAS-IOO)

Diretor de 5~cr~taria

Diretor de Núcleo
3F-DAS.101
3F-OAS.101

07
14

senhor Pri..iro Secretário

Comunico a Vossa E~celência, a ti. de que se digne
lavar ao ~onhecimento da C&mara dos Deputados, que o Senado Fedéral
aprovou, com emenda, o Projeto de Lei da Câmara n- 34, de 1992 (PL
n. 2.475-A, da 1992, nessa.Casa), que tld!.spoe sobre a reostruturaçio

'da Justiça Federal de Primeiro Grau da 5- Reqiio. _ dá outr~,"Jolrovi-

d.neia.". .
E~ anexo, eneaminho a Voa•• Excel'ncla os .ut6~rdtos

~r.r.nt.s A .menda em ~preço, bemo como, •• devoluçAo, ua da propo
.ição primitiva.

Aproveito a oportunidade para renovar a
~cel'ncia protestos de estima e conside;açio.

SElI~1l MAGNO ll1\CELAR

.fr!.elro Secrefário, .. exercicio

A Sua Excelência o Senhor ..
Deputado INOCENCIO oLIvErR!
DO. Pri.eiro Secreeário'da Câmara dos Deputados



Outubro de 1992 _-o ):~~ARIO Dq CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 16 22697

PROJETO DE LEI Nº 3.203, DE 1m
(Da PDI1er E2adiw)
Meusagema! SlS"2

~ria carios n.s Qqpdros de P.s~oal das Instituições
de Ensino Superíor que menciona e dá outras provi ..
dinci~s. .••

(~ COMISSOES ÔE EDUCAÇ1\O ,CrLTURA E DESPORTO, DE TR)'
BALHO, DE ),D~!I);IS!Ro\ÇÁO E SERVICO POBLICO; DE Fl);),~=
ÇAS E TRIBUTAÇÁO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇÁO E JU5
TICA E DE REDAÇÃO (ART. 54) • ART •. 24, rI).

PnOlETO De: LEI J'o 5ilO~ /q,2..

Cria _ no> QlI3dros de Pessoal W lnsti"",oc· ....
E8Iino SUptnoc queme~e l1t OUQ'U provu1énct:s..

DISCRltlINACAO

tOTAL

UAGAS

li

11

ANEXO 11l

o CONGRESSO NACIONAL <!=eu:

A.rt. 1- Ficam cri::ldos. r:o~ Qu:ldros c.: Pessoal da Universi<bde Federal do PJr3n:1.
'jversid.adc federo de Ror:l1:tl::l e FunCl.:çJo Urúversl(1~c de: Bwili2... 05 e:.t&0s cfcUYOs especuicJda~
oi_I.U. UL de5taLe..

UNIVERSIDADE FEDERAL DE BRASILIA
tABELA PERMANENTE PESSOAL DOCENTE

a-l_ie • lilllle1ElD ....., ... oatual
CCoopo iIni.-i. iaicit1JJeeudidatM~~;:~~;= r:bi~~ ~~~~~o~·~~e:ir~~mJe~~::~~~8~n

Ar!. r A. nome:JçJo de c~did:ltos a que se refere o õlttigo anterior ser.1aulOnz.:...:J. pela
M"lIlsuo da Eduwç;to. ;lpÓS o.l.ll1l.ts.: li.:.s net:::ssid.::Jcs -:dcc"-.::on:us e clcntifk,u de C:1C:J. t-~ d3.i
Uaiveaid.l4es menaoRaiUs no 3Xt. 1-. levando em can....~r:1~io o t.'1'ir.ério fund:unenl:l1 da m:uw:.coç:lo
daq~ deamno. bem cOlDodi5p01"....bili.dJde dcm:-.u:sos~

Ali.~ A~ dos Ql'&0I0 de que nu. es.t& Lei. tim por objeuyo &WIdcr:

I- 1p-pa:W.o da QuWo c: Pc~a1 ~nte ~ Unwenu1&de F~deta1 do Paratú. pua o
1Idsttb5rio&ter.é.::c.etlto CO~ üõ1~.ulloSdt-~~vOl"'luOSn.u 1rcU de EnSU\G. Pesqw..sac ExLeOSo1o.

lI •••xJWWo duo Qu.td=~ PtMo.u ll<>.-eooe do UllivenicWle Feden1'de Ronu!a:

m.. a~ c:e~~ r ':'''.;.mos. p~11 Fun~o. Universl(1a.de de Bras1lLl. nu m:3.S de
Quúai..'"&. FWcl. ~b.telr.3U'1. Bio!oc.1., {'m'tUzt.::s. t:duc.lÇ1O Anf.s.uca C Ped:lgogta. ~UD 41.
CDQlOlic1açSó~ :.JtSO:. de AWtums:t:iç...:. ~ ...\rG~moll,l,;u..J1 tm:.ente.s no período nowmo.

PaGtr1fo IÍDÍco. A Fu:nl:.;.iO UniYe1T.i1de de Brasília fu:a. obri:1da.1. abrir. ancuo'u.n.re.
_ m!nimo dr J34 Valu. pn l tol.1,;.:.u1c de SCU5 CutSOI l 5CmIl wplaaw10s G 144. p1.~ os Ja.-....

.ANEXO I

DISCRII1INACAÓ

lIllliIL 1OCIllll- &li."'i. s.,...",

tOTAL

UAGAS

15

15

UHIUERSIDAnE FEDERAL DO PARANA'
tABELA PERM~~ENTE PESSOAL DOCENTE

LEGISLACÃO CITADA'ANEXADÃ PELA
~DENAÇÃ~ DÁS COMISSOES PERMANENTES

lI'IaooJ ""-sul.....!elac .........1
I"""" ir ni_it'iaicit1J

"-:1.· '.112, de 11 ... dazellbro d. lISO.

DISCRIMINACAO

tOTAL

o UAG~S

11

11

Dl.p&e .obre o r.ql_ jurlc11co 40.
"t'Vidor•• P\1bUco. c1v1. da Vnilo"
c!u autarquia•• ~. tWlc1açó•• pl1bll
cu federai••

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

T1TUlD IX

Do Proviunto. Vacinei., Ramoç!o.

RecU.trlbulçio e Substltulçlo

CJU'1T1JLO I

Do Provl..nto

SEÇAo UI

.ANEXO [[

UNIUERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
.TABELA PERMANENTE PESSOAL DOCENTE

IhàIlol ......i•• 1I111WC1O lco ......)
te..,. ..°ni...,.i. illicitll

Do Concureo Pl1blico

üt.. 11. O concurao ••r' d. prov... ou de prova. e titulo.,
podandQ ••r r ••lindo ... duas .tap•• f conforall di.pu••r •• a 1.1. o
requ1&.anta do r'tl.p4ctivo plano d. carr.lra.

. Art. 12"~o ce"curao pllbl1co ter' vaUdade da .bl ~ (dol.)
anoe.. podendo ••i prorr09ada uaa dn.1c& v.s .. por iqual ~rjodo•

• 1'. o prazo CS. v.l1dadt" (lc concurao _ •• conCi1f;e.. da
.ua r •• Uz:aç'o ••rlo t1xadoe •• edital. que- ••r. pUDl1cado no D1'rio
OUcial "'a Unl.lo ••:- :1ornal dUrl0 dr gren4e c1rc:ulaç'o.

, 2' • .Mio .t" a.or1:u nevo cor.=ur50 .nqu.nto houver candida
to .provado IIPI!! concur.o anterior COJll l"razo !"~ v.uaad:e- nAa expirado •

.- ~
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Nos termos do artigo 61 da ConsÚtuição Federal. submeto 1 elevada delibcrar;lo de

Vossas ExcelénciaS. acomp:l!mado de Exposição de Moúvos do< Scnbores Ministros de E.<;tado di.

Educaç!o e do Trabalho e da Admimstnção. o IOxlll do projeto de lei que 'Cria cargos noo
Quadros de Pessoal dAs insuwiçõcs de Eosino SUíJCrior qw: men<:iClll&e di outras proviCnciaó·.

A~t. 1; Ao A_tlso 32 da ~.i n2 a.'3~. de 18

ti•••teRra de 1991, acrl'ccl'nta-... pará.r.,o ún.1 co cc. a
__uh,te redaciol

·'~ã.r.#o ünlco. • gar~ntJà.
ao. «conoalst •• do~éstícos a .1a
baracio de eardá~ios balancr.ao. e
d. custa .íni-a para co.unldades
••dl •• , ,er••necendo ~. vigor ~5

~1~o.J~õl'. da Lei nQ 7.387. de 21
•• outub_a de 1785.'

BruIIia, 11 de ...a.b r o de 1992.

Art.·~ Esta Lei entra .. vi.cr na data de

.... l'dllcaslila.

F Collor Art. 3R 1"0'••-&. ••

EJteUfú .. IUltiftS _pata MTA/1l(EC li! 114, _ ZS .. apite" UtZ•
... 5Bl11aru XilIistres .. Estadoda~... y........ ib.Ailllillistnp.

lzCa+ent1.simo S.nhor Presidente da República.

Cu-(~
D&UIO TIllOCQ MELO

• X1IIiatro' de Estado
da Educação

EncaMinho a Vossa Excelência projeto de lei que dispõe
sobre a criação de cargos efetivos do Grupo - ~~giseério Superior,
no. Quadros de Pessoal da Uni.versidade Federal do Parana,
Univeraidade Federal de Rora~ e Fundação Universidaae de
Bra.11ia.

2. A proposta tem como objetivo a expansào do Quadro do
P••soal Docente, visando a~ender aos trabalhos desenvolvidos nas
're•• de En~ino, Pesquisa e Extensão, e ainda a abertura de cursos
noturnos, a partir do segundo semestre letivo do ano em curso,

pela Fundação Univ.raidade de ara.illa. na. ãrea. de Qu~ca.
P18tca, MAte=Atica, Biologia, Poreuqués, EducaçAo Art1stiC4 •
~i., .lém da. consolidação dos cursOs d. Administração •.
~LvologLa, jA .xi.tent•• no periodo noturno.

A _1dt' a. apróvada. poderá beneficiar WII 1Il1nillo de 384
(czezeaeo. e oitenta. quatro) candidatos aos novo. c~.o. e 144
(ceRCO. quarentA e quatro) para oa j~ existent•••

Respeito,....nt••

_blfJ
Hiniatro d. Estado do Trabalho

• da AQeinistraçào

A Lei na 9.234. de 1991. ~Ul' regula.entou a

_rota.são de nutricionista anua.rou •• ..u art. 32 ••
atividade. _rlvativ•• dess•• I's~.ci.li.t••• 'or•• , criou-se

conflito inaf.stável coa outra cl~••• de pro'I •• ionais' oa

econoalst •• do••sticos. Isto.. deu por~u.. ~ oor•• ~ue

r ..ul •••ntou, •• 19B~. ~ pro"saão de econoaist. do••stlco
continha.entre ~s ~tlyidad•• dess•• técnicos ~ elaboracão de

·ca~d~~ios b.lanc.~do. «d~ custo .íniao _ara coaunidades
..41 ••-, ~o ~u. inc)ui-~. •• sua atuaçio típica. S.

_wr.aneccr & .t~al ~,tu.c~o. 'a 1•• ~uc re,ulaatntou ~ acão
ti.. n~trlcionfstas at'rib.. lu a ••tes. .xclusiv....nt••

·.tlvldad. ~ue ta~bi•. c.be aos e~ono.'.'•• do••stJcoa.

" ":- da ~\le não ~t veJa o cccnoai'St ã.
tlaaé.tlco i.,ossieilitado de CHerce... plena••nte a pro~issio

~.,•• ~ua"prtPa"Q~-se eN curso superior _ráprlo. iapõe-._

r ••'lr..r ~U. a ~el 8234/91 não excluiu as atividade.

t"'c•• dessa cla$sc de trabalhadores.

COflcl ••••os nos.os Ilustres Pares a .,."ova,.••
a ~r••ent. Projeto. para .ante... a intcgridade do trabalho
da. .~anoal.t•• dQ_é.ticos.

D CONGRESSO NACIONA~ dec~eta.

A~rt. t.192 -AUSd. . d.sA...~ d. 1792.bt. de. !less;••• , ~

R.etru11Un.nt. • prolin'o d. Nutricio
n;.".. dee.rmin. outra. provídlnci•••

o PRESIDENTE DA !tEPÚBLICA
Faço aaber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a aepinte lei:
Art. I! A designaçJo e o exercicio da profiuão de Nutri·

cionista, profissional de saúde, em qualquer de suas áreas, slo
privativos dos portadores de diploma expedido por escolas de
it'aduaçlo em nutrição, oficiais ou reconhecidas. devidamente
registrado no órg40 competente do Mil)istério da Educação e re
gularmente inscrito no Conselho Regional de Nutricionista. da
re.pectiva área de atuaç40 profissional.

Paráit'afo único. Os dIplomas de cursos equivalente., ex
pedidos por escolas estrangeiras iguais ou assemelhadas, seria
revalidados na forma da lei.

Art. 2! •A carteira de identidáde' profissional, emitida pelo
Conselho Regional de Nutricioh..tas 'da respectiva jurisdiç'o 4\.
para quaisquer efeitos, Õ instrumentl' hábil de idenlificaç;lo ci
vil • de comprovação de habilitação profissional do nutricionis.
te. nos termos da Lei n! 6.206(11. de 7 de maio de 1975. e da Lei
n! 6.583121. de 20 de outubro de 1978.

Art. 3! São stividades privativas dos nutricionistas:

'1.EGIStACAO CITADA ANEXADA PFLA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CeOI"

LEI N! 11.234, DE 17 DE SETEMBRO DE 1991

de 1992.. 1ltulIiI. 11 de • a temi> ro

PROJETO DE LEI N2 3.208, DE 1992
(Da Sra. MariaLlIÍZaFOIdeuDe)

Dispõ. sobr'6 .. athi!ades dos e;onomistas dOllésticos. ea
f.c~ da. a~ividades p~iv~tivas !~s ~utricionis~a$.

MARCOS COIMBRA
Secr:drio-Gcr.I da

~dl.República

(As COMISsqES DE TRAB.~. DE ADlIINfSTRAÇllO E SERVIÇO P!f
ALICO'; !l·DE J;ONSTtT.UICl\.O E JUSTIÇA E DE REDAC'\OCART .54)

- ART .Z4. lI) .

l/eDIl«Primeuo~.
1!llcamiaho a essa Se<a.taría a ~nsagem da Excclcat1ssimo Scabar Presiden~ di.

lII:p1lbIIca. acompilaJwla de~ de Moúvos dos ScabOlCS Ministro. de Estadn daEd~

• do Trabalho e da Ada1iaistroçj:l; telativa a projeto de lei que ·Cria cargos ·no. Quadros de

l'eISOI1 du !lI.stituiçilcs de Ensino Superiorque menciona e dl1 outras provi!ac:ias'.

ASII&~ciaoSenhor
Depucado !:'1octNCIO OLIVEIRA
PrlJtleqo Seaetário da Clmara dos Ocputados
1!JASILlA·DF.
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I _. direçio, coordenação e supervisão de cursolO de It"a
duaçto em nutriçio;

11 - planejamento, organização, direçao,· supervisio e
·avaliaçlo de serviços de aliment.llçlo e nutrição;

111 - planejamento. coordensção. supervisAo e avaJiaçAo
de estudoa dietéticos;

IV - ensino das matérias profissionais dos cursoa de
lP"aduaçlo em nutriçao;

V - ensino das disciplinas de nutriçio e alimentaçto
nos cursos de lP"aduaçio da área de saúde e outras afins;

VI - auditoria, consultoria e assessoria em nutriçio e
dietética;

VII - assistência e· educaçAo autricional a coletividades
ou indilliduos. sadios ou enfermos, em instituições públicas e
privadas e em consultório de nutriçAo e dietética;

VIII - assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e
a nível de consultórios de nutriçlo e dietética, prescrevendo.
planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas pa
ra enfermos.

Art• .f~ Atribuem·se, tamb';m. aos nutricionistas as se
guintes atividades, desde que relacionadas com aliment.llçio e
nutriçiO hum\\nas:

'I - elaboração de informes técnico.cientifico;
11 - llerenciamento de projetos de desenvolvimento de

produtos alimentícios;

111 - assistência e treinamentO es~cializadoem alimen
laçA0 e nutriç40;

IV - controle de qualidade de gêneros e produtos ali
mfnticios;

V - atuaçlo em marketing na área de alimentaçio e nu
triçio;

VI - estudos e trabalhos experiJnentais em alimentaçlo
• nutriÇio;

VII - prescriçlfo de suplementos nutricionais. neceaaários
à complementaçto da dieta;

VIII - solicitaçlo de'exames laboratoriaia necessários ao
acompanhamento dietoterápico:

IX - participaçio em inspeçoes sanitárias relativas a ali
mentos;

X - análises relativas ao processamento de produtos
alimentícios industrializados;

XI - participaçlo em projetos deequipamentoBeutensilios
na ma de alimentaç40 e nutrição.

ParálP"afo único. É obrigatória a participaçlo de nutriciG
nistu em equipes multidisciplinares, criadas por entidades pú
bllca.ou particulares e ~estlnl\~as a planejar. coordenar, super
visionar, implemeRtar, exeeutll.r e avaliar politicas, programa...
cursos nos diversos niveis, peAquisas ou eventos de qualquer
natureza, direta ou indiretamente relacionados com alimentação
• nutrição, bem como elaborar e revisar lellislaçlo e código..
próprios desta área.

Art. 6~ A fiscslizaçlo do exercicio da profiftslo de Nutri·
cionista compete aos Conselhos Federal e Regionsis de Nutri
cionista•• na forma da Lei n~ 6.583. de 20 de outubro de 1978,
res.alvadas as atividades relacionad3s ao ensino, adstritas à la
IÜlaçlo educacional própria.

Art. 6~ Esta lei entra em villor na data de .ua publicaçAo.
Art. 7! Revogam-se as dispolliçoes em contrário, em espe

cial a Lei n~ 5.276(31, de 2.f de abril de 1967_
Brasília, 17 de setembro de 1991; l'õll! da Independ~ncia e

103! da República.
~DOCOLjD&

Antonio Mallri

UI N.·1:wf - DI 21 DI outUIlIO I)! 1111$ 111

DisplM .ab" o Ulrckio da profissão d6 E~ista Domhtico
• dA OUI," providlncios

o Presidente da República.

Faço saber que o Conaresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1." O exarelcio. no Pais, da profissão de Economista bom6stico.
observadu JIS CO.IIdiç&s de habilitação e as demais exigências legais. e assegu
rado:

a) _ bacharéis em Cionei.. Domésticas, Economia Doméstica. Educa·
çio Familiar, diplomados per .stabdecimentos de ensino superior. oficiais ou
recoabecidos;

b). aos diplomados em curso similar no exterior, spóa revalidaçio do
diploma, de acordo com a legislação em vigor;

c) aos portadores de licenciatura plena, concluída at6 a dIlta· da publi
eaçio desta Lei. em Ciênci3ll Domésticas, Economia Doméstica ou EducaçiG
Familiar, e obtid& em curso superior devidamente reconhecido, cujo currículo
ofereça formação profissional adequada, a crit~rio do órgão de fISCalização
e 'registro;

d) aos que, embora nio diplomados nos termos d.. lI1ineaa a, b e c
deste artigo. venham exercendo as atividades de Economista Doméstico com
provada e ininterruptamente. por mais de 5 (cinco) anos, contanto que p0s
suam formação superior. até a data da publica<;io desta Lei.

Art. 2." e d& competência do Economista Doméstico:

I - planejar. elsborar, programar, implantar, dirigir. coordelW', orien
tar, controlar, supervisionar, "executar, lUlah-sar e avaliar estudos, trabalhos,
programas, planas. projelOS e pesquisas em 'economia doméstica e educação
familiar cu concernentes ao alendime'llto W· necessidades básicas da família
e outtl» grupos, na comunidade, nu insti~ públicas e privaáas;

11 - planejar, elaborar. implantar; diÍi:gir, coordelW', orientar, conin>
lar. supervisionar, executar. analisar e avaliar estudos, trabalhos, p~.
planos. projelOS e pesquisas de educação e orientação do consUlllldor para
aquisiçio e uso de bens de consumo e serviços utilizados pela familia e outros
grupos nu instituições· públicas e privadas.

Art. 3,"· Compete. tambml. ao Economista Doméstico integrar ectuipe de:

a) planejamento, programaçã.:>, supervisão, implantação. orientação.
execução e avaliaçio de atividades de extensão e desenvolvimento rural e
urbano;.

b) planejamento. elaboração. programação, implantaçio, direçio. c0

ordenação, orientaÇão. controle, supervisão, execução, análise e avaliaçio de
atudo, trabalho. programa, plano. pesquisa, projeto nacionll1. estadual, re
pona1 ou ICtorill1 que interfiram na qualidade de vid& da família:

c) planejamento e coordenação de atividades relativas à ela!loraçio de
~pioa balsnceados e de custo mínimo para comunidades sadias:

d) ..-soramento de projetg:s d8lo'linadoo ao desenvolvimento de produ
lDIi e acrviçoc, est:lbelecimento de parâmetros de qualidade e controle de qual1
~ de prod?t08 e serviços de 'comumo doméstico;

e) planejamento. IUpervisão e orientação de serviços de modeIaaem e
poduçio de vestu'rio;

. f) edminíItração de atividades de apoio à.s funções de IUbaist!DCia d&
e-Ilia lIll comunidade;

z) planejamento. orientaçio, supervisão e exec:uçio de programas de
~to ao dexDvo1vimento integral da criança e assist!ncia a outtl»
JrUPOS vulDer'veia. em instituições púb~ e privadaa.

Art. 4." O exm:1cio da profllSio de Economista Dom&tico sequer
al6Yio~ no 6qio competente do Ministério do Trabalho e .. (ará me-

diante apresentaçio de documento comprobal6rio de eenclüsio doa~
previ&tos nas alíneas a, b e c do art. 1... ou da comprov~.de que ftIII

aercendo a profJUão, na forma da alínea d .do mesmo artigo.

PaRgraI~ IÍIÚco. Para os casos de prot:lIlÍonais incluid05 DI,a1IDea d
CIo art. 1.", a regulamentação desta,Lei disporá IObre os meios e modos da
devida comprovação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. a partir da data
da _pec:tiva publicação.

Art. 5." O Poder Executivo r:gulamentan esta Lei no pra:r.o de 60
(aeaenta) dias.

Art. 6.~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Art. 7." Revog_ as disposições em eontrário.

BtaJllia, em 21 de outubro de 1985; i64." t;la Independência e 97." d&
Repóblica.

/OSS SARNEY - Almir PtmÍJ1lQ/to

PROJETO DE LEI Nº 3.211, DE 1992
(Do Sr.A1dãaia Britto)

Institui o Sistema Nacional de Habitação, dispõe sobre

a habitacão de interesse social e dá outras providências.

(PREJUDICADO. EM VIRUTDE DE MATllRIA ABSOLUTAMENTE IDaNT!.

. CA ENCONTRAR-SE EM TRAMITACÃO NA CASA (ART .164, 1). PUBL!

QUE-SE) •
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPíTULO I

DO SISTEMA lfACIOlfAL DE HAIlUAçAo

E DA HAIlUAÇÃO DE IIfTERESSE SOCIAL

SEÇÃO I - OBJETIVOS. PRIlfCípIOS E DIRETRIZES

Art. 1" Fica instituído o Sistema Nacional de
Habitação com o objetivo de:

I - articular, compatibilizar e apoiar a atuação

dos 6rgãos e entidades que desempenhem funções no campo
habitacional 1

11 - facilitar e promover o acesso A habitação

para a população de baixa renda, implementando; inclusive, uma
política de subsidios.

privadas, com ou sem finalidades de lucro, que delle~nh,aa

atividades complementares ou afins A habitaçAo' de inter••••
social;

V - instituições financeira. que opere. no CUlpO

habitacional;

VI . - Conselho~ de Habitação ou entidade.

equivalentes em nivel est·adual, regional ou ~n.$.cipal.

Parágrafo único. As instit.uiçÕ8a ,fInanceira.

observarão as nomas baixadas pelo Conselho Nacional de Habitaçio

no que diz respeito às operações disciplinadas por esta Lei.

SEçAo III - DA COOIlDElfAÇÃO DOS OmAos FOBLICOS li:

DA UICIATIVA PIlIVADA

prioridade para programas e projét'oa

habitacionais que contemplem a melhoria da qualidade de vida da

população de menor renda e contribuam para a geração de empregos;

Art. 2Sl

Sistema Nacional de

diretrizes:

A estruturação, organização e atuação do

Habitação deverá observar as seguintes

Art. 4" O GovernO Federal, através d9 Minl.t'rio·

da Ação Social - MAS, formularA a Politica N"acional de Habitaçlo,

para orientAr a ação dos órgão~ público. e da "iniciativa privada

n~ sentido de estimular "a construção de habitações de intare•••

social e o aceBSO à habitação, especialraente pela. cla••••··~

populaçio de menor renda, de acordo com as diretri... fixada.

pelo' Conselho "Nacional de Hab~tação.

11 demqcratiza.ção e transparência de

procedimentos e processos decisórios como forma de permitir o

acompanhamento, pela sociedade, de sua ação;

Parágrafo llnico. Ao

articulação da politica nacional de

politicas setoriais do Governo Federal.

~ caberá, também, a
habitação com as demais

IV - econom.ia de meios, racionalização de recursos

e auto-sustentação econômico-financeira;

111 desconcentração

deBcentralização de operações;

de poderes e Art. 5Q Aos órgãos e entidades integrantes da

administração federal, direta ou indireta, competem desempenhar

funções de orientação e assisténci", técnica aOB programaB
habitacionais.

Art. 6Q Ficam reservadas:

V - regras estáveis, simples e concisas;

VI

". acompanhamento e

habitacionais;

adoção de mecanismos

controle do desempenho

adequados de
dOB prograaa.

I - aos Estados e Municipios, a formulação e a
coordenação da polltica estadual e municipal, elaboração e

execução de planos diretores, programas, projetos e inve8tim9nto8

para solução de seus problemas habitacionais;

VII - emprego de formas alternativas de produção e

acesso à moradia;

VIII - integração dos projeto, habitac.ionai. co.

OB investimentos em saneamento e nos demais serviços urbano.;

IX - viabilização de estoque de terra.. urbana. e

rurais necessário à implementação de "programa8 habitacionai••

SEÇÃO II - DA COHPOSIçAo

11 à iniciativa privada e entidades da

administração indireta dos Estados e Municlpios, a formulação de

projetos de arquitetura e a execução da construção de habitações,

segundo as diretrizes das políticas habitacionais estaduais e
municipais.

Parágrafo único. As atividades dos 6rgãoB

públicos federais, estaduais e municipais, assim como da

iniciativa privada, desempenhadas na mesm~ uniaade da federação,

serão coordenadas pelas respectivas Secretarias Estaduais de

Habitação ou entidades equivalentes, visando a concentração e

melhor utilização dos recursos disponiveis para o setor
habitaciona.l.

Habitação:
Art. 3" Integrarão o Sistema, Nacional de

CAPíTllLO II

DO CONSELHO NACIONAL DE HAIlITAÇÃO

I - o Conselho Nacional de Habi-caçio, co.o 6rq(ó
central do Sistema;

.. 11 - a Agência Nacional de Habitaçlo, co., 6rgão

de c0?t'denação operacional do Sistema;

III 6rgão. e entidades integrantes da

administração pl1blica federal, estadual e municipal, direta ou

indireta e entidades regionais ou metropolitanas que de••çenh_

funções complementares ou afins A..habitaçâo;.

IV cooperativas, sociedade.', a ••ociaç6es

cOJll.unitArias, fundações e quaisquer outrall fOrJllllI a ••ociativa.

Art. 7Q Fica criado, vinculado ao Ministério da

Ação Social - MAS, o Conselho Nacional de Habitação, competindo
lhe:

aprovar as diretrize!l, estratégias e
instrumentos, bem como fixar as prioridades para cumprimento da

Polltica Nacional de Habitação;

II - baixar as normas e aprovar os programaB

alocação de recursos do Fundo Nacional de Habitação na área

habitacional, em consonância com a Polltica Nacional de

Habitação;

III fixar as condições gerais quanto a limites,

prazos, atualizaç~o monetária, juros, seguros obrigatórios e
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demais requisitos necessc'irios à concessão de empréstimos e

financiamentos;

IV - estabelecer a poli tica de subsidios;

v - aprovar os programas anuais e plurianuais de

investimentos a serem apresentados pelas Secretarias Estaduais da

área de habitação aprovados pelos Conselhos Estaduais de

Habitação ou entidades equivalentes, onde houver, para utilização

dos recursos do Fundo Nacional de Habitação;

VI - estabelecer os critérios para credenciamento

de agentes financeiros, promotores e da assessoria técnica,

VIr - avaliar, cedirecionar, alterar ou modificar

as diretrizes ou condução da política habitacional, de acordo com

recomendaçóes e pareceres fundamentados da Secretaria Naciona! 'de

Habitação.

Art. 80 O Conselho Nacional de Habitação terá a

seguinte composição:

I - Ministro de Estado da Ação Social, que o

presidirá ~

11 - Ministro de Estado da Economia, Fazenda e

Planejamento;

rII - Secretário Nacional de Habitação;

IV - Presidente do Conselho Curador do F.G.T.S.;

V - Presidente da Agência Nacional de Habitaçào;

VI - Presidente do Banco Central do Brasil .-

BACEN;

VII - Presidente do Fórum Nacional dos Secret6rioB
Estaduais da Área de Habitação;

VIII - Presidente da Associação Brasileira de

COHABs - ABC;

IX - Presidente da Associação Brasileira daI

Entidades de Poupança e Em.préstimos - ABECIP;

x - Presidente da Câmara Brasileira da Indl1stria

da Construção' - CaIC;

XI - Presidente da Federação Nacional das Empresas
de Seguros - FENASEG;

XII - um representante das Prefeituras Municipárs;

XIII - um representante dos Trabalhadores;

Nacional de Habitação, empresa pública dotada de personalidade

juridica de direito privado, com sede em Brasília.

Al:t. 10 A Agéncia Nacional de Habitação terá por
finalidade:

I - administrar os recursos do Fundo Nacional de

Habitação, de acordo com as diretrizes e normas do Conselho

Nac ional de Habitação;

11 operacionalizar as normas emanadas do

Conselho Nacional de Habitação;

111 - financiar ou refinanciar a elaboraçãó' e

execução de pro jatos habitacionais promovidos pelos agentes do

Sistema Nacional de Habitação;

1'2 A Agênc ia Mac iona1 de Habitaçáo operará.

exclusivamente corno organismo financeiro de segunda linha,

utilizando como agentes e representa.ntes as Caixas Econômicas

Federais e Estaduais, as Companhias de Habitação, Instituições

Financeiras e demais entidades integrantes do Sistema Nacional de

Habitação, devidamente credenciadas para esse fim.

S 20 A A9~ncia Nacional de Habitação atuarA, naB

fases de análise e de produção de empreendimentos habitacionais,

através de instituiçlies financeiras indicadas pelos Estados e
especialmente credenciadas para esta atividade.

J;rt. 11. Compete A Agência Nacional de Habitação,

de acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de

Habitaçiio:

1 - estabelecer, no que couber, os procedimento8

d!!5ciplinadores do credenciamento, da atua.ção, da fiscalização e

da avaliação do desempenho dos agentes do Sistema Nacional de

Habitação;

tI - regulamentar e aplicar as condições de

financiamento e refinanciamento a serem concedidos com os

recursOB do Fundo Nacional de Habitação;

tIl - operar 08 fundos especiais relacionados com

ae operações de f inanc iamento;

IV - participar do sistema de seguro habitacional;

v - elaborar e fornecer relatórios gerenciais

mensais a todas as entidades integrantes do Sistema Nacional de

Habitação;

VI - exercer as demais atribuições previstas na

presente lei e as normas emanadas do Conselho Nacional de

Habitação;

XIV

Moradia Popular.

dois representantes de Movimento. por VII - eIlitir titulos de crédito r9presf"mtativoB

d~. empréstimos obtidos pelo Fundo Nacional de H2tbitação.

S 10 Os membros rep~es~ntantes

suplentes terão mandato de 02 fdois) anos,

reconduzidos uma única vez;

e respectivos

podendo ser CAPf~ULO IV

DO FUIlDO IIACIONAL DE IIAIlI~AÇÃO

2l:l A Secretaria Executiva do Conselho Nacional

de Habitação será exercida pela Secretaria Nacional de Habitação,

que proporcionará o apoio técnico-administrativo nt..:essáx:io ao

seu funcionamento.

CAPf~ULO !lI

DA AGtllCIA IIACIONAL DE IIAIlI~AÇÃO

Art. 90 Fica criada, vinculada ao Ministério da

Ação Social e ao Conselho Nacional de Habitação, a Agência

Art. 12. Fica instituído um fundo especial de

natureza contábil, denominado Fundo NacionaJ.. de Habitação, com

recursos depositados no Banco Central do Bra.sil - BACEN e

administrados pela Agência Nacional de Habitação, com os

seguintes objetivos:

cQntralizar os recursos destinados às

atividades habitacionaiu de interesse social no pais;

II - custear a produção de unidades habi,tacionais,

de lotes urbanizados, de sua infra-estrutura b.§.sica e seus
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equipamentos comunitr1rios, bem como a recuperação e melhoria da.s

condiçõ~s de vida nas favelas e outras áreas degradadas;

lI! - propiciar a aquisição de materiais de

construção e estimular a utilização de processos alternativos

para melhoria e barateamento das unidades habitacionais.
Habitação

habitação.

CAPt~uLO V

DAS APLICAÇÕES DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO

Art. 14. Todas as aplicações do Fundo Nacional' ae

terão por objeto, funda.mentalmente, o acesso à

Art. 13. Constituirão recursOS do Fundo Nacional

de Habitação:

I - 70\ (setenta por cento) dos recursos liquidas·

do Fundo de Garantia. do Tempo de Serviço;

11 - 20\ (vinte por cento) dos recursos captados

em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do Sistema

Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE e 5% (cinco por

cento') do encaixe obrigatório da poupança Rural no Banco do

Brasil;

111 - os provenientes de empréstimos externos e

internos;

IV - 30% (trinta por cento) das reservas técnicas,

fundos ·especiais e provisões das entidades abertas e fechadas de

\ previdência privada;

v - os alocados para programas habitacionais pelos

órgãos, fundos e entidades federais, destinados a proqraJl'~s

habitacionais de interesse social;

VI - os originários da reconversão da divida

externa, direcionados a programas habitacionais;

S lQ Para a consecução deste objetivo, aclmitir

se-á complementarmente:

- a agu~s~çao antecipada de terrenos para

assegurar a implementação de programas habitacionais;

11 - o financiamento de infra-estratura básica e

dos equipamentos éomunitários necessários aos programas

habitacionais.

S 2Q OS financiamentos concedidos CODl recurso do

Fundo Nacional de Habitação atenderão a pretendentes com renda

familiar de até 10 (dez) salários mínimos e que não seja..

proprietArios, promitentes compradores ou ce8sion~rios. de

direitos de qualquer outro imóvel residencial.

Art. lS. A aplicação dos recursos do Fundo

Nacional de .Habitação observarA as prioridades estabelecidal5 nOI5

programa! habitacionais elaborado~ pelos Estados e aprovados

pelos Conselhos Estaduais ou entidades equivalentes, onde houver.

Art. 16. Todas as aplicações do Sistema Nacional

de Habitação revestirão a forma de créditos reajusts'veis de

acordo com 'os artigos 22, 23 e 24 da presente Lei.

VII os oriundos da emissão

Hipotecs'rias e dos Fundos de Investimento Imobiliário;

de Letras S lQ Excetuam-se do disposto neste artigo os

recursos destinados a atender a política de subsídios.

VIII - os provenientes da aquisição de quotas ou

titulas de emissão da Agência Nacional de Habitação pelos Fundos

de Aplicação Financeira e de outros fundos, de conformidade com

a8 diretrizes estabelecidas p~lo Conselho Monetário Nacional;

IX - as aplicações financeiras, no Fundo Nacional

de Habitação, das entidades integrantes do Sistema Nacional de

Habitação;

x - os provenientes de retorno das operaçóes

realizadas pela Agência Nacional de Habitaçào;

XI - 5% (cinco por cento) dos recurSOl; arrecadados

pelo sistema segurador habitacional;

XII - os orçamentários da União, destinados a

programas ha.bi tacionais;

XIII - o resultado das aplicações financeiras dos
recursos do Fundo Nac lonal de Habitação;

XIV 5' (cinco por cento) dos recursos
arrecadados a titulo de seguro de fiança locatícia;

XV - 50% (cinqüenta por cento) dos resultados

liquidos de jogo e aposta das loterias federais e concursos de

prognósticos federais de qualquer natureza;

XVI - outros recursos destinados a programas
habitacionais.

S lQ Os recursos relacionados nos itens XII a XVI

ingressarão no Fundo Nacional de Habitação sem obrigação de

retorno;

S 2Q OS recursos relacionados nos demais itens

ingressarão no Fundo Nacional de Habitação sob a forma de

empréstimo ou de aplicação em títulos de crédito emitidos pela

Agência Nacional de Habitação.

S 2Q O Conselho Nacional de Habitação definirs' ·05

parlrletroB e critérioB de distribuição dos recursos do Fundo

HacJplllll de Habitação, ,considerando, primordialmente, os dados

relativos às necessidádes habitacionais e os perfis de rendá 'da

população a ser atendida.

S 3Q A contratação de obras e serviços, a serem

executados com recursos oriundos do Fundo Nacional de Habitação,

serA precedida de licitação pública.

S 4Q Excetuam-se do disposto no par!grafo

anterior 08 financiamentos concedidos diretame~:e às familias

beneficis'rias e às associaçàes comunitários que observarão, no

'!tntanto, os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Nacional de

labitação.
Art. 17. 08 agentes financeiros e promotores do

Si8tema Nacional de Habitação adotarão os critérios fixados pelo

Conselho Estadual ,de H~bitação ou entidade equivalente, segundo

aa diretrizes a serem estabelecidas pelo Conselho Nacional de

Habitação, para as inscrições, classificaç~o e concessão de

financiamentos.

Art. 18. Os recursos do Fundo Nacional de

Habitação para a construção de moradias serão distribuídos pelo

Conselho Nacional de Habitação da seguinte forma:

I - no mínimo 70% (setenta por cento) serão

destinados ao atendimento das familias com renda mensal inferior

a 05 salArios minimos;

II - no máximo 15% (quinze por cento) serão

dest,inados ao atendimento das familias com renda mensal entre 08

e 10 sal6.rios minimos;

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Habitação

fixarA, para cada Unidade da Federação, de acordo com os dados

d;& necessidades habitacionais e programas por ela apresentados,

os percentuais minimos de aplicação de recursos por faixa de

renda familiar.
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Art. 19. o Conseího Nacional de Habitação poderá

.!lterar os critérios de distribuição das aplicações previstos nos

incisofl I e II do artigo anterior, quando o perfil da demanda
411sim a justificar.

Art. 20. A a"plicaçã,o dos recursos captados pelo

SisteIl\4 Brasileiro de P9u,pança e Emprés"timo - SBPE destinados à

habitaçáo s.erá regulamentada pelo Banco Central do Brasil, ouvido

o Conselho Nacional de Habitação.

Art. 2+0 08 adquirentes dê habitações financiada8

pelo Sistema ' Nacional de Habitação contratarão seguro

'l.abitacional que integrará o contrato de financiamento, nas

ondições a serem fixadas pelo conselho Nacional de Habitação.

CAPíTULO VI

DAS COKDIÇÕES DE FIKAHCIAMEnCl

financiamentos concedidos com recursos do Fundo Nacional de

Habitação, segundo as condições estabelecidas pelo ConseJ..ho

Nacional de Ha.bita.ção.

S 2 g A União será responsável pelo equilibrio

econômico e financeiro do Fundo de Equilíbrio da Equivalência

Salarial, devendo encaminhar, anualmente, ao Congresso Nacional,

proposta de aporte de recursos orçamentários, para zerar, até 31

de março, eventual saldo devedor do ano anterior entre as

contribuições ao Fundo e os beneficios concedidos para

cumprimento de seus objetivos~

Art. 26. A União será responsável pelo equilibrio

econômico e financeiro das operações credoras e. devedoras do

Fundo Nacional de Habitação, devendo encaminhar anualmente, ao

Congresso Nacional, proposta de aporte de recursos orçamentários,

para zerar, até 31 de março, eventual saldo devedor do ano
anterior.

Art. 22. As condições para a concessão de

empréstimos e financiamentos, tais como planos de reajustamento,

sistemas de amortização, valores, prazos, taxas de juros, o

comprometimento máximo de renda, prêmios do seguro habitacional,

acessórios, bem como as normas e condições dos subsidias a serem

concedidos e a operacionalização da equivalência salarial, serão

definidos e regulamentados pelo Conselho Nacional de Habitação.

Art. 27. O Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento instituirá serviço de auditoria permanente, para
acompanhamento dos resultados dos fundos.

CAPíTULO VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRAHSlTóRIAS

Art. 23. Os contratos de empréstimos e de

financiamento, concedidos com l!ecursos do Fundo Nacional de

Habitação para pagamento a prazo, deverão prever que as

prestações mensais, de amortização e juros, sejam reajustadas

pelos mesmos indicas e periodicidade da correção do valor

monetário dos saldos devedores dos mesmos.

Art. 28. As atribuições hoje exercido!l.B pêlo

Ministério da Ação Social, Conselho Monetário Nacionat Caixo!l.

Econõmica Federal, Conselho Curador do Fundo de Garantia do TemPo

de Serviço e Banco Central do Brasil, ficam alt~radas de acordo

com o disposto na presente lei, em tudo o que se refira à

formulação, implementação e execução da polltica habitacionaL

S 20. Cada reajustamento entrará em vigor no mês

subseqüente à data de vigência do indice referido no parágrafo

anterior.

S 19 Durante a vigência do contrato, nos casos

enquadrados neste artigo, a prestação men.sal total reajustada não

poderá exceder, em relação à renda familiar mensal, o percentual

máximo de comprometimento.

S 2Q OS recursos necessários para garantir o

estabelecimento da equivalência salarial prevista no parágrafo

anterior terão cobertura do Fundo de E'quilibrio da Equivalência

Salarial criado pela presente lei, especificamente para este fim.

Art. 24. Observadas as condições estabelecidas

pelo Conselho Nacional de Habitação, nos contratos de

fiinanciamento dos ad~irentes finais das habitações produzidas

pelo Sistema Nacional de Habitação em que for aplicado o Plano de

Equivalência Salarial, constarão os dados referentes à relação

original entre a prestação mensal total e a renda familiar dos

beneficiários, be~ c:Jmo o percentual mãximo de comprometimento de

renda admitido para o financíamento~

Art. 32. Os Estados e Municípios deverão envid"r

todos os esforços no sentido de constit-ulrem F,J.mdos especiais,

direcionados à implementação de programas habitacionais de

interess. social, para alocação de recursos financeiros captados

a nível estadual ou municipal, em ~omp1ementação aos destinados.

pelo Fundo Nacional de Habitação.

Art. 29. A estrutura orqanizaci0n.~l decorrente da

aplicação desta lei utilizará, preferencialmente; recurBOB

humanos e materiais existentes nos quadros da administração

pdblica federal direta e indireta, em especial das entidlldes que

tenham suas funções e atribuições absorvidas pela estrutura do

Sistema Nacional de Habitação.

Art. 30. A legislação que alterar, substituir ou

extinguir qualquer fonte de recursos relacionada no Artigo 18

deverá indicar os recursos equivalentes que substituirão os

originalmente previstos para o Fundo Nacional..de Habitação.

Art. 31. Os Estados e Municlpios deverão envidar

os esforços no sentido de constituírem, em seu âmbito,

Secretarias Estaduais de Habitação e Conselhos Estaduais de

Habítação ou entidades equivalentes a nível estadual e municipAl,

cuja composição deverá contemplar a par-ticipação de entidades

püblicas e privadas diretamente ligadas à área de habitação, além

de segmentos da sociedade, em especial, dos movimentos populares

pró-moradia.

o reajustamento das prestações e dos saldos

o indice de atualização dos depósitos do

Tempo de Serviço.

S l'
devedores observará

Fundo de Garantia do

CAPíTULO VII

DO FUKDO DE EQUILíBRIO DA EQUIVALÊKCIA Sl\LARIAL E DA

RESPOKSABILIDADE DA UNIÃO PELO EQUILíBRIO DOS FUKDOS

Art. 25. Fica instituído;o Fundo de ~quilíbrio da

Equivalência Salarial, com o objetivo de assegurar a.os

beneficiários de financiamentos concedidos com x:ecursos do Fundo
Nacional de Habitação, enquadrados no Plano de E:quivalência

Salarial, que suas prestaçõ.es mensais totais não ultrapassem os

limites fixados no artigo 23 da presente lei.

S li=! O Fundo de Equilibrio da Equivalência

Salarial será mantido com as contribuições dos beneficiários de

Art. 33. Os financiamentos formalizados ~B

condições do SFH, com recursos orçamentários dos Estados,

Municipios e suas entidades da administração indireta, ficam

equiparados, para todos os efeitos, àqueles concedidos com

recursos do Pundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Art. 34. Fica assegurado a08 fino!l.nciamentoB oi!.

serem concedidos com recursos orçamentários dos· E.tado.,

Municipios e de suas entidades da administração indireta, ou

pelos respectiv'os Fundos Habitacionais, desde que concedidos com

as mesmas condições do SisteJia Nacional de Habitação, a

equiparação, para todos os efeitos, àqueles concedidos com

recursos do Fundo Nacional de Habitação.
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Art. 35. Todos os órgãos e entidades~ da

administração P6bllca Federal deverão encaminhar, no prazo mAximo

de 60 (sessenta) dias da publicação da presente lei, A Secretaria

Executiva do Conselho' Nacional de Habitação, informações

relativas aos programas habitacionais promovidos pelas

respectivas entidades, como a origem dos recursos, condições de

financiamento e perfil da população alvo.

Art. 36. O Conselho ,NAcional de Habitaç!o deverA:

I - aprovar seu Regimento Interno no prazo d. 30.
(trinta) dias,

No vácuo da extinção do BNH, idealizou-se u.a nova

sistemAtica de ação que pudesse rearticular o 5FH, com a intenção

de descentralizar o poder e democratizar as decisões até entAo

concentradas êm um 6nico 6rq.!p. . Essa intençio, porém, nio

atingiu seus objetivos pro não ter consagrado as eXpêriências

positivas do passado, resultando em um modelo que a~ravou ainda

mais a problemática habitacional dificultando, assim, o

cumprimento dos objetivos do SFH, que é o de dar prioridade ao

atendimento à faixa da população hoje excluida do mercado

habitacional e que tem, na ação do poder público, a sua única

alternativa de acesso à moradia.

Os fatores mais agravantes do sistema em vigor são
11 .- encaminhar ao Ministério da AçAo Social, eIl

45 (quarenta e cinco). dias, minuta do estatuto 14 Aq6ncia

Nacional ele Habitaçào, para ser aprovada pelo Pre.idente da
Repdblica n08 30 (trinta) dias poseerioreB;

os seguintes:

ministérios
a)

(Ação
dispersA0

Social,

das atividãdes do SFH em ~rê8

Trabalho e Economia, Fazenda e

Art. 37. Ficam suspensas, a partir da publicaçlo
da presente lei, todaB as novas operações de 8mprêstlKJ

habitacional e de infra-estrut~ra cOlllpleDMtntar e o.
financiamentos para produção, dentro do Sistema Financeiro ""da

Habitação - SFH, através da Caixa Econômica Federal;

S 1; A Caixa Econômica Federal, supervisionada

pelo Banco Central e pelo Conselho Curádor do FGTS, encerrarA, no

prazo de 180 (cento e oitenta) dias da publicaçAo da presente

lei, um balanço geral de todas as suas operações com recursos do

FGTS;

S 2; A União responderA pelo eventual passivo do

Sistema Financeiro da Habitação, e em especial o do Fundo da

Compensação de Variações Sala.riais - FCV5.

Art. 38. Fica extinto o Fundo de DCUJenvolv!mento

Social - FDS, criado pelo Decreto n" 103, de 22 de abril de 1991,

pas.ando,seu acervo, ativos e passivos, no prazo da 60 (sass.nta)

dias,. para o Fundo Nacional de Habitaçào.

Art. 39. O Poder Executivo deverA instalar o

COnlJe'ho Nacional de Habitação no prazo de 30 (trinta) dias a.
partir da vigência desta lei.

Art. 40. Esta lei entrarA em vigor na data de sua

publicação.

Art. 41 Revogam-se as disposições em contr6.riq..

JUS~IFICAÇAo

Com a pretensão de planejar, equacionar e ordenar

o assentamento de milhares de famílias brasileiras, <)ferecendo

lhes condições condignas de moradia, criou~se, através da Lei nlil

4.380, de 21/08/64, o Banco Nacional de Habitaçlio, 6rqlio central
do Sistema Financeiro da Habitação.

o modelo então concebido centralizou, no extinto"
BNH, todo o poder de ,qestão dos recu~sos oriundos do FGTS e das

Cadernetas de poupança, dos Fundos vinculados ao SFH, da pol!tica

nacional de habitação, ·bem como seus proqramas eprojetoB, do,

credenciamento e fiscalização de seus agentes financeiros e

promotores, além de regulamentar todas as operações de li e de

2 I linha lastreadas Com recursos do SFH.

Apesar de o 5FH ter financiado cerca de 5 milhões

de moradias, a prefixação da correção monetS,ria,- a. instituiç'io de~,

sub-reajustes das prestações dos mutuArios finais resultando na

concessÃo linear e permanente de subsidios, e as renegociaçõea ?:.

de dívidas de caráter duvidoso, entre outro. motivos, .eDl que "i:

houvesse uma contrapartida de recursos orçamentArios para o

equillbrio do Sistema, comprometeram o orçamento de aplicações do

BNH e, conseqUentemente, o próprio SrH.

Planejamento) e em seus diversos órgãos da administração diret'a" e
indireta;

b) indicação do Conselho Monetário Nacional como

órgão central do SFH, sem dispor de estrutura e nem vocação para

desempenhar essas funções;

c) aplicação de recursos e definição de diretrizes

para 08 programas habitacionais subordinados ao ·êonselho Curador

do FGTS, que não tem representatividade dos Estados e Municípios

na forma prevista no inciso IX do artigo 23 da Constituição

Federal. O CCFGTS - que 'tem a participação de segmentos pl1blicos,

privados e da sociedCilde civil' para garantir a correta aplicação

dos recursos do trabalhador - não tem atribuições para definir

prioridades habitacionais e nem dispõe de mecanismos de controle

e acompanhamento do desenvolvimento dos programas;

d) o agente operador dos recu.rsos - CEF - é, ao

mesmo tempo, administrador do FGTS e demais Fundos do SFH,

fiscalizador das aplicações e dos agentes financeiros pl1blicos,

contratante das operações com os agentes financeiros e com as

e.presas construtora.s priva.das e usuário dos recursos e Fundos

por ele administrados;

e) descumprimento da legislação em vigor, quer na

contratação de novas operações quer na administração dos.

empréstimos concedidos, sem que exista um órgão coordenador que

obrigue o cumprimento das metas e o desenvolvimento do programa'

habitacional.

f) recursos concentrados· na área econOmica do

Governo Federal; ações para atendimento à politica monetária e

para equillbrio da instituição financeira - CEF - têm prejudicado

o cumprimento das metas e o desenvolvimento do programa

habitacional.

Para corrigir essas distorções, o Fórum NaciO'rt'al

de SecretArios Estaduais da Área da Habitação, conjuntamente com

as Companhias de .. , Habitação de todo o pais, debateu a matéria

durante mais de um ano, com a participação de Governadores e

Parlamentares de todos Estados, bem como de segmentos

representat"ivos da sociedade civil, no sentido de propor a

institucionalização de um novo Sistema Nacional de Habitação,

direcionado efetivamente às camadas da população de mais baixa

renda.

A presente proposta visa a garantir que os anseios

das comunidades, canalizadas através dos Estados e Municípios,

sejam a essência da nova política, uma vez que os programas

plurianuais de investimentos no setor habitacional serão

identificados na sua origem - o Município - e não mais por meio

de par&metros aleatórios e descompromissados das caracteristicZ'&s

regionais e locais.

A estrutura: idealizada para o Sistemb. ilacional de

Habitação representa uma correção de rumo, visando a

democratizaçào e transparência do processo decisório, com à

participação de todos 08 setores que interagem na implementação e ..
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produção dos programas habitacionais, tornando mais ágeis os

procedimentol5 e buscando ações e resultados que satisfaçam a

implementação da política habitacional.

o Sistema ora proposto, vinculado ao Ministério da

Ação Social - que é o órgão responsável pela formulação da

polltica social e habitacional do Governo Federal - inclui a

instituição de três órgãos distintos e complementares para a
condução e implementação da politica habitacional nacional,

dirigida primordialmente à população de mais baixa renda:

- COIlSELHO IlACIOIlAL DE HABUAÇÃO:

• órlllo central do Si.tema Nacional de Habitaçlo; e.tab~

lece o. parAmetro. e nor.... noco.dri•• à .prov.çlo o implemontaçlo
do. pl.no. pluri.nuai. do h.bit.çlo el.borados polo. Est.do. e Mun.!
clpio.;

- FUNDO NACIONAL DE HIiBITAÇllo:

• fundo de.tin.do ••brig.r o. recurso. provenientes de
diver••s fonte., em especi.l os do FGTS, com o objetivo de .tender
IIs neco••idados de inve.timento. dos programas da lire. h.bit.cional,
.prov.dos pelo Conselho N.cion.l de H.bit.çlo;

- AG~HCIA NACIONAL DE HABITAÇllo:

• entid.de vincul.da .0 Ministério d. Açlo Soci.l, com
8tr~bulçO'es de operar os recursos do Fundo Nacional de Habltaçlio,re
!ilulament'8r e implementar as normas emanadas pelo Conselho Nacional
de Habltaçlio; é o "contraIler" dos recursos do F"urido Nacional de Ha
bit.çlo. -

Finalmente, cabe r~ssaltar qu'r a nova estrutura proposta
nllo reproduz o esquema anterior e nem se confunde com as atribulçOe.!:
do eX-BNH, tendo em vista a democratlzaçllo das decisOes e a descen
tr.llz.çlo d.s .ç~es.

Estas 8S razOes apresentadas pelo ForuKl Nacional de Se

cretório. de HabItaçllo par. o pre.ento projeto, de .utori. d.qUel;
entidade e que, ao subscrever, espero que, ao lado de outras InIcia
tiv.s. alguma. de .utori. do sign.tário, venh.m • precipit.r a ui
lIente ..ani fe.t.çlo de.t. Casa sobro um dos ..aloro. dr.mas
br••Ueiros - • f.lta de um. políticA habitacional, cons~

quente.

Ao longo dos debates poderemos avaliar com mais pr.e,
fundid.de o texto o .present.r • ele as emend.s o .ltera
çOes que perKli tom seu aperfeiçoamento a -

Sala das SessOes, em 16 de setembro de 19~2

oeput.d~Nno

CONSTITUIÇÃO
Republi.ca Federativa do Brasil.

1'&8
.a ••••••••• -: ! .

lituIom

DA ORGNIIZAÇÃO DO ESTADO

Capítulo n
DA (JI'f1AO

•• 01••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••

Art. 23. t CQmpetência ~um da ·União.. dos Estados. do
DIstrIto Federal e dos MUJ.1lcfplos: .• .

I - zelarpelll guardá da Constituição. das leise das institui
ções democráticas e conservar o patrimônio público;

n- cuidar da saúde e assistência pública. da proteção
e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

m- proteger os documentos. as obras e outros bens de
valor histórico. artístico e cultural. os monumentos. as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão. a destruição e a descaracterização
de obras de arte e de outros bens de valor histórico. artístico
ou cuJtural; .

V - proporcionar os meios de acesso li cultura. li educa
çio e li ciência;

VI - proteger o meio ambíente e combater a poluição
em .qualquer de suas formas;

0/JI _ preservar l!Ís florestas. a fauna e a flora:

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecmento alimentar;

IX - promover programes de construção de moradias
e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento bá--
.~ç;..........•••••...•.........•............................••.

DECRETO N! 103. DE 22 DE ABRIL DE 1991

AUCOriza a inalituiç.o do Futtdo d. o.
..nvolvÚMlttO Social (TOSI • dil _ ...
providlneia•.

o PRESIDENTE DA REPOBLICA. no uso das atribuiçOes
que lhe confere o art. 84. incisos IV e VI. da Constituiçlo. e ten
do em vista o disposto no art. 69 da Lei n! 4.728. de 14 de julhCl
de 1965.

DECRETA:

Art. I! Fica a Caixa EconÔmica Federal autorizada a ins
tituir e prir o Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). de na-o
tureza contábil. destinado .ao financiamento de projetos de in·
vestimentos de relevante interesse social nas úeas de habitaçlo
popular. saneamento básico. infra·estrutura urbana e equipa·
mentos comunitários.

Parágrafo único. O FDS tem por finalidade o financiamen·
to de projetos de iniciativa de empresas ou entidades do aetor
privado. vedada a concessAo de financiamentos a projetos de ór·
elos da AdmiministraçAo direta. autárquica ou fundacional da
UniAo. dos Estados. do Distrito Federal ou dos Municípios ou
entidades sob seu controle direto ou indireto.

Art. 2! Constituem recursos do FDS:

I - os provenientes da aquisiçlo de quotas de sua emis· ,
slo pelos Fundos de AplicaçAo Financeira. e por pessoas físicas
e jurídicas;

11 - o resultado de suas aplicaçOes; e
111 - outros que lhe venham a ser atribuídos.
Parágrafo único. O total dos recursos do FDS deverá estar

representado por:
.) 90% (noventa por cento). no máximo~em financíamentos

dos projetos referidos no art. I!;
b) 10% (dez por cento). no máximo. em reserva de liquidez.

Rndo 50% (cinql1enta por cento) destes recursos em titulos pú'
blicos e 50% (cinql1enta por cento) em títulos de emisslo da Cai·
u Econômica Federal (CEF).

Art. 3! O valor da quota do FDS será calculado e divulga·
do. diariamente. pela Caixa EconÔmica Federal.

Parágrafo único. O FDS lujeitar·se-á às nonnas de escri·
turaçlo expedidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil.

Art. 4! O FDS terá um Conselho Curador. integrado por
Ws representantes de livre indicaçlo do Ministério da Econo
mia. Fazenda e Planejamento e três representantes de livre indi·
caçA0 do Ministério da Açlo Social.

Parágrafo único. O Conselho Curador será presidido por
um dos representantes do Ministério da AçAo Social.
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deliberar sobre outros assuntos de interesse do

Art. 5~ Compete ao Conselho Curador do FOS:
I - definir os parAmetros a serem observados na con·

cessA0 de financismentos. atendidos os seguintes aspectos bási·
cos:

ai conformidade com as políticas setoriais implementadas
pelo Governo Federal;

bl prioridade e condiç1les setoriais e reeionais;
cl relevAncia social do projeto;
di comprovaçlo da viabilidade téCnica e econômico·

financeira do projeto;
11 - autorizar o órgAo gestor. a~ o limite que estabele

cer. a conceder financiamentos;
111 - apreciar e autorizar a concesslo de financiamentoa,

de projetos recomendados pelo órglo gestor. cujos valores exce
dam os limites filtados na forma do inciso anterior;

IV - estabelecer. em funçlo da natureza e finalidade dOi
projetos:

ai o percentual máximo de financiamento pelo FOS. vedada
a concesslo de financiamento inteerili;

bl taxa de financiamento. que nlo poder~ser inferior à Ta·
xa Referencial ITR) menos 12% Idoze por centol. ao ano ou 'supe·
rior à Taxa Referencial;

cl taxa de risco de crédito;
di condições de garantia e de desembolso do financiamento.

bem SIlsim da contrapartida financeira da empresa ou entidade
proponente;

V - dispor sobre a aplicaçlO dos recursos de que trata
o art. ~. parágrafo único. alínea a. enquanto nlo destinados ao
financiamento de projetos;

VI - definir a taxa de administraçlo a ser percebida pela
Caixa Econômica Federal. a título de prestaçlo do serviço de
&estio do FOS;

VII - definir os demais encargos que poderio ser debita·
dos ao FOS pela Caixa Econômica Federal. bem assim aqueles
de responsabilidade desta na qualidade de gestora do FOS;

VIII - aprovar. anualmente!. o orçamento proposto pela'
CEF e suas alterações;

IX - aprovu os balancetes mensais e os balanços anuais
do FOS, estes últimos acompanhados de parecer de auditor in·
dependente;

X - aprovar as normas e procedimentos operacionais
do FOS;

XI - elaborar seu regimento interno; e

XII
FOS.

Art. 6~ Compete ao gestor do FOS:
I - praticar os atos necessários à gestlo do FOS. de

acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conse·
lho Curador;

H - adquirir. alienar. bem assim exercer os direitos ine
rentes aos títul~ integrantes da carteira do FOS. e abrir e mo
vimentar cbntas bancárias praticando os atos necessários à ad·
ministraçlo da carteira; ,

IH - subsidiar o Conselho Curador com parAmetros téc·
nicos para a definiçAo do conjunto de diretrizes;

IV - propor ao Conselho Curador critérios para a desti·
naçlo de recursos;

V - analisar e emitir parecer a respeito dos projetos
apresentados;

VI - aprovar a concesslo de financismento. respeitados
OI limites estabelecidos na forma do art. 6!, Inciso 11;

VII - submeter ao Conselho Curador, para autorizaçlo
ds concessio dos financiamentos. os projetos que obtiverem pa.
recer favorável e que ultrapassem os limites estabelecidos na
forma do art. 6!, inciso 11;

VIII - acompanhsr e controlar a execuçlo dos financia·
mentos;

IX - manter o Conselho Curador informado sobre os fi·
nanciamentos concedidos e sobre a observlncia dos parlmetors
estabelecidos para aprovaçlo dos projetos;

X - elaborar os balancetes mensais e os balanços
anuais do FOS. sl'bmetendo-os à aprovaçlo do Conselho Cura·
dor, acompanhados de .parecer do auditor independente. quando
for o caso;

XI - publicar os balanços anuais do FOS, acompanha·
dos do parecer do auditor independente; e

XII - cumprir as atribuições fixadas pelo Conselho Cura·
dor. '

Art, 7! Enquanto o Conse!.bo Curador nlo regulamentar o
disposto nos incisos V e VI ifIi"ãrt. 5~, fica a Caixa Econômica
Federal autorizada a aplicar em Títulos Pliblicos Federais os re
cunos de que trata a alínea a do parágrafo único do art. ~.

bem como fixar a taxa de administraçlo para efeito de apuraçlo
do valor da cota.

Art. 8! Este decreto entra em vigor na data de lIua pubh·
caÇA0.

Brasília, 22 de abril de 1991; 170! da Independência e
103! da Rep~blica.

FERNANDO COLLOR
Zélis M. Cardoso de Mello
Margarida Procópio

_ .. sas, ~ 1t De llUO De lH2

lacl111 08 projeto. apr•••nt.doa
por ...1'•••• ou .n~ld.d•• do ••tor
fC'lvado .ue objetlvlU • con.~r"Q'o
.. -oradl... d.utln.d•• I. , ...t
li.... baixa renda. ce-o objato
.. 'in«noi...nto COII r.curao. do
.un40 •• De••nvolvl••nto social 
I'DI • alt:era • r.daçlo da &lln••
-... do iaci.o XV e o 1nalao VII.
'0 al'~l90 S8 do Decreto Ila 103, d.
22 .. abril 4. 1"1.. di outra.
prow14lncl....

o ftalDrDn: DA ....cm.ica. no uao da. _atr1bulç5ea que IH
COIIfent o ut. I •• l"c1ao. IV • VI. 4_ conat.ltuiçlo, • tendo _ viata o
ti_to ao art. n. da Lei 4.72S. d.,U d. :Iulho d. uno

DI:Cill:~A,

Art.. 1-· "••rlo atendida. ~ Z'.~r.os do l'undo d. o.aenvolvl
Mat.o Social - rol; a1"- daquala. pr.Yi.t:~. no .r~ .. ·1' do Decr.eo ali
113. .. 2a 4. abril d. lU1•• no Decreto na 437. 4. 21 de j.~iro d.
1••2, 011 projeto. apra••ntad~ por ••pr•••• ou .ntid.d•• do ._tor pri
"... ... obj.tiv.... cca.truç'o d. ItOradJ.•• , lN4iante finaacl...nto ,.
f.IJ.1•••~ ltal.a ran4a ••

,Art. 28 Para ateadar I. operaç&ea 4. q.. erata ti .~. 1_
",g ~ct".to ••1"0 aplicado. racur.oa ao valor d. Cr$
IDO.ooO.OOO.OOO,OO (quiahentoa .b.11ha.. de cruaeiroa).

..r',rafo·Gn100.. O valor lei.. ref.rido ••1" atualizado ele

=r::1Y=':i~-:n:~:ç~:::·~~:a4::a~·p6·.L'toa - caderneta d. pou~nç.

k&. 3- A .1Ift" -b- 40 1nclao IVe o 1n01ao VII. do art:.
~Ul::. :::;::,.a 103. 4e 22 4e abr.Ll d. 1',1. ~..... vigorar coa a
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Finda a
leitura do expediente, pássa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

LaN.· .... - ...21 .AGOS1OPlI"

INSTITUI ACORItEÇAO MONETARIA NOS CON'I'L\TOSIMOllLlAmOS
DE INTEIt~SE SOCIAL.OSISTEM.\ FINA..a!IItO 'AltA AQUISlÇAO

DA ("ASA PROPRIA.CRIA OIANCO NACIONAL DA HAIITAÇAOCINII)
ESOOEDADES DE t"RSDITO IMOIIUARIO. AS l.ETItAS IMOBILlARIAS.
. OSERVI(O FEDERAL DE HAIITAtAO EURIANJIMO.

. EDA QUTltAS PROVIDSNCIAS. (I)... " ~.~ .

Tem a palavra o Sr. Leomar Quintanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PDC - TO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputad?s,
o Dr. Ulysses Guimarães fez sua última viagem! Levou conSIgo
nessa trágica jornada sua esposa, D. Mora, os amigos Severo
Gomes e D. Henriqueta. Jamais retornarão!

Morre hoje a esperança de que um milagre pudesse tê-lo
salvo. O gigante da democracia foi tragado pelo tenebroso
oceano que, irreverente, reage revolto com vagas impetuosas
e fortes correntes às tentativas de seu resgate.' insiste em
retê-lo agrilhoado em suas entranhas. Mantém-se alheio à
angústia e ao sofrimento que tomaram conta dos ~a~iliares,

dos amigos, de seus pares e de todo o povo braSIleIro ante
esse nefasto acontecimento.

O Parlamento brasileiro, perplexo, começaa se dar conta
da irreparável perda. Do imenso vazio. Do profundo silênc~o.

Desaparece o paladino da justiça, o guerreiro da democracia.
Vai-se o conciliador. Perdemos o mestre.

.Se sua extensa vida pública foi destacada por sua presença
marcante e viva nos grandes acontecimentos nacionais, agora,
mais do que nunca, parecia-nos indispensável ante os graves
desafios que nos espéram no processo de mundanças tão signi
ficativas impostas às instituições brasileiras. A transição do
Governo, os novos rumos sócio-políticos, a reformulação par
tidária e a consolidação do parlamentarismo não serão tarefas
fáceis sem a sua orientação, sem o seu conselho, sem a sua
opinião segura e respeitada.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, trago neste momento de
profunda consternação a solidariedade da gente da minha
terra a todos aqueles que pranteiam, inconformados, o desapa
recimento daquele que foi para nós um exemplo a ser segUIdo
e, de modo particular, a saudade do insigne President~ da
Assembléia Nacional Constituinte, que nos concedeu a lIber
dade, a autonomia política, criando o Estado de Tocantins!

Adeus, Dr. Ulysses!

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB-SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
também nã.o posso deixar de prestar minha homenagem ao
meu velho companheiro e amigo de muito tempo, o inesque
cível Dr. Ulysses Guimarães.

Sr. Presidente, já no começo de 1966, quando Prefeito
do Município de Campos Novos e à época da organização
do MDB, fui dos primeiros a filiar ao partido no Estad? de
Santa Catarina, juntamente com o Deputado Ulysses GUIma-

Ar't. SI a.te Decreto .,.tra _ vi90J:' na data d••ua publica- rães. Meu mandato de Prefeito terminou em 1970, como o
de Deputado do Dr. Ulysses. Concorri a uma cadeira na As
sembléia Legislativa, enquanto ele se reelegeu para a Câmara
dos Deputados.

No pleito de 1970, o Senador Oscar Passos, Presidente
nacional do MDB, não conseguiu ser reeleito para o Senado
da República e renunciou à Presidência do partido. Assumiu
então a Presidência do MDB o nosso companheiro, o nosso
líder Ulysses Guimarães. Em 1971, acompanhamos desde O

primeiro instante os encontros do MDB nacional, um em
Porto Alegre, outro em Pernambuco. Em 1972, assumi a Presi
dência do Diretório Estadual do MDB, em Santa Catarina,
e, em' 1981, a Presidência do Diretório Estadual do PMDB.
Ocupei os dois cargos, no total, por um período de quase
dez anos.

Acompanhei o trabalho difícil, muitas vezes solitário, do
Presidente Ulysses Guimarães. Lembro-me do gabinete da
Presidência do MDB, onde hoje estão as Lideranças do PMDB
e de outros partidos, ao qual iam poucos políticos. Ilustres,
é verdade, figuras importantes como Tancredo Neves, Pache
co Chaves, Thales Ramalho, Renato Azeredo, Laerte Vieira,
Pedroso Horta, Amaury Müller, Jorge Uequed. Às vezes,
Marcos Freire e alguns outros por lá passavam para conversar
com o Presidente ou até para fazur rodinhas de conversa na
ante-sala, ouvindo as histórias do nosso saudoso Renato Aze
redo.

Sr. Presidente, acompanhei as memoráveis convenções
do MDB, que não eram realizadas no plenário da Câmara,
porque o partido ainda era pequeno e sufocado pela força
da ditadura. Elas eram feitas no plenário do Senado da Repú
blica, que nem sempre ficava lotado. Ali, sob o comando
do nosso companheiro Ulysses Guimarães, nosso líder, pre
senciávamos os embates travados no nosso partido, que já
não era um partido, mas, na realidade, uma frente que congre
g3va aqueles que eram contra a ditadura e também aqueles
que não podiam pertencer à Aliança Renovadora Nacional.
Por isso, formaram-se no partido duas frentes, a dos autênticos
e a dos moderados. Dr. Ulysses, um dos moderados, tinha
a incumbência de administrar as duas áreas, às vezes radicali
zadas nos seus extremos, direita e esquerda. Mas, sempre
com sabedoria, Ulysses Guimarães chegava ao final de qual
quer convenção do partido com a palavra segura, apoiado
pelos companheiros.

Lembro-me, como se fosse agora, de que, na campanha
do anticandidato, numa memorável convenção na qual muito
se debateu, pois uns eram a favor, outros contra, formou-se
a chapa Ulysses Guimarães-Barbosa Lima Sobrinho; Lem
bro-me, como se fosse agora, do seu pronunciamento, quando,
ao final, disse: "Navegar é preciso. Viver não é preciso".

Enfrentou-se dali em diante uma campanha eleitoral com
a polícia, o Exército, os cães e os cavalos nas ruas, e S. Ex',
como "El Cid", campeador, estava sempre à frente. Nunca
se viu o Dr. Ulysses no meio da tropa ou na sua retaguarda.
Pelo contrário, estava sempre à frente, como que querendo
proteger os seus seguidores. Assim foi em muitos lugares do
nosso Brasil. Ele atendia a cada chamada de companheiro.
Até em Santa Catarina, naqueles momentos difíceis, estava
o Dr. Ulysses, na região fria, enfrentando gelo e temperaturas
muitas vezes abaixo de zero grau e, em outros momentos,
o calor que o sufocava; S. Ex' estava sempre presente: percor
rendo quase todos os Municípios do nosso Estado. As vezes
era perseguido pela polícia, quando realizávamos comícios
ou concentrações e as luzes eram apagadas. Mas, seja no

FEIlNANDO COLLOR
JI• ...n1o Jlarque. Moro/r.
IlkudoFlu..
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claro, seja no escuro, de qualquer forma Dr. Ulysses estava
sempre à frente da luta, do·combate.

Foi ele que levantou a voz em prol da Constituinte. Era
combatido por aqueles que defendiam a tortuta, por aqueles
que não queriam a democracia e a liberdade. Mas, teimoso
como ninguém, levou adiante o seu pensamento, a sua idéia
e o seu trabalho e conquistou o que desejava graças ao seu
esforço e à sua luta.

Memoráveis são as passagens do Deputado Ulysses pelo
meu Estado, Santa Catarina, como também pelo resto do
Brasil. Deixou marcados a sua luta e o seu trabalho. Foi,
sem dúvida nenhuma, o campeão da batalha pela democracia;
foi, sem dúvida nenhuma, o autor, ou pelo menos o susten
tador dessa grande batalha; foi ele que desta tribuna, no final
dos tempos de ditadura, concretizou, levantando a "Consti
tuição cidadã", que assim apelidou, marcando o fim de um
processo de perseguição, de mortes, de torturas, de exílios.
Apenas o Dr. Ulysses poderia concretizar isso da forma como
fez.

Sr Presidente, neste momento triste da Í-listória, eu, que
convivi com S. Ex~ em momentos difíceis e em horas alegres,
quero relembrar pelo menos alguns instantes da sua vida,
principalmente quando esteve em Santa Catarina. Dizia o
DI. Ulysses: "Quando me aposentar quero vir morar em Flo
rianópolis". Ele disse também há pouco tempo ao Governo
de Santa Catarina e à população catarinense, na inauguração
da terceira ponte que liga a ilha ao continente: "Eu tinha
de vir a esta inauguração. Nem que fosse a nado estaria aqui
para presenciar este ato tão importante". Dr. Ulysses Guima
rães, durante a vida, foi o nosso "EI Cid", conduziu-nos,
esteve sempre à nossa frente e haverá de ser agora, depois
de morto, nosso "EI Cid" campeador, preso em cima do seu
cavalo. E, mesmo morto, haverá de ser nossa bandeira, nosso
companheiro, dando-nos força para vencer as dificuldades
que teremos pela frente.

Este é o registrp que eu precisava fazer nesta Casa, para
que o País saiba dos momentos que vivi com nosso grande
companheiro e chefe. E tenho esperança de continuar a luta
iniciada pelo Dr. Ulysses'Guimarães.

O Sr. Eduardo Jorge - SI. Presidente, peço a palavra
como Líder do Partido dos Trabalhadores, para uma Comuni
cação de Liderança.

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

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - SI. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, em nome
do Partido dos Trabalhadores, quero fazer dois registros. Em
primeiro lugar, peço a V. Ex~, SI. Presidente, que seja trans
critas nos Anais da Casa uma resolução da Comissão Executiva
Nacional do partido dos Trabalhadores, datada de 3 de outu
bro de 1992, que trata do posicionamento do partido di'ante
do segundo turno do pleito eleitoral em drca de trinta cidades,
no dia 15 de novembro. '

A meu ver, por ser mais relevànte para todos os Depu
tados, o item n9 5 da resolução deve ser o mais divulgado,
pois esclarece que o Partido dos Trabalhadores traçou uma
política de alianças de âmbito nacional e vai mantê-la no segun
do turno. Isso quer dizer que, em cidádes 'Onde os candidatos
do PSB e do PSDB concorrerão no segundo turno e onde
o candidatpo do PT não conseguiu classificar-se entre os dois
primeiros, a orientação da Executiva Nacional do Partido dos
:rrabalhadores para os nossos companheiros de direção esta-

dual e municipal é no sentido de que apóiem os candidatos
do PSB e do PSDB.

A resolução é explícita ao citar alguns Municíl2ios que
consideramos mais relevantes no cenário nacional. E o caso
de Natal, no Rio Grande do Norte, onde a Executiva Nacional
está recomendando aos nossos·companheiros rio-grandenses
do-norte que apóiem o Partido Socialista Brasileiro; é o caso
de São Luís do Maranhão, onde a Executiva recomenda aos
nossos companheiros que apóiem a candidata do PSB; é o
caso de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde a Executiva reco
menda aos companheiros mineiros que apóiem o candidato
do PSDB; é o caso de Contagem, também em Minas Gerais,
onde a Executiva recomenda aos companheiros mineiros que
apóiem o candidato do PSDB no segundo turno. Em outras
cidades onde. a política de alianças também conseguiu levar
ao segundo turno candidatos do PSB e do PSDB, também
entendemos por recomendar o apoio aos companheiros desses
partidos no pleito do dia 15 de novembro.

O segundo registro que faço como Líder do partido dos
Trabalhadores é um protesto junto à Direção do PMDB, parti
cularmente dirigido ao líder do partido, Deputado Genebaldo
Correia, devido à forma com que um liderado seu se tem
portado na CPI da VASP. É impossível que o Deputado Nilson
Gibson continue agredindo verbalmente as pessoas e usando
do autoritarismo para não submeter ao Plenário da CPI reque
rimentos formal e regularmente apresentados por Deputados.
Ontem S. Ex~ chegou ao cúmulo de agredir com palavras
de baixo calão o Deputado Luiz Salomão, do PDT, e, repito,
não submeteu à CPI requerimentos regularmente apresen
tados tanto pelo Deputado Luiz Salomão quanto pelo Depu
tado Luiz Gushiken e por outros.

Direi formalmente -ao Líder do PMDB que nós, do Par
tido dos Trabalhadores, achamos que o Deputado Nilson Gib
son infelizmente não tem: condições de continuar à frente
da CPI, devido a seu comportamento emocional e desequi
librado. S. Ex~ deve ser supstituído, para que aquela Comissão
possa continuar o trabalho que a sociedade exige e merece
veuealizado.

RESOLUÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Circ./CEN/81/92 de 13-10-92
Da: Comissão Executiva Nacional
Para: Membros do Diretório Nacional, filiados eleitos

para o ConseU1~ Deliberativo.Naci?nal, D.epu~ados F~derais
e Estaduais, Presidentes dos DIretónos NaCIonais, PreSIdentes
dos Conselhos Deliberativos Estaduais, Lideranças das Banca
das Municipais, Assessores das Secretarias Executivas Nacio
nais, Governo Paralelo, Boletim Nacio.nal, Jornal "Brasil
Agora", GTE/92, prefeitos petistas

Assunto: segiindo turno das eleições muniCipais
Prezado Companheiro,
A Comissão Executiva Nacional, reunida em 9-10-92,

adotou a seguinte resolução sobre o segundo turno:'
1. A orientação geral para o 29 turno é a contida no

caput do art. 51 do Regimento Transitório aprovado pelo
Diretório Nacional em 15-3-92 - a<;liante transcrito - com
as especificações a seguir indicadas. .

"Art. 51. Quando hoúver mais de um pré-candidato
a prefeito, ou, no segundo turno, quando houver ne~essid~de
de definição partidária o DM ou o Conselho DeliberatIVo
Municipal convocará e organizará obrigatoriamente votação -

, preliminar e secreta dos filia.dos QO município (prévia)".
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2. A prévia somente será consideráda necessária nos
casos de coligação; recebimento ou oferecimento de apoio
sem coligação não necessita de prévia.

3. Igualmente, não será necessária prévia quando a defi
nição partidária estiver contida nos princípios da "política
de alianças" tal como estabelecida pelas resoluções partidá
rias.

O documento "Política do PT para as eleições de 92",
aprovado pelo Diretório Nacional em 2-2-92, estabelece tais
princípios. Dele destacamos o item 34, que transcrevemos
a seguir: "34. A construção da política de alianças no plano
local não deve ser entendida mecanicamente, dada a heteroge
neidade do PDT, do PSDB e do PMDB. Precisamos construir
esse bloco de alianças adaptando e ampliando segundo cada
realidade local. É necessário conhecer a configuração das for
ças políticas e sociais em cada lugar, o grau de compromisso
dos partidos políticos com as oligarquias e elites econômicas
locais, a história das redes políticas que constituem o poder
local" .

4. Para tornar-se obrigatória, a prévia exige pedido for
mal de um terço dos membros do Conselho Deliberativo Muni
cipal ou de 20% dos filiados do município.

5. A CEN estabeleceu as seguintes recomendações es-
pecíficas para os municípios a seguir nomeados:

Natal (RN): apoiar o PSB.
São Luís (MA): apoiar o PSB
Juiz de Fora (MG): apoiar o PSDB
Contagem (MA): apoiar o PSDB
João Pessoa (PB): solicitar apoio dos eleitores do PMDB.

São Paulo (SP): formar um Conselho Político para o 29

turno constituído de representantes da CEN, CDE, CDM,
BF, BE, BM e PMSP. A CEN estará representada pelos
companheiros José Dirceu, Aloísio Mercadante e Eduardo
Jorge.

6. Em todos os demais municípios onde houver 2p turno:
o PT deve dar apoio automático ao PSB ou ao PSDB, como
presc!evea "política de alianças".

7. O GTE deve centralizar a produção e a distribuição
de material de propaganda para os Comitês dos Municípios
onde o PT estiver no 29 turno.

8. O GTE deve organizar e coordenar uma campanha
nacional contra os votos brancos e nulos e as ausências. O
acompanhamento das cidades em que o PT estiver no 2° turno
deve ser feito pelo GTE e por membros da CEN e da BF.
O GTE deve fazer o levantamento das necessidades dos comi-

. tês desses municípios e organizar um roteiro de acompanha
mento, viagens e fornecimento de materiais.

9. Sobre as eleições em Vitória (ES), a CEN reafirma
suas resoluções anteriores e recomenda aos companheiros e
aos organismos partidários que se aguarde o final do 29 turno

-- em todo o País para, depois, organizar uma avaliação serena
e aprofundada da campanha do 1Q turno, C0111 a participação
da CEN, e da CDE, da CDM e dos candidatos.

São Paulo, 13 de outubro de 1992.
Comissão Executiva Nacional

10. É preciso reforçar, em todos os municípois onde
o PT estiver no 29 turno, um efetivo comando político de
campanha, quer sob a forma de um Comitê Eleitoral ou de

. um Grupo de Trabalho, para evitar a dispersão e a improvi
sação que às vezes resultam de reuniões informais desorde
padas.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio OliFeira) 
Achando-se presente o Sr. Hilário Braum, representante
do Partido do MOFimento Democrático Brasileiro, pelo
Estado do Rio Grande do Sul. em virtude do afasta
mento do titular, convido S. E.'(! a prestar o compromisso
regimental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Hilário Braun e presta o seguin
te compromisso:

"PROMETO MANTER. DEFENDER E CUM
PRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR AS LEIS,
PROMOVER O BEM ESTAR GERAL DO POVO
BRASILEIRO, SUSTENTAR A UNIÃO, A INTE
GRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL."

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Declaro
empossado o Sr. Deputado Hilário Braun. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo
a palavra ao Sr. Elias Murad.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,
era minha intenção - e eu estava até inscrito no livro próprio
- fazer um pronunciamento ontem, para prestar minhas ho
menagens póstumas ao nobre Deputado Ulysses Guimarães
e àqueles companheiros e àquelas companheiras que falece
ram .no grave acidente que comoveu todo o País.

Entretanto, a minha emoção era tão grande que não con
segui assomar à tribuna e expressar meus sentimentos. Mas,
para não deixar de fazê-lo, hoje trazemos a nossa palavra
de homenagem e também de fé para enaltecer não só o Sena
dor Severo Gomes, mas principalmente o querido Deputado
Ulysses Guimarães.

Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados, quero
lembrar uma faceta muito especial do nobre Deputado Ulysses
Guimarães, a sua capacidade inominável s:le cunhar frases
adequadas nos momentos certos, numa linguagem límpida,
escorreita, brilhante e, às vezes, até sutil, quando não um
pouco ferina. S. Ex~ era capaz de, em poucas palavras, mandar
sua mensagem no momento oportuno.

O meu livro "Flagrantes da Constituinte", em que narro
fatos amenos e bem humorados do trabalho diuturno da As
sembléia Nacional Constituinte, foi prefaciado pelo nobre De
putado Ulysses Guimarães. Nele S. Ex" escreveu uma frase
latina que costumava empregar com freqüência, ridendo, casti
gat mores, que podemos traduzir para é rindo que se castiga
melhor. Ou seja, o bom humor é uma das melhores formas
de crítica.

É esta faceta e&pecial de Ulysses Guimarães que quero
lembrar nesta homenagem que presto a V. EX" e a toda a
sua família. Como eu já disse, Ulysses Guimarães era capaz
de cunhar numa frase toda uma filosofia de trabalho ou, então,
uma posição sutil e adequaoa, quando não ferina, a respeito
de determinadas situações públicas ou políticas nacionais.

Recordo algumas delas qúe hoje fazem parte da história
do nosso País. Uma, aliás, é recente. Ao responder a uma
agressão verbal de que fora vítima, disse: "Sou velho, mas
não sou velhaco". Tudo que se pode conter em cinco palavras
Ulysses Guimarães mostrou nesta frase simples. Há ainda
outras. Destaco uma neste instante, para lembrar aos nossos

. - companheiros a rara inteligência desse extraordinário homem
público. Disse S. Ex~ certa vez: '"Na política faço tempo inte
gral e dedicação exclusiva. Não sou professor de tempo par:
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cial". Realmente Ulysses Guimarães dedicou mais de quatro
décadas de sua vida à política nacional, ao engrandecimento
político deste País.

Temos de reconhecer o grande trabalho realizado por
Ulysses Guimarães em benefício do Brasil, particularmente
no que se refere às questões políticas.

Lembro-me de outra frase de S. Ex?, também em resposta
a uma agressão de que fora vítima anteriormente: "Não vou
polemizar com o Presidente porque não sou capaz de usar
algumas das armas desleais que ele costuma usar". Ainda
outra: "No sistema presidencialista até Cristo pode ser vaia
do". Sobre a situação econômica do País, no Governo anterior
ao atual, quando criticava o modelo econômico: "Este é um
Governo que fez da pajelança a principal terapêutica da crise
econômica". Também disse certa vez: "Quando você perde
a razão, parte para o grito".

Há muitas outras frases, como aquela famosa que se espa
lhou pelo País inteiro no final dos trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte, quando Ulysses Guimarães ergueu a
Constituição recém-aprovada e disse: "Esta é a Constituição
Cidadã". Muitas outra frases eu poderia citar, mas não desejo
alongar-me.

Quero terminar, lembrando um fato que ocorreu em
1989, logo após o término dos trabalhos da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Lembro-me de que, no início daquele ano
legislativo, procurei o Líder do meu partido, Deputado Gas
tone Righi - na época, eu pertencia ao PTB - e fiz-lhe
uma consulta. Eu queria prestar uma homenagem a Ulysses
Guimarães, porque pressentia que S. Ex" depois de ter sido
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Presidente
da Câmara dos Deputados, Presidente do maior partido brasi
leiro à época, o PMDB, e eventualmente ter ocupado a Presi
dência da República, terminados os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte, praticamente estaria fadado ao ostra
cismo. Então perguntei àquela época a Gastone Righi se nós
não poderíamos prestar uma homenagem a Ulysses Guima·
rães, dando o seu nome a este plenário. Gastone Righi respon
deu-me que era tradição da Casa não prestar homenagens
a pessoas vivas. Então desisti da minha idéia, porque fazia
votos de que teríamos conosco ainda, por muitos e muitos
anos, a figura excelsa de Ulysses Guimarães.

Sr. Presidente, passarei a ler requerimento de mmha auto
ria. Apesar de saber que já há uma decisão do Colégio de
Líderes no mesmo sentido, solicito a V. Ex" que o meu requeri
mento seja apensado à decisão do Colégio de Líderes, caso
já tenha se pronunciado a respeito do assunto.

"1. Considerando os relevantes serviços presta
dos a esta Casa e à própria Nação, por mais de quatro
décadas, pelo Deputado Ulysses Guimarães;

2. Considerando o fato de S. Ex' ter ocupado
os cargos mais importantes no Congresso Nacional du
rante os 11 mandatos em que aqui esteve;

3. Considerando ainda o fato de ter sido este
Plenário palco de suas mais memoráveis lutas em defesa
da democracia brasileira, inclusive à época da Assem
bléia Nacional Constituinte,

O Deputado abaixo-assinado vem requerer que
o plenário do Congresso Nacional venha a ser denomi
nado Plenário Ulysses Guimarães, competindo a esta
Mesa marcar a data da homenagem e a confecção da
placa alusiva para tal fim.

Nestes termos. pede deferimento. ,.

Muito obrigado. Sr. Presidente.

O SR. FRANCISCO EVANGELISTA (PB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srn' e Srs. Deputados,
acho que não existem mais palavras para se falar sobre o
desaparecimento do Deputado Ulysses Guimarães. Lamen
tamos profundamente o desaparecimento de S. Ex", do ex-Se
nador Severo Gomes. de suas digníssimas esposas e do piloto
do helicóptero. Resta-nos agora apelar para Deus. que é justo,
a fim de que o guerreiro. o grande Deputado. que foi um
justo aqui na Terra. receba o descanso merecido lá no Céu.
uma vez que pouco descanso teve na sua incessante luta em
prol dos mais humildes.

Sr. Presidente. em segundo lugar. gostaria de fazer uma
comunicação a esta Casa. Já comuniquei oficialmente ao Presi
dente da Casa. Deputado Ibsen Pinheiro. e ao Presidente
o PDT o meu desligamento do partido. Como o Deputado
Ulysses Guimarães. sou também um amante da liberdade.
Fui líder estudantil, lutei contra as forças militares em 1964
e filiei-me a um partido no qual existe um patrulhamento
cerrado. poucas pessoas têm idéias. atitudes e em que a fiscali
zação é muito próxima. muito presente. Tanto isso é verdade
que o partido tem perdido muitos nomes. No ano passado,
foi a vez da Deputada Regina Gordilho e do Deputado César
Maia. Agora é a minha vez, porque o regime do Presidente
do Partido. o Governador Leonel 8rizola, é ainda caudilhesco,
e o inalienável bem da liberdade. da livre manifestação do
pensamento e do direito de discordar e de protestar é cerceado
quando da decisões maiores do partido.

Mas, Sr. Presidente. parece que aqueles que saem, que
se afastam do partido - não fui expulso, eu me afastei, como
se afastaram o Deputado César Maia e a Deputada Regina
Gordilho. e outros deputados se afastarão no futuro - ou
são ameaçados de expulsão do PDT. vem um sopro de rénova
ção. de sorte. Estamos vendo agora que o Deputado César
Maia, desautorizado publicamente pela prepotência do Go
vernador Leonel Brizola. possivelmente será o Prefeito do
Rio de Janeiro -está disputando com o PT -e futuramente
talvez seja Governador do Estado. Eu também fui bafejado
pela sorte de ser afastado do PDT. Nunca fiz tantos Prefeitos
na minha região. Fiz dez Prefeitos. enquanto o PDT fez dezes
sete. Os dez irão acompanhar-me na minha decisão. e possivel
mente outros três também. Restarão para o partido quatro
ou cinco prefeitos eleitos.

Sr. Presidente. a comunicação que desejo fazer à Casa
é a do meu afastamento. Estou tomando essa atitude em
memória do Deputado Ulysses Guimarães. o amante da liber
dade, que disse: "Tirem-me tudo. mas não me tirem o direito
de pensar. Tirem-me tudo. mas não me tirem o direito de
ir e vir. o direito de contestar. porque toda unanimidade é
\:>urra". Achq que deve haver divergência. A luz e a verdade
surgem com a divergência e no meu partido isso não acontecia.

Vou continuar na Oposição. mas não vou ser radical.
Votei contra e a favor de projetos do Presidente Collor. vou
votar muitas vezes contra o Governo Itamar Franco, mas
também muitas vezes vou votar favoravelmente, se a mensa
gem dele for conveniente. de acordo com a opinião pública
brasileira. Não sou radical, sou um amante da liberdade e,
por isso. estou desligando-me do PDT e comunicando a esta
Casa a minha decisão. sem nenhuma saudade. Fundei o par
tido na Paraíba. e chegamos a ter oito Deputados Estaduais,
três Federais e vários Prefeitos. Creio que agora o partido
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vai desmoronar-se. E llão haverá outro Parlamentar, sem falsa
modéstia, que faça o que eu fiz pelo PDT na Paratba.

Muito obrigado.

, DISCURSO DO SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SE
RÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB - RR. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Depu
tados, com pesar ocupo a tribuna desta Casa para prestar
homenagem póstum~ ao seu mais ilustre membro em todo
o período da República.

Por mais que se tenha falado aqui em Ulysses Guimarães,
ainda é pouco para retratar-lhe a grandeza de alma e a nobreza
de espírito. Corno arauto da democracia, foi ele, em sucessivas
décadas, o ponto de equilíbrio do Congresso, principalmente
nas horas mais tumultuadas da política nacional.

Mais que uma biografia, deixou o Doutor Ulysses um
exemplo de vida pública a ser imitado por quantos têm a
convicção de colocar os interesses da sociedade acima dos
interesses pessoais.

Em toda a sua vida parlamentar, manteve o mesmo hori
zonte de defesa da Pátria, sendo magnânimo no trato com
os semelhantes e mais ainda com os assuntos de. naturea pú
blica.

Pela exemplar conduta política que sempre o cara€terizou
e pela forma decidida com que assumia a defesa das causas
sociais, até colocando em risco a própria pele, nos momentos
mais dramáticos da história recente, o Congresso Nacional
tem em Ulysses Guimarães o seu referencial mais próximo
em termos de eficIência, probidade, destemor e permanente
dedicação à causa que abraçou, a política.
, Por tudo o que.foi e por tudo o que passou a representar

para as atuais e futuras gerações de políticos, a minha mais
fiel e sincera homenagem ao Doutor Ulysses, ao "Senhor
Diretas", e ao 'grande responsável pela "Constituição Cida
dã".

Era o que tinha .a dizer.

A SRA. ZILA BEZERRA (PMD~-AC.Pronuncia o
.seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
neste momento em que todo o povo brasileiro, ainda convul
sionado pela surpreendente notícia do trágico desaparecimen
to de um dos nossos mais emine'ntes integrantes desta Casa;
o Deputado Ulysses Guimarães, amarga. e cruel realidade,
desejo, desta tribuna, juntar a voz e o sentimento de todo
o povo acreano à mais profunda consternação, pela irreparáv<;l
e imensurável perda; cuja extensão se amplia na medida em
que se toma consciência da importância que esse grande ho
mem público exercia na condução dos caminhos que o nosso
País percorria nesta decisiva quadra política da vida nacional.

, Simples, alegre, voluntarioso'f!'>companheiro, trazia ele
consigo, de berço, a: obstinação dos predestinados, a prudência
e a sagacidade da legendária figura grega, que serviu de inspi
ração para a adoção de séu nome de batismo. . .

A sabedoria popular estava sempre presente nas suas
'iluminadas reflexões, desde os maÍs simples' fatos do dia-a-dia
às mais complexas crises político-institucionais, muito freqüen
tes na vida brasileira. Costumava ele buscar, na pitoresca
filosofia do povo e na cristalina lógica que iluminava a sua
lúcida visão do mundo, o fundamento para as posições que
tomava e defendia, não raro, com obstinação' e perseverança.

,Por isto, sua estrela brilhava nos momentos mais agudos,

quando a mediana inteligência não corlseguia vislumbrar: o
caminho seguro e firme que pudesse conduzir a Nação a bollt
termo, na crista de uma eventual crise po-ntica O1.i'institucional
incidente.

No bom estilo do Dr. Ulysses, Sr. Presidente, recorro
à sabedoria popular, que, aliás, ouvi neste·Plenário recente
mente, a definição mais adequada da personalidade combativa
do nosso pranteado homenageado: "Não era um atleta de
competições amistosas, mas das grandes olimpíadas..."

O sentimento nacional, revelado hoje em todos os rincões
da nossa Pátria., reflete só tristeza e desolação e a sensação
de que, num instante importantíssimo, deixamos de contar
com um dos nossos mais valorosos aliados. O sentimento na
cional é hoje, SI. Presidente, já de muita saudade. Aliás,
como bem sentencia a sabedoria chinesa, "tanto mais valerá
a sua vida, quanto mais vier a ser sentida a sua morte".

Dentro dessa concepção pelo reconhecimento de seu po
vo, será, certamente, o Dr. Ulysses Guimarães, alçado ao
mais elevado patamar na história política contemporânea do
Brasil. ...

Deixa ele às gerações do seu tempo e às futuras o e(Cemplo
de lealdade, de retidão de caráter, de honestidade, de civismo
e de devoção à sua Pátria e ao seu povo, a quem serviu
com destemor, abnegação e, sobretudo, respeito à sua majes<
tade e poder. .

Parece, Sr. Presidente, que estou ouvindo a voz do Dr.
Ulysses, na sua invulgar postura de mando, após um aconteci
mento traumático, como o que estamos vivendo, dizer: "La
mentamos profundamente o acontecido, mas o Brasil não
pode parar. A Nação precisa reagir e retomar as forças para
prosseguir na luta pela democracia e ,pelo desenvolvimento".

A democracia era o seu símbolo, o seu escudo, a sua
bandeira, a sua palavra de ordem. É, certamente, dentro dessa
perspectiva, que neste instante devemos nortear a nossa cons
ciência e buscar a inspiração do agora iluminado espírito do
nosso grande líder, que se afasta dos embates terrenos, para,
lá de cima, certamente à destra do Criador, encaminhár a
solução dos grandes e. angustiantes problemas que estamos
enfrentando e que ainda iremos enfrentar.

"Navegar é preciso", já enfatizava Ulysses Guimarães,
o que doravante irá repetir toda a Nação brasileira, em seu
louvor.

O povo acreano assoç,ia-se às homenagens que o País'
presta ao .seu gr-ande homein público, agora elevado li mere~
cida pl<lsiçãcthistórica de "Vulto Nacional".

Erao o que tinha á ç1izei.'

O SR. IVANDRO CUNHA LIMA{PMDB - PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sroS e Srs. Depu
tados, vivo um 'duplo sentimento de pesar pelo desapareci
mentodo Deputado Ulys.ses Guimarães, a quem todos chama+
dos simples e respeitosanient~, DI. Ulysses.

Primeiro, um sentimento de caráter pessoal vividd' por
alguém que perde um ente querido, um parente, um amigo,
um conselheiro, um orientador, um paradigma de comporta
mento na vida pública, por que não dizer, um ídolo; outro,
a: angústia em que me incluo na amplitude da consternação
maior -do nosso partido, o PMDB; do Congresso Nacional,
d'à- classe política, da própria sociedade brasileira, em todos
os seus segmentos, sem distinção de idad(l, nível social, cultural
ou de caráter religioso ou ideológico. Na verdade, Dr. Ulysses,
que sempre recebeu e meJ,;eceu o respeito, a admiração, a
veneração, a confiança dos brasileiros, nos momentos mais1
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difíceis da vida nacional, oferecia a contribuição de sua inteli
gência, competência, dignidade e espírito público.

Conheci Ulysses Guiimaiães em 1973, anticandidato à
Presidência da República, na ousada aventura de se contrapor
ao regime militar, que já completava 10 anos. Aí começou
a minha admiração por esse comandante, timoneiro, peregrino
da liberdade, quase sempre conciliador, mas guerreiro intimo
rato quando a alternativa era a luta.

DGsapareceu, como soldado raso, como se dizia, pois
não dispunha ultimamente de nenhum cargo, a não ser a
outorga legitimadora do seu mandato doO"eputado Federal,
conquistado sucessiva e ininterr'lptamente desde 1950. Não
necessitava de cargos, postos, pO' ições para liderar ou coman
dar. General sem estrelas, restav, im-lhe sempre galões indelé
veis, traços inseparáveis do seu caráter sem jaça, persona
lidade excepcional e liderança inconteste. Essas marcas lhe
vieram do berço, batizadas pelo nome que lhe foi conferido
em homenagem ou invocação ao guerreiro Ulysses; cujos fei
tos bélicos foram decantados em versos por Homero, exal
tando e registrando para a História universal as aventuras
do grande herói grego, retornando à pátria depois da tomada
de Tróia.

Disse um poeta sobre a morte trágica de alguém que
sonhou demais:

"As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par
Sua alma subiu ao céu
Seu corpo desceu ao mar."

O jornalista Carlos Chagas falou muito bem: "Dr. Ulysses,
agora é a alma da Nação".

Ninguém viu Dr. UI~'~~csmorto, contido entre o madeiro
mortuário. Possivelm'.::nte não terá cruz em cemitério. Não
terá lápides negras com legendas de v!da e morte s!;\.l:>re jazigo
derradeiro na pla.::idez das necrópoles.

Dividido em duas grandezas, entre- as águas oceânicas
e os páramos ceksl'::s, seu corpo virou estrela do mar, e sua
alma tornou-se esperança no céu, pano que cada brasileiro
seja, um dia, um cidadão.

o SR. GILVAN BORGES (PMDB - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Estado
do Amapá vive hoje sob o manto do abandono e sob o coman
do do timoneiro da corrupção, o Governador Annibal Bar
cellos.

O Governo do Amapá, criminosamente, fez um emprés
timo autorizdo pelo Senado Federal para comprar doze grupos
geradores c doze turbinas da União Soviética. Quatro delas
queimaram, porque nenhuma prestava. Foram gastos doze
milhões de dólares, e o Estado do Amapá, recentemente {:ria
do, está endividado.

Chegou o momento de retomarmos 11 9ianteira para estar.
car esses crimes praticados pelo Qoverno do Amap:!í. cOD;l;an
dado pelo famoso "homem da mala preta" , Deputado Sérgio
Barcellos, que pagará caro pelos crimes que vem êomet$l.o
contra a população amapaense.

Na próxima terça-feira estaremos apresentando à Mesa
um requerimento de criação de uma CPI para investigar o
PG- do Amapá, que anda livre, de nariz empinado, e pensa
que continuará impune, mas o Brasil já deu uma grande lição,
mostrando que é possível punir os bandidos, os ladrões, os'
colarinhos-brancos. E o Sr. Sérgio Barcellos, peregrino da
corrupção no.Amapá, irá pagar por isso. O Amapá. está às

escuras, sem energia, sem água, e a população passa por um
sofrimento sem fim, enquanto o Governo daquele Estado
prioriza a construção civil, que é o caminho da corrupção.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, respeitando o
luto em que esta Casa se encontra. Aliás, ontem já nos mani
festamos a respeito da perda do grande líder Ulysses Gui
marães.

O SR. RUBEN BENTO (Bloco - RR. Pronuncia o se- .
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
também em Roraima o ardor político de Ulysses Guinlarães
se fez notar, não só pela televisão ou rádio, mas pessoalmente
ali esteve para incentivar e apoiar o candidato de seu partido
à Prefeitura Municipal de Boa Vista. Sua presença ainda hoje
é lembrada pela população, que acorreu ao comício, preten-

'dendo ouvi-lo e aplaudi-lo, reconhecendo sua liderança nacio
nal.

O apoio dado ao candidato, por sua palavra entusiástica,
combatendo a ditadura e os que por meio dela chegaram
ao poder, foi suficiente para que as urnas respondessem naque
la capital em apoio ao candidato do PMDB, vitorioso nas
eleições de 1985 à Prefeitura Municipal de Boa Vista.

Seu fundamento básico era o companheirismo, demons
trado aos iniciadores do PMDB de Roraima, tal como João
Melo (em memória), com quem Ulysses mantinha laços de
amizade e consideração. Fraternalmente aliado aos seus co
mandados, Ulysses sempre dedicou a estes, em Roraima, sua
confiança nos destinos políticos do seu partido.

Em nome do povo de Rcraima, que se associa ao restante
do '?aís, registro aqui o sentinlento de pesar, tendo sempre
à frente os desígnios do Criador, que é o autor de todas
as coisas, até do infortúnio.

Rorainla também perde um de seus amigos, pois Ulysses'
sempre se mantinha a par dos acontecimentos nacionais, de
monstrando interesse pela causa regional.

Um adeus, e a presença da memóri~doDeputado Ulysses
Guimarães.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, não é a primeira vez que venho
à tribuna para denunciar ocu..r~'lcias de violência e de desres
peito aos direitos fundamentais dos cidadãos na região de
Bom Jesus da Lapa. Trata-se de assegurar a posse secular
:de remanesce1ttes de quilombcs, dos poucos que ainda exis
tem, como patrimônio hist6r;co do Brasil. Naquela região
uma comunidade negra há m2.Ís de dez anOs vem sendo amea
çada pelo fazendeiro Carlos Bonfinl, de Guanambi.

Sr. J!residente, acabo de receber documento subscrito
pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
da Bahia, CUT, Associação. dos Advogados dos Trabalha
dores Rurais da Bahia, Movinlento Negro Unificado da Bahia,
CIT, Regional d,a Bahia e Sergipe, denunciando dois fatos
OC01J'ioo:> ,~os dias 10 e 12 de setembro.

t>asso"'à' .descrever o qtie consta neste documento, do qual
peço a transcrição nos Anais da Casa.

Houve desrespeito - é isso que quero enfatizar - ao
'livre trânsito das popula.ções na área. ('(-;,

A Diocese de Bom Jesus da Lapa programou para o
'dia 10 uma celebração na Comunidade Negra do Rio das
Râs, precisamente no local chamado Enchu, para comemOrar
os 500 anos de evangeliZação na América Latina, com a partici
paçãqde todas as paróquias da Diocese, não apenas de agentes
pastorais, mas de representantes de trab,alhadores, de várias
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entidades, .como a OÃB e Defesa dos Direitos Humanos,
CPT etc. E pessoas que se dirigiam ao local para a celebração
depararam com vinte policiais que cercaram a estrada, impe
dindo-as que chegassem até lá. Ficaram sitiadas por mais de
oito horas e tiveram de retornaia Bom Jesus da Lapa. Quando
procuraram as autoridades - o Juiz de Direito, o Promotor
Público, b Delegado - não encontraram ninguém para asse
gurar o seu direito, nem o direito de culto. Foi um desrespeito
à Igreja Católica do Brasil. O Bispo e os padres da Diocese
foram impedidos de celebrar missa naquele dia. As comuni
dades que se deslocaram até a r::;giãÇ>, de várias paróquias,
não puderam participar daquele ato. E um desrespeito e uma
violência a um direito fundamental do livre trânsitd. Acredito
que esta Pátria ainda é de todos os brasileiros.

Também é um desrespeito à celebração do culto. E a
Constituição Federai proíbe a formação de grupos parami
litares. Temos, naquela região, grupos de pistoleiros para asse
gurar a área de um fazendeiro que vem grilando, querendo
expulsar as trezentas fammas remanescentes de quilombos
da Comunidade do Rio das ~ãs. Esse fato já foi denunciado
por nós várias vezes desta tribuna. Encaminhamos à Procura
doria-Geral da República representação' contra esse fazen
deiro e já levamos ao conhecimento do ex-Ministro da Justiça
e também do atual essa denúncia..

Neste momento, dirijo-me ao Governador da Bahia, o
Sr. Antônio Carlos Magalhães - dito paladino da moralidade,
dito como grande Governador do Estado - para dizer que
S. Ex' não assegura os direitos fundamentais dos cidadãos
no Estado. Pelo visto a Polícia Militar da Bahia está a serviço
do próprio fazendeiro, porque não havia mandado do juiz
e naquele momento diziam cumprir ordens do fazendeiro Car
los Bonfim.

Portanto, esse fato vem se repetindo há dez anos. Até
uma liminar concedida pelo juiz não foi cumprida. O fazen
deiro desrespeitou as ordens do juiz, subornando a Polícia
Militar do Estado.

Pergunto ao Sr. Antônio Carlos Magalhães se na Bahia
o atual Secretário de Segurança Pública é o Sr. Carlos Bonfim,
de Guanambi, ou se há Secretário de Segurança Pública, por
que a polícia dizia cumprir ordens do fazendeiro, sob a alega
ção de que a população da região estaria invadindo as suas
terras. Ora, ele é quem está expulsando de suas terras possei
ros com mais de cem anos, remanescentes de escravos, um
patrimônio histórico também ameaçado.

Por estas razões, manifesto mais uma vez a minha indigna
ção, o meu repúdio e a minha condenação à ação da polícia
a serviço dos latifundiários da Bahia.

Notas a que se refere o orador.

NOTA ÀS AUTORIDADES

Há muitos anos, vem acontecendo um conflito de terra,
no Município de Bom Jesus da Lapa, na Comunidade Negra
do Rio das Rãs, envolvendo 300 fammas e o grileiro Carlos
Bonfim.

< No último dia 10 de outubro, estava programada a cele
eração de uma missa, que seria presidida pelo Bispo Dioce
sano D. FranciscO Batistella e participada pelos moradores
das várias comunidades do Rio das Rãs, por delegações de
todas as paróquias daquela Diocese, além de entidades repre
sentativas dos trabalhadores e de assessoria, bem como de
representante da OAB e do Movimento Negro Unificado.

Ao se dirigirem para o local, as pessoas foram violenta
:~nte cercadas por 'policiais militares, fortemente armados,

que as impediram de prosseguir viagem, bem como de passar
em estrada tradicionalmente usada pelos moradores de Enchu
e de Capão do Cedro.

O Sargento Julião, que comandava o destacamento da
Polícia Militar, não apresentou ordem de autoridade compe
tente que desse respaldo às suas ações. Recebia orientações
na sede da Fazenda Rio das Rãs, dita do Sr. Carlos Bonfim,
e utilizava-se também de toda a infra-estrutura desta, enquan
to aquelas pessoas ficaram sitiadas na estrada por mais de
8 horas.

No dia 12 do corrente, o assessor jurídico do Pólo Sindical
e entidades de apoio e assessoria se dirigiram mais uma vez
até o local. Em vez da polícia, encontraram um grupo de
homens armados de revólveres e de escopetas que, nova
mente, impediam o aceso à área, afirmando que tinham ordens
de matar ,quem ali entrasse e que existia um outro grupo,
dentro da mata, com a mesma ordem de atirar em quem
passasse.

Diante das gritantes arbitrariedades, praticadas pelo gri
leiro Carlos Bonfini, que se utiliza da Polícia Militar, além
de pistoleiros armados, para praticar atos que ferem direta
mente a Constituição, como o direito de ir e vir, o do livre
exercício de cultos religiosos, com a formação de grupos para
militares, as entidades e representantes de classe conclamam
as autoridades constituídas para que, nas suas diversas atribui
ções apurem tais crimes e punam os responsáveis, pois:

Quem deu ordem para que o Sargento Julião sitIasse
na estrada, por mais de 8 horas, cerca de 500 pessoas, incluindo
Bispo e religiosos?

Até quando a Polícia Militar da Bahia, junto com pisto
leiros, vai impedir o uso de estradas de acesso a locais de
moradia, secularmente usados por aquelas comunidades?

É legal a criação de grupos paramilitares? Por que até
agora os pistoleiros não foram desaqnados?

Por-que até agora a Polícia Militar não foi utilizada para
garantir o cumprimento da liminar de reintegração de posse
às 300 fammas de posseiros do Rio das Rãs, concedida pela
Justiça?

Até quando tais violências ficarão impunes neste Estado?
Tais atos e arbitrariedades ferem profundamente o exer

cício da cidadania e exigem medidas sérias das autoridades
públicas responsáveis.

Atentamente, aguardamos.
Salvador, 14 de outubro de 1992.

FETAG/BA; CU'fIBA; AATR; MNU; CPT REG. BA/
SE.

CELEBRAÇÃO EUCARíSTICA

Diocese de Bom Jesus da Lapa - Dia 10 de outubro de
1992.
Tema: ôs 500 anos de -Evangelização na América Latina

Abertura da 4' Conferência Latino-Americana em Santo
Domingo - Amériç,fl Central - cujo tema central é: "Nova
Evangelização - Promoção Humana - Cultura Cristã".

- Compromisso da Diocese na Nova Evangelização nas
Diferentes Culturas_- (Di.ret~es G~rais da Cr-rBB)

A Diocese de Bom Jesus da Lapa, através da Coorde
nação Diocesana, convida todas as paróquias da Diocese a
participarem da Ampla Celebração da Missa, através da qual
a Diocese se coloca em sintonia com a Igreja Católica na
4' Conf. Latino-Americana que se realizará em Santo Domin- .
go, a pa~r do dia 12 d~ outubro, encerrando-se no dia 28
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de outubro, com a participação de Sua Santidade o Papa
João Paulo 11.

A Diocese celebrará nesse mesmo dia, em nível Dioce
sano, os 500 anos de Evangelização na América Latina; A
Diocese, nessa mesma Celebração, renovará, em conjunto
com todas as paróquias representadas, o compromisso da
Evangelização nas diferentes culturas, e a fidelidade à evan
gélica opção preferencial pelas culturas oprimidas (Cf. Dire
trizes Gerais da CNBB).

Local da Celebração: Comunidade do Enchu (comuni
dade tipicamente da Cultura Negra - remanescente de Qui
lombos).

Horário da Celebração - Dia 10 de outubro às 9 horas.
Obs.: A Liturgia será preparada com a participação de

todas as paróquias, cf. folheto anexo.
Bom Jesus da Lapa, dia 17 de setembro de 1992. 

Ir. Miriam Inês Bersch Coordenadora Diocesana da Pastoral.

o Sr. Alano de Freitas - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. ALANO DE FREITAS (PMDB - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, comunico à Presidência e a
todos os Srs. Parlamentares que reassumo as funções de Depu
tado Federal nesta Casa, em substituição ao Deputado Lázaro
Barbosa. S. Ex· foi convidado a compor o Governo Itamar
Franco, pelo qual temos o maior respeito. E na atual quadra
política o Congresso Nacional tem dada total apoio ao novo
Governo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presi
dência registra a volta a esta Casa do nobre Deputado Alano
de Freitas.

Concedo a palavra ao Sr. Nan Souza.

O SR. NAN SOUZA (PST -MA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, deveria dedicar todo
o tempo de que disponho hoje para prestar justa homenagem
ao professor brasileiro, esse abnegado profissional da abertura
do caminho, da qualificação e formação do cidadão.

Sei que não há muito o que comemorar no Dia do Profes
sor, porque esta profissão, lamentavelmente, está despres
tigiada e passa por momentos difíceis. Há uma decadência
econômica e social do professor, resultante seguramente da
ausência de uma política voltada para a educação adequada.
Apesar disso, queremos render nossa homenagem aos profes
sores, associando-nos a eles neste dia e desejando que o Go
verno que ora se instala possa refletir melhor sobre o futuro
do Brasil e chegar 'à conclusão de que, para o País sair do
Terceiro Mundo no Segundo ou no Primeiro Mundo, é neces
sário, antes de mais nada, investir na educação.

Sr. Presidente, queremos também lamentar o episódio
ocorrido ontem na CPI da VASP, a famosa CPI que busca
apurar as irregularidades praticadas na privafização daquela
empresa estatal de São Paulo.

•O que é mais grave, e que queremos registrar com muita
veemência, é que, no momento em que, no discurso da moda,
a palavra chave é "passar o País a limpo", o pessoal do PMDB
- não o PMDB do Dr. Ulysses, mas o PMDB do ex-Go
vernador de São Paulo - não está entendendo que é nec ~s

sário aprofundar-se em todas as questões que dizem respe.ito
à ética na política e ao uso indevido do dinheiro do povo
brasileiro.

Por que esta Casa, que deu uma demonstração de'sobe
rania e teve a capacidade de afastar um Presidente corrupto
da Presidência da República, não se aprofunda no exame
das denúncias? Na minha'opinião, há um erro tático do Presi
dente do PMDB, na medida em que foge para não esclarecer
a verdadeira realidade. Parece-nos, numa ligeira interpreta
ção, que ele está dando um atestado de que há culpa, mas
não quer ver isso no domínio público. Creio que é um erro
tático, mas é atribuição dele. O que esta Casa não pode admitir
é que o Presidente da CPI~-que representa o PMDB naquele
organismo, considere-se intocável e dono de todas as decisões,
desrespeitando aquele Colegiado, que quer fazer um trabalho
sério, como fez esta Casa, no seu todo, quando admitiu a
denúncia contra o Presidente Collor e o afastou do cargo.

Afirmo, com toda segurança, que não se pode usar esta
Casa como uma defesa corporativa que venha a prejudicar
o astral alto que estamos vivendo na tentativa de resgatar
a imagem do Congresso Nacional. Não podemos, em nome
de um membro desta Casa, considerar que o episódio de
ontem não tenha significação ética ou moral. É muito mais
do que' um fato político. É sobretudo, uma demonstração
de que a moral ainoa não está contaminando todos os membros
da Casa. Está na hora de reconstruirmos este País, mas, se
a ética e a moralidade não forem o principal ingrediente da
ação diária de cada Parlamentar, voltaremos ao fundo do
poço, como acontecia até há pouco tempo.

E necessário que o Presidente Ibsen Pinheiro tome as
devidas providências no sentido de que aquela Comissão não
seja instrumentalizada por um partido, e não seja também
uma forma de denegrir a imagem desta Casa, quando se está
lutando para o verdadeiro resgate da sua moralidade.

Sr. Presidente, queremos que essas providências sejam
entendidas não como uma decisão em função de um partido
ou de outro. O trabalho da CPI da VASP tem que ser mais
um exemplo, entre tantas outras ações que engrandeceram
esta Casa, que precisa, mais do que nunca, ficar de plantão,
timoneira mesmo, em defesa da ética na política brasileira.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste momento em que
são prestadas merecidas e honrosas homenagens ao DI. Ulys
ses Guimarães, símbolo da ética e da moralidade nacional
todos nós, principalmente o PMDB, deveríamos colaborar
com os trabalhos da CPI. Não se pode - até usei uma figura
~hamar o PMDB do DI. Ulysses de PMDB do DI. Quércia.
Q!1eremos que o PMDB siga a trilha honrosa que seguiu o
Dr, Ulysses.

&;a o que tinha a dizer.

O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr·s e Srs. Deputados, o novo
Ministro do Trabalho encantou a Nação, ao trazer de volta
proposta do Governo sobre a fixação do salário mínimo em
100 dólares. Na verdade, esta é uma história antiga e não
cumprida, dita por pessoas que não tinham a credibilidade
que tem o atual Ministro do Trabalho... _ -,

Neste Governo de transição pa)"a O 'Parlamentarismo, cha
mado de Governo provisório, transitlfri~; que conta com gran
de participação de parlamentaristas T e o Congresso Nacional
tem enorme responsabilidde na sua realização e governabi
lidade - as palavras do novo Ministro ecoam como hino
para os trabalhadores brasileiros.

Na verdade, aqueles que vivem de salário, e ql.l'ti conse
guiram sobreviver após a crueldade, a incoerência e a irrespon
sabilidade do Governo Collor, vêem o atual Ministro como
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alguém com sensibilidade para com os trabalhadores, com
os desempregados, com aqueles que já passaram e que ainda
passam fome.

Não há desenvolvimento econômico sem salários justos.
Um salário mímino de cem dólares é desejado por muitos,
na busca da justiça salarial.

Quero manifestar meu apoio à proposta do Ministro.
Desejo que ela se realize rapidamente, para que o País, com
salários justos, retome o caminho do desenvolvimento. Está
provado que o arrocho salarial só serviu para enriquecer alguns
banqueiros e empobrecer a sociedade brasileira. Diminuiu
o consumo e a produção, sucateou o parque industrial e impos
sibilitou o crescimento nacional.

Quando ouço as palavras do Ministro do Trabalho, passo
a acreditar na perspectiva de o País retomar o desenvolvi
mento, mas, imediatamente, ouço algumas vozes, que não
têm muito compromisso com aqueles que trabalham, dizerem
que um salário mínimo de cem dólares iria quebrar a Previ
dência Social estatal. Isto não é verdade. Os melhores anos
da Previdência Social estatal foram aqueles em que o País
teve um salário mínimo próximo aos cem dólares. Hoje, a
Previdência Social apresenta superávit e pode" tranqüilamen
te, conceder, no primeiro e no segundo mês, um salário míni
mo de cem dólares, ou próximo a isso, sem quebrar.

É bom que esses representantes de grandes grupos econô
micos tomem consciência de que o Brasil não é deles. O
Brasil é de todos, inclusive dos doze milhões de aposentados
que foram massacrados pelo irresponsável Governo Collor,
e dos milhões de trabalhadores que estão na expectativa de
se aposentar. Não se pode acenar com a perspectiva de melho
res dias para aqueles que recebem uma aposentadoria miserá
vel. O Governo não tem o direito de dizer àquele que contribui
para a Previdência Social estatal que o valor do benefício
que receberá depois de aposentado será tão iníquo que ele
não poderá viver com dignidade.

Quero aplaudir a iniciativa do Ministro do Trabalho e
dizer que a extensão do salário mínimo para cem dólares,
ao contrário do que dizem alguns, não inviabilizará a Previ
dência. Na verdade, irá fortalecer e viabilizá-Ia. O que enfra
quece a Previdência são as más condições oferecidas pelo
Governo Federal e a legislação equivocada que leva a opinião
pública a dela não participar.

Sr. Presidente, defendo o salário mínimo de cem dólares,
proposto pelo Ministro Walter Barelli, estendendo, conse
qüentemente, aos doze milhões de aposentados e pensionistas
o mesmo direito, o que contribuirá para a elevação da capaci
dade da sociedade brasileira.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
muito embora juridicamente não possamos ainda declarar co
mo morto o grande Ulysses Guimarães, de fato já não há
mais esperanças. Por isso mesmo, creio que todos desta Casa,
cada um à sua maneira, renderão as homenagens àquele gran
de paulista e grande brasileiro que durante trinta anos honrou
e dignificou o Parlamento brasileiro.

Sr. Presidente, André Malraux dizia que há homens-ilha
'e homens-continente. Os homens-ilha são aqueles cQmo que
encastelados, ensimesmados, que não se abrem muito bem
para o próximo: por isso, eles lembram uma ilha. Os homens
continente, por outro lado, são aqueles que estão sempre
abertos à realidade extexiQk~ptó1tlmos aos novos tempos,
às novas id:.1~'<por'lsso, crescem, crescem e se tornam
hort'I'ens-continente.

Diria que Ulysses Guimarães foi marcadamente um políti
co-continente no cenário brasileiro. E, para confirmar a regra,
ele, que foi tão grande, viveu momentos altos e também mo
mentos de dificuldade na sua vida pública. Sem dúvida, os
momentos mais altos foram vivenciados aí nessa cadeira em
que V. Ex~, Sr. Presidente, tem a honra de se sentar, quando
promulgou a sua "Constituição Cidadã". Certamente, houve
momentos de angústia e de sofrimento, mormente quando
o eleitorado não lhe fez justiça, destinando menos de 4 mil
votos a um homem que merecia ter 40 milhões de votos,
pelo seu valor e exemplo de vida.

Veja, Sr. Presidente, para Napoleão, como dizia freqüen
temente Trancredo Neves, política é a forma pela qual o ho
mem se realiza em sua maior plenitude; mas é, sobretudo,
destino. Diria mais uma vez: está aí a memória de Ulysses
para comprovar que a política é destino.

Como entender que Ulysses Guimarães jamais tenha go
vernado o Estado de São Paulo e que nãoter.ha chegado
efetivamente à Presidência da República? Talvez por não ter
sido Governador e Presidente da República agora é que se
vê a sua grandeza. Afonso Arinos nos ensinava, lembrando
seu velho pai, Afrânio, que uma coisa é o prestígio e outra
é o conceito. O prestígio quem dá é o cargo, mas o conceito
é das pessoas. Quem tem conceito pode receber nomeações,
mas não precisa delas para se impor e ser respeitado perante
a comuniade. Ulysses não foi Governador, nem Presidente,
mas foi maior do que muitos Presidentes e Governadores
do Estado de São Paulo.

Podemos esquecer muitas personalidades que governa
ram este País ou o Estado de São Paulo, mas jamais esquece
remos Ulysses Guimarães, por tudo o que ele foi e pelo exem
plo que constitui para nós, contemporâneos seus, e sobretudo
para as gerações futuras.

O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Parlamentares, evidente
mente ainda estamos vivendo consternados pela tragédia ocor
rida no início da semana, com o desaparecimento de ilustres
personalidades como a do ex-Senador Severo Gomes, que,
apesar de ter exercido o poder numa época de ditadura, teve
uma postura avançada, buscando a modificação, para melhor,
da sociedade brasileira. A postura de Ulysses Guimarães,
colega Parlamentar, que teve um passado exemplar, não é
preciso repetir.

O que nos resta fazer é assumir seus exemplos positivos
de vida; que eles se multipliquem e transformem efetivamente
o Brasil num País melhor para todos. Este, tenho certeza,
foi o motivo da vida pessoal e política do nosso colega Ulysses
Guimarães, que, agora, fisicamente, faz parte do passado.
Mas seus exemplos continuarão eternamente na nossa vida
e no nosso dia-a-dia.

Sr. Presidente, Srº" e Srs. Deputados, comemoramos hoje
o Dia do Professor, uma data oportuna para refletirmos sobre
a situação do ensino e, sobretudo, da Escola Pública no Brasil.
Os professores são, pela natureza da sua atividade, os constru
tores da cidadania.

Qualquer projeto consistente de transformação social
passa pela revalorização do professor. É um fato incontestável
que ao longo das últimas décadas os professores foram redu
zidos à condição de bóias-frias do ensino.

Os salários do magistério no País são indigentes. A profis
são não exerce hoje qualquer fascínio sobre a juventude, pois
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ser professor significa abraçar uma vida de privações e dificul
dades.

É espantoso como sucessivos governos têm tratado a Edu
cação com absoluto descaso. Este desprezo à formação cultu
ral da população contrasta com a demagogia feita em torno
da questão da Educação durante as campanhas eleitor~is.

A Escola Pública vive um quadro de indigência. A baixa
remuneração dos professores não pode ser apontada como
única causa da queda na qualidade do ensino. Contudo, é
indesmentível o fato de que não se pode pensar na melhoria
do ensino sem promover uma melhoria salarial substancial
da sociedade, que motive osprofesson,s.

O Governo Itamar Franco; que agora assume, tem a
oportunidade de prestar um grande serviço a este País, dando
efetivamente ao ensino a prioridade que ele merece. É preciso
abandonar a megalomania de projétos como o dos CIAC,
que se voltava mais para atender aos interesses das emprei
teiras do que para resolver as necessidades da população.

Espero que o novo Governo faça um esforço concentrado
,para reerguer a Escola Pública. É uma grande mentira falar
em modernidade enquanto o País não consegue oferecer ensi
no básico a todas as suas crianças.

Quero aproveitar esta data para render justas homena
gens aos professores, reafirmando minha solidariedade com
as suas lutas por melhores condições de ensino e por melhores
salários. Espero que os novos tempos que o Brasil experimenta
se traduzam numa valorização do magistério.

O f'~ofessor é o operário da nova sociedade que deseja
mos para o Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CELSO BERNARDI (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deptltados, ao mestre
Ulysses Guimarães, com carinho.

Comemora-se hoje o Dia do Professor. O dia 15 de outu
bro é a data consagrada aos mestres. Não havia motivo para
grandes comemorações; há hoje muito menos, em razão da
ausência de Ulysses Guimarães.

Nos últimos três dias,' ouvimos - e foi registrada nos
Anais -,'<1 palavra emocionada, vibrante e abalizada de ilus
tres Deputados que expressaram o sentimento de dor, pesar
e saudade pela perda de Ulysses Guimarães. Todos, com justi
ça, chamam-no de doutor - seguramente d único político
brasileiro que ostenta esse título - de "Sr. Diretas", de "mas
cate do parlamentarismo", de "símbolo da Constituição-ci
dadã" ou de "guerreiro da democracia".

Pois eu, Sr. Presidente; Sr~'-eSrs. Députados, atrevo-me,
neste 15 de outubro, dia consagrado aos professores, a cha
má-lo de mestre e - por que não dizer, como as crianças
aos seus primeiros professores, aos formadores de seus carac
teres? - de tio Ulysses. Porque a arte de ensinar e de fazer
política ele a exerceu em tempo integral, com dedicação exclu
siva; soube ensinar como poucos e, também como poucos,
soube aprender.

Vivenciamos hoje no Brasil o momento de uma re~olução
ética. Pois em nome dessa revolução ética, que sempre há
de começar pelas salas de aula, queremos expressar os senti
mentos de respeito, admiração e gratidão aos professores bra
sileiros, fazendo referência ao nome de quem hoje choramos
a dor da ausência e já a: da saudade: Ulysses Guimarães.

-Queremos reafirmar o que temos feito em nossa ação
parlamentar pela palavra e, hoje, pela boa vontade dos nossos
colegas, na Presidênci~ da Comissão de Educação, Cultura

e D'esporto da Casa: o Brasil só será um país desenvolvido
e só poderá chegar ao Primeiro Mundo se efetivamente investir
na educação. E lamentável que ao longo dos últimos anos
tenha ocorrido o contrário. Deu-se prioridade aos investi
mentos econômicos em prejuízo dos investimentos na educa
ção, mas é a educação que poderá levar o País ao seu desenvol
vimento econômico. Não podemos esperar que a economia
se desenvolva para depois colocarmos em prática as políticas
sociais. '

Nesse contexto de descaso pela educação as maiores víti
mas são o professor e as crianças. O professor sofre não apenas
em razão do achatamento salarial, mas também da agressão'
à sua própria dignidade profissional. Infelizmente temos assis
tido ao malogro e à decadência do ensino brasileiro e à falta
de valorização do professor, que é o agente, o princípio e
o fim da educação. Sem a valorização do professor não podere
mos ter uma educação de boa qualidade.

Por essa razão, no dia em que esta Casa vive o sentimento
de dor pela perda de Ulysses Guimarães, chmando-o de mestre
e de tio Ulysses, queremos prestar homenagem aos professores
brasileiros. Temos esperança de que a lembrança do nosso
mestre maior, daquele que soube aprender com qualidade,
que foi não apenas um professor e um mestre, mas uma escola
de civismo, fazendo do ensino da política, mais do que uma
atividade profissional, um sacerdócio, possa fazer com que
o Governo que começa tenha a convicção de que sem a educa
ção, sem o acesso à informação não poderemos resgatar a'
cidadania. Espero que o novo Ministro da Educação leve
efetivamente à prática o seu discurso, as suas manifestações
divulgadas pela imprensa, ao dizer que buscará agilizar conos
co, Parlamentares, a votação da LDB, o novo instrumento,
o novo equipamento para a melhoria da qualidade da educação
deste País. Mas que nada se faça em educação, sem, primeiro,
valorizar-se o professor!

Ao prestar esta homenagem aos professores afirmo que
estamos tristes, mas esperançosos de que, numa soma de esfor
ços, poderemos dar à educação no Brasil um tratamento priori
tário, valorizando o professor, dando-lhe condições dignas
para o exercício da sua atividade, dando-lhe principalmente
um salário digno, para que ele não faça do magistério um
"bicho", para que ele não tenha que dixar de lado sua ativi
dade principal, suas responsabilidades e seus compromissos
para buscar, em outros caminhos e por outros meios, a sua
sobrevivência.

Que o Ministro da Educação possa dar uma demonstração
de grandeza e de sintonia com a realidade da Pátria, desenvol
vendo seu trabalho por meio do diálogo e da negociação para
a aprovação da LDB ainda este ano, a fim de que possamos
dotar o País desse instrumento legal tão importante para um.
plano nacional de educação que possa ter continuidade, des
centralize recursos e poder e principalmetne valorize o pro
fessor!

.--ÁJ;J Dr. Ulysses - nosso mestre, nosso tio - e aos profes
sores a nossa homenagem e a esperança de dias melhores
para nossas crianças e para o País.

O SR. LOURIVAL FREITAS (PT - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputad(')s, no dia.
consagrado ao professor não posso deixar de registrar que
esta é uma categoria que nas últimas décadas tem sofrido
com o desprestígio a a desconsideração por parte dos gover
nantes que estiveram à frente da Administração, seja federal,
estadual ou municipal.
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O esforço dos-professores, o seu sacrifício para dar um
mínimo de dignidade -e seriedade ao seu trabalho deve ser
reconhecido por toda a sociedade, principalmente pelos país,
que a eles confiam a formação básica e 'secundária de seus
filhos. Más são os professores tão despretigiados pelo setor
público!

Faço referência especial aos professores do Amapá, que
contribuíram para a formação da maioria do nosso povo e
dos homens públicos que hoje exercem suas atividades no
Estado. Tive a felicidade de ter professores dedicados. Devo
a eles tudo aquilo que aprendi, estudando não só em Belém,
mas ta·mbém em São Paulo. Voltando ao Estado do Amapá,
encontrei o professor desprestigiado, devido principalmente
à defasagem salaria] que se vem acumulando há várias.déca
das.

Os sucessivos governantes que passaram pelo Amapá,
em vez de cumprirem o que prometeram em seus discursos
de campanha e investirem na educação, na verdade. invetiram
nas empreiteiras.

Hoje, o Estado do Amapá reconhece que seu quadro
de profe.ssores sofre uma defasagem salarial insuportável. En
quanto ISSO, o Governador do Estado insiste em dizer que
investir em educação é construir muros, calçadas, escolas,
nas quais muitas vezes ·faltam professores e .alunos; 'outras
·escolas necessitam de reaparelhamento. Os professores preci
sam de melhores salários e melhores condições de viga, pois
estão relegadas a segundo plano. .

Sr. Presidente, no Amapá, os investimentos tiveram uma'
destinação totalmente injustificável nos últimos anos. Além
de investir em obras de prioridade duvidosa, cõmo grandes"
construções, estádios de futebol com capacidade para 40 mil
pessoas - na Capital, o público não chega a 5 mil pessoas
por partida na.faseiinal do campeonato -, o Governo ainda
insistiu em .realizar obras com o único objetivo de fazer a
sua pràpaganda. Mas as obras não tinham a prioridade que
a população exigia. .

Sr. Presidente, refiro-me agora a um fato insuportável,
irritante que estamos vivendo na Capital do Estado: a falta
de investimento na ampli~o da capacidade de abastecimento
de água e energia. ' -

Hoje, Macapá sofre com a falta de energia elétrica e
de água potável para seus habitantes, por culpa de um planeja
mento perverso que priorizou obras de necessidade discútível,
que não serviram para atender às ,exigências da população.

Em Governos ·passados, a· Eletronorte e a Companhia
de Eletricidade do Amapá já previam que na década de 90
deveria ocorrer racionamento de água e de energia elétrica,
se não fossem executadas as obras prioritárias de expansão
desses sistemas.

Recentemente, o Governo do Estado contraiu emprés
timo de 3 milhões e 20Q.mil dólares para financiar a compra.
dé grupos geradores de origem rus~, que chegaram ao Brasil
poucos dias ante6 dâcampanha eleitoral, com o único propó
sito de servir. de cabo eleitoral ao candidato do Gove'rno.
Até hoje esses grupos geradores IJ,ão .forám postos-em funcio
namento" e sabe-se perfeitamente 'que não atenderão às neces
sidade d~ abastecimento de energia elétrica do Estado do
Amapá, 1J>esar do alto custo pelo qw.al foram adquiridos na
Rússia. .

Portanto, ao mesmo tempo em que presto minha homena-,
gem ao professor,. registro a minha crítica, o meu repúdip .
a e.ssa prjUica de priorizar grandes obras pormeie de emprés-

timos, coVI o intuito de prestigiar as empreiteiras, em detri
mento da população, que..~ige melhoria de sua condição
de vida.

Õ SR. MANOEL MOREiRA (PMD13 - SP;,-S'l::m revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, estava
em meu gabinete quando ouvi o pronunciamento do Deputado
Nan Souza. Honestamente, não sei a queparfido S. Ex" perten
ce. Segundo informação que acabo de receber de um compa
nheiro, S. Exª é do PST, partido compradopeIo Dr. Álvaro
Dias, ex-Governador do Paraná. E a expressão é esta: compra
do. O pronunciame.nto de S. Exª causa-me estranheza.

"Sr. Presidente, não sou daquelas que se-arvoram no direi
to de censurar o pronunciamento de qualquer' Parlamentar,
como sói acontecer com alguns que censuram o conteúdo
do voto, a sua natureza, e a ação dos Parlamentares. Todos
nós aqui chegamos com um diploma, ou seja, foi-nos conferido
um mandato popular, uma delegação popular, o que nos dá
o direito de entrar nesta Casa e nela perambular durante
quatro anos. Informado agora de que o Deputado Nan Souza
é do PST, começo a entender os fatos.

É repugnante'ouvir aigué~ falar mal das atitudes do D·r.
Ulysses Guimarães. Lamentavelmente, salvo milagre,"ele está
desaparecido. As circunstâncias trágicas !'lo ~cidente que o
envolveu levam a crer que ele pode ter mouido, mas ninguém
juridicamente pode consigerá-Io 4V0rto. '~Sou crente e creio
no fenômeno da ressurreição. Portanto, o Dr. Ulysses pode
oressuscítar dos mortos e voltar a conviver ·conosco. Causa-m~
estranheza que, de repente, a excelsa figura do Dr. Ulysses
comece a ser usada por outras pessoas com objetivos mesqui
nhps, que pretend~m deslumbrar sua biografia e sua história
de lutas. Protesto contra aqueles que se colocam como seus
exegetas e contra aqueles que começam a dizer que Ulysses
estava agin~o para prejudicar a unidade do PMDB.

O Dr. Ulysses foi o construtor da democracia e sabia
.que ela era fundada em partid9s políticos. Ulysses foi o arqui
(teto do PMDB e tinha como preocupação permanente, quase
uma obsessão, a unidade de seu partido, o PMDB. Foi daquela
tribuna que, ao passar a Presidência do PMDB para o Sr.
Orestes Quércia, ele disse, usando uma figura de linguagem:
"Vai, filho querido, pois já adquiriste a maior idade, vai meu
PMDB". Ulysses considerava o PMDB uma de suas maiores
criações. Assim como Deus, no sexto dia, fez o que repesenta
o máximo da criação, o homem, o Dr. Ulysses também dedi
cou o melIwr das suas forças para construir o PMDB e matê-Io
unido. • '

O Deputado José Genoíno me informou que hoje a im~
prensa já tinha noticiado que Ulysses faria um movimento
para queocortessem mudanças na bancadá'e no -partido. Isso
faz as..pessoas sérias corarem, porque desfustra a verdade.

N~ quiiita-feira passada tive a oportunidade de fazer a
viagem de Brasilia a São Paulo ao lado do Dr. Ulysses. Nós
,dois ~mos cáronas do SI;. Orestes Quércia. O jornalista
Nemécio, assessor de imprensa do ex-Governador Qtiércia,
destacou: "Veja o modo como ambos s~ tratam". Fui testemu
nha da afeição filial de Orestes Quércia por Ulysses Guin+arães .

.e çla afeição paternal de Ulysses Guimarães por Orestes Quér-
cia. .

Quero protestar contra os exegetas, contra aqueles que
ao difamarem um homem da envergadura do Dr. Ulysses
Guimarães, não respeitam sua memória.

Sr. Presidente, com relação à CPI da VASP, nada há
de mais vergonhoso d9 flue. a forma como alguns de seus-



22718 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

integrantes, representantes do PT, do PDT e do PSDB, estão
se auto-escalando, com o objetivo de figurar, perante a opinião
pública, como mocinhos, enquanto os outros membros da
Comissão aparecem como bandidos. Alguns Deputados afilia
dos a esses partidos têm pratica!-Í0 atos que, em outros lugares,
chamaríamos de molecagem. E molecagem, sim.

O Deputado Ivan Burity entou com recurso junto à Mesa
desta Casa contra uma decisão do Presidente daquela Comis
são, o que deve ter sido registrado nos Anais da Câmara.
Os Deputados Tuga Angerami e Luiz Gushiken - cito nomes
porque digo a verdade - que se escalaram para figurar como
mocinhos na Comissão, como se os demais fossem bandidos,
assinaram ofício do Deputado Ivan Burity para terem o direito
de, no dia seguinte, figurar na imprensa como autores do
requerimento. Se isto não for molecagem, não sei o que é
molecagem. Sr. Presidene, aquela CPI tem tido alguns percal
ços, mas não provocados por seu Presidente, um homem hon
rado, sério e que fez um discurso para esclarecer sua decisão
porque foi atacado por membros da Comissão no sábado,
no domingo e na segunda-feira. Por ter sido covardemente
atacado pelas costas, a pernambucanidade do Deputado Nil
son Gibson fez com que ele respondesse a tudo isso com
um pronunciamento.

Chamo a atenção da Casa para isto: todos os seus atos
e decisões foram tomadas de acordo com a mais perfeita juridi
cidade. Disse S. Ex~ que, se fosse o caso, poderia deixar a
Presidência da CPI - já que é do PMDB - em proveito
do seu partido, mas todos os seus atos respeitaram esta institui
ção. Porém, perante a opinião pública está escalado para apa
recer como bandido, enquanto outros Deputados do PT, do
PDT, do PSDB ainda lutam para transformar a CPI em palan
que para o segundo turno das eleições municipais, especial
mente os brizolistas.

Faço este registro porque parece que só S. Ex" têm cora
gem. Sei que nesta Casa nos dividimos não por atos de menor
ou maior coragem, mas por nossa serenidade. Entendo que
certas atitudes covardes não podem ficar em branco, sem
resposta. A partir de hoje, tudo que for dito de inverdade
será esclarecido, para que os demais membros da Casa possam
registrar as atitudes corretas e os fatos inverídicos.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JÚLIO CABRAL (PTR - RR. Pronuncia o seglolin
te discurso.) -Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, é sempre
triste para esta Casa, quaisquer que sejam as divergências
político-partidárias que acaso nos distanciem, verificar uma
das cadeiras, talvez a mais animada pelo entusiasmo do seu
ocupante, ficar, de forma tão inopinada, vazia.

Ulysses Guimarães, o Dr. Ulysses, a quem nenhum dos
integrantes deste Parlamento há de recusar uma lágrima se
quer ou uma prece compungida, foi sem dúvida uma das maio
res figuras, um dos elementos mais idôneos, uma das capaci
dade mais provadas da sua geração, encarnada na ciência
política, no Direito, nas letras, na cultura humanístic:i, e no
sabor de vida que atodos transmitia.

Dr. Ulysses não era só a poderosa inteligência, maS'1:am'
bém o coração que nunca vimos tão grande!

Capacidade de trabalho notável - a Constituinte bem
o provou - marcado. pela segurança e pelo método que o
caracterizam quando presidia esta Casa.

Durante os anos do autoritarismo, por entre as vicissi
tudes do militarismo, brava campanha empreendeu pelo retor
no da supremacia da sociedade civil.

"Senhor Diretas", conduziu-se com tenacidade, brilho
e desapego que culminaram na eleição de Tancredo Neves.

Recentemente, no episódio do impeachment do Presi
dente da República, foi todo patriotismo, galhardia e lucidez.

Sr. Presidente, Ulysse era homem sem rancores, cava
lheiro da estirpe de Teotônio Vilela, com quem se ombreou
tantas vezes na árdua luta pela redemocratização do País,
contra a impunidade da corrupção, pela volta do primado
da lei, contra as oligarquias e a violência aquartelada.

Ante as injustiças, o ódio dos maus brasileiros, a ignomí
nia, viesse de onde viesse, Dr. Ulysses concitava a Nação
e seus pares nesta Casa fileiras, a reforçar a coesão popular,
a cimentar a união do bem contra o mal, a fim de que as
instituições não sucumbissem.

Cavalheiro andante, sem medo e incensurável na defesa
dos oprimidos, ergueu-se sempre sobre si mesmo, despojado,
e sobre a Nação, atingindo os píncaros da glória de estadista.

Da sua carreira, como político, não necessitamos aqui
assinalar-lhe os iniludíveis méritos humanos. Todos, Sr. Presi
dente, a conhecemos.

Para Ulysses Guimarães, o princípio de tolerância estava
no poder triunfante da verdade. E esta ele cultuou e aninhou
em todos os períodos de sua laboriosa existência, opondo-se
às mentidas dos sobas do poder e parasitas da Nação.

Onde o dinheiro é a medida universal e a frivolidade
e o desregramento de maneiras atônica, ele, o navegante intré
pido, se afirmava pela austeridade.

Pensava ele certamente, pois bem o demonstrava, como
Antônio Vieira "que o rei pode tudo o que é justo; para
o que for injusto nenhum poder tem". Foi assim que repeliu
as injustiças sociais com altivez invulgar.

Sr. Presidente em nome dos meus eleitores, por quantos
deploram a transição desse vale de lágrimas para a vida etema
do grande brasileiro, exemplo inapagável para todos, manifes
tamos profundo pesar pelo infausto acontecimento.

Finalizamos, reproduzindo aqui Thomas Morus, na sua
"utopia":

"Uns se calam por inépcia e teria grande 1l~essi

dade de ser aconselhados. Outros são capazes e saoem
que o são."

Ulysses Guimarães, debruçado sobre a Nação, era capaz
e sabià que o era.

Até breve, Dr. Ulysses, pois a ordem cronológica das
épocas podê inverter-se e o· futuro já estar presente com base
em muitos dos seus ideais e lutas.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~S e Srs.
Deputados.

O SR. ERNESTO GRADELLA (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente quero manifestar
minha satisfação pela posse, ontem, nesta Casa, de Ciro Gar
cia. Assim, temos·mais.um companheiro da convergência so
cialista c~mo Deputado Federal. Ciro Garcia é ex-Presidente
do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, atual secretário
da CUT naqüele Estado e será mais um representante da
luta dos trabalhadores nesta Casa.

Sr. Presidente, ontem estive na cidade de Uberlândia,
em Minas Gerais, acompanhando a luta dos trabalhadores,
professores e estudantes da universidade daquela cidade, os
quais, há mais de um ano, lutam para que sejam respeitada
a autonomia universitária e para que o Reitor eleito, Prof.
Nestor de Andrade, seja nomeado. Os estudantes e profes-
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sores, na medida em que o Governo Collor desrespeitava
a autonomia universitária, decidiram pela greve, pela ocupa
ção da reitoria com o intuito de forçar o respeito à decisão
tomada por aquela comunidade universitária.

Esses companheiros, que enfrentaram o desrespeito do
Governo Collor à autonomia universitária, agora enfrentam
o desn;speito do Govérno Itamar Franco no mesmo sentido.
Na verdade, o Governo Itamar vetou a nomeação do reitor,
mesmo depois de o Ministro da Educação ter declarado que
daria posse ao reitor escolhido. Solidarizamo-nos com esses
trabalhadores da educação em sua luta, repetindo a mensagem
que nos foi transmitida: não é com a nomeação de um reitor
pro tempore que serão resolvidos os problemas da Univer
sidade Federal de Uberlândia. Isso se dará apenas com a
nomeação do reitor. eleito democraticamente pela comuni
dade.

Mas não é só aí que o Governo Itamar repete o Governo
Collor. O Governo Itamar está repetindo as mesmas linhas
mestras da política econômica do Governo anterior, quando
se dispõe a manter os compromissos internacionais para o
pagamento da dívida externa, quando não mexe na política
salarial e quando mantém o mesmo plano de privatização.

Estivemos hoje com o Diretor do BNDES em Brasilia,
Dr. Fernando José de Carvalho, nacondição de integrante
de uma comissão formada pelo~ Deputados Tilden Santiago
e Maria Laura e o Prefeito de Timóteo, em Minas Gerais,
Geraldo Nascimento, além de sindicalistas da CUT e de Brasí
lia. Naquela ocasião, em resposta ao pedido de não pnvati

'zação da Acesita, o Dr. Fernando disse que o Presidente
Itamar Franco e o Ministro da Economia irão manter todas
as privatizações para as quais já tenham sido publicados os
editais de licitação. Isso significa que, apesar de todas as críti
cas que fez antes ao programa de privatização, o Governo
Itamar Franco vai seguir a mesma linha, entregando o patri
mônio da população brasileira a preços subavaliados, muito
menores do que os reais e principalmente mantendo a mesma
política das moedas podres para estatais importantes, como
a Acesita.

Para encerrar, Sr. Presidente, queremos comentar rapida
mente a notícia publicada no Jornal da Tarde de hoje, segundo
a qual 300 oficiais da PM fizeram uma reunião para protestar
contra o afastamento dos responsáveis pelo massacre na Casa
de Detenção em São Paulo.

Na verdade, essa reunião reflete bem a mentalidade dos
oficiais da Polícia Militar que ainda não entenderam que a
instituição não tem o direito de matar quem lhe desagrade,
sejam eles menores abandonados, trabalhadores pobres da
periferia ou marginais presos ou não. Na verdade, o Governo
Fleury, que procurou minimizar e esconder os fatos na sua
fase inicial, acabou contribuindo para a impunidade dos ofi
ciais responsáveis por aquele episódio e para a consolidação
dessa mentalidade de uma Polícia Militar que se tem destacado
pelo assassinato de uma pessoa a cada sete horas no Estado
de São Paulo. Que a repercussão dos últimos acontecimentos
e o repúdio da sociedade ao massacre ocorrido em São Paulo
sirvam para o início da mudança de mentalidade da Polícia
Militar. Não se pode entender que uma força que. tem sido
usada para reprimir os trabalhadores e tem em seus quadros,
durante, todo esse período, oficiais com essa formação, possa
continuar. operando impunemente no Estado de São Paulo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (Bloco-DF. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Preside'nte, Sr" e Srs. Deputados,

trago a esta tribuna um assunto diferente daquele que tem
sido a nossa maior preocupação nos dois últimos dias, ou
seja, a possível morte do ilustre Deputado Ulysses Guimarães,
a quem já tive oportunidade de reverenciar desta tribuna e
o faço novamente neste instante.

Sr. Presidente, necessário se faz afirmar ao Governo e
a alguns dos que respondem por órgãos e entidades vinculados
diretamente à Administração Pública Federal que a Capital
da República é Brasilia.

Assim, afirmo que, se alguns ainda resistem, decoridos
mais de trinta anos, à idéia de que a Capital da República
não é mais a cidade do Rio de Janeiro, há os que pretendem
perpetuar órgãos e entidades federais naquela cidade, talvez
por suas belezas e maravilhas.

A mais recente prova disso vem rcratada na vontade
expressa pela direção do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, que anuncia a venda de seu edifício-sede
em Brasília para o Banco do Brasil, segundo informações
que me chegaram, eliminando dessa forma todo e qualquer
possibilidade de se fixar definitivamente a Presidência do BN
DES em Brasília.

Alegam alguns que no Rio de Janeiro o banco estará
próximo dos maiores pólos industriais do País. Se assim fosse,
Sr. Presidente, aquela Presidência deveria instalar-se em São
Paulo, o Estado de maior índice de industrialização e onde
o comércio se apresenta mais forte econômica e politicamente.

De fato, o que se quer fazer com o BNDES tem muito
de semelhante com o saudosismo da década dos anos 60 por
nós aqui vivida, quando havia muita resistência à vinda de
órgãos federais para a nova Capital.

Mas é preciso combater eSsa incoerência. O próprio Presi
dente da República deve envolver-se com o assunto, pois
o que se pretende é uma agressão à realidade histórica que
identifica Brasilia como a Capital do Brasil, situação esta de
irreversibilidade inconteste. .

Brasília é hoje um símbolo de poder, de realização, de
crescimento social, político e econômico da grandeza de um
'País que soube interiorizar sua Capita! para promover o desen
volvimento harmônico de seu povo. E sede do poder político,
reúne em seu território os maiores e mais importantes órgãos
da Administração Pública e tem plenas condições de habita
bilidade.

Se ainda há alguns órgãos que estão fora de Brasília,
necessário se faz trazê-los para a Capital, sem que se permitam'
retornos indesejáveis ao Rio de Janeiro, como o que o BNDES
pretende patrocinar em favor de sua Presidência, pelo que,
como j~ disse, tomamos conhecimento.

O Banco do Brasil já dispõe de instalações suficientes
para os seus serviços na Capital da República, Não necessita
das dependências do BNDES. Se necessitasse, nada justifi
caria que o dinheiro do principal estabelecimento de crédito
oficial i:Io País fosse investido em um patrimônio que é igual
mente resultante do dinheiro oficial.

Já não temos mais razões para esses negócios que envol
vem órgãos públicos que, se carentes de acomodações onde
as há em sobra, podem ajustar-se para colaborações condo
miniais sem dispêndios maiores.

Não se justifica, pois, a venda do imóvel do BNDES
para o Banco do Brasil. nem o retorno do mesmo para a
cidade do Rio de Janeiro.

Trago este assunto à Casa para formalizar uma denúncia.
A discussão que se instala no sentido de negociar a sede do
BNDES para o Banco do Brasil tem a finalidade de desesta-
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bilizar a sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social em Brasília.

Ouço também especulações com relação ao possível retor
no para o Rio de Janeiro da Comissão de Valores Mobiliários
- CVM, recém-transferida para Brasília. Solicito, pois, ao
Presidente da República e ao Ministério da Economia, F.azen
da e Planejamento medidas que impeçam tamanha violência,
se verdadeira, que se quer perpetrar contra a Capital da Repú
blica.

Que se apure este assunto, Sr. Presidente, .com base no
requerimento que passo às mãos de V. Exª neste instante.

Era o que tinha a' dizer, Sr. Presidente, Srª' e Srs. Depu
tados.

o SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, estamos
chegando ao final da semana, e quase 6 dias se passaram

,do desastre de helicóptero que ceifou a vida de 5 pessoas.
Entre elas, já sabemos, o nosso companheiro, o nosso amigo
e o grande brasileiro Ulysses Guimarães.

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Deputados, como madrasta
foi a natureza. Ulysses Guimarães deixa o convívio de todos
nós, na companhia de sua esposa D. Mora, e isso, para nós,
brasileiros, tem um significado muito grande, o da união e
da beleza matrimonial: Víamos como os dois se referiam um
ao outro.
, Há quase 2 anos, na nossa casa em Porto de Galinhas,
em nosso Estado, recebíamos o casal. Com eles convivemos
durante 8 dias e vimos· como se tratavam. A certa hora, Dr.
Ulysses Guimarães disse que não podia morrer depois de
D. Mora e, no mesmo instante, D. Mora disse que não podia
morrer depois de Ulysses. Vejam que grande coincidência:
os dois foram no mesmo dia.

.. Mas, como dizia, a natureza não fez justiça ao amor
daquele casal, à dedicação de um para' com o outro e, sobre
tudo, à presença de Ulysses Guimarães, Justo seria que a
natureza tivesse permitido que, após o desastre e i conse
qüente morte dos 5 companheiros, encontrássemos todos eles,
inclusive o piloto da Aeronáutica, para que pudéssemos reve
renciar ao mesmo tempo e à mesma hora Ulysses Guimarães
e Severo Gomes e suas esposas, D. Henriqueta e D. Mora.

Pela manhã houve o ato fúnebre e o enterro de D. Mora.
São Paulo prestou homenagens àquela senhora que era uma
das maiores expressões da sociedade paulista. Mais uma vez
D. Mora não pôde ver-se acompanhada pelo companheiro
Ulysses Guimarães. Infelizmente isso acontece e pode acon
tecer a qualquer um de nós. Mas sensibiliza-nos o fato de
esse casal ter estado unido até a morte, dentro do sagrado
dever do matrimônio, recebendo as merecidas homenagens
pelo muito que representou na terra. O casal Severo Gomes
também teve o mesmo destino. Às 18 horas de hoje será
realizado o ato fúnebre de Severo Gomes. Não pôde ir também
em companhia de sua esposa.

• Assim, Sr. Presidente, mais uma vez reverencio esses
companheiros pelo que representaram aqui na terra: DI. Ulys
ses e D. Mora e Severo Gomes e sua esposa. Nesta hora
de pesar, de dor para a Nação, esperamos que apareçam
ainda os corpos do Dr. Ulysses e da esposa do Ministro Severo
Gomes, D. Henriqueta, a fim de que possamos homenageá
los.

Concluo, depois de externar o sentimento desta Casa
já pela quarta ou quinta vez no decorrer desta semana, dizendo

que Ulysses Guimarães nos fará falta como conselheiro, como
cidadão, como político e, finalmente, como homem público.

Quero neste dia homenagear também uma classe sofrida,
sentenciada ao sofrimento, que é a classe dos professores.
E, ao homenagear os professores, esperamos que a sensibi
lidade do atual Presidente da República e do seu Ministro
da Educação os leve a fazer uma reavaliação do ensino no
Brasil, a desassistência a que tem sido relegado o professor.
Que possam, SI. Presidente, levar em consideração o que
o professor representa para todos: é aquele que nos ajuda
a criar os nossos filhos, ministrando ensinamentos verdadeiros
para que eles se tornem um bem para o País.

Aqui fica a minha homenagem simples ao Did do Profes
sor. Ouvi há pouco o pronunciamento de um pernambucano
que foi professor, o' Deputado Roberto Magalhães. Que S.
Ex~ seja o mensageiro da nossa estima pelos professores e
dos nossos votos para'que tenhamosem breve uma reavaliação
do ensino no Brasil.

O SR. ROBERTO FRANCA (PSB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, SrªS eSrs. Deputados, há dois
dias, quando já era evidente a mort~ do Dr. Ulysses Guima
rães, falei, em nome do Partido Socialista Brasileiro, o que
representava a perda de S. Exª para o Parlamento nacional.

Hoje estou encaminhando à Mesa projeto de resolução
que manda erigir, no Salão Verde da Câmara dos Deputados,
um busto de bronze em homenagem ao Deputado Ulysses
Guimarães. Creio que esta Casateve e tem na figura do Depu
tado Ulysses Guimarães um dos seus representantes mais dig
nos e mais simbólicos. 'Portanto, é justo que a ele erijamos
uma estátua, para que seja lembrado por todas as legislaturas
futuras:

Sr. Presidente, outro assunto que me traz à tribuna é
o massacre ocorrido na Casa de Detenção de São Paulo, certa
mente o maior já registrado na história da repressão aos presos
em todo o sistema penitenciário nacional.

Quero lembrar que este ano, no Estado de Pernambuco,
houve um massacre idêntico, em que sete presos do Presídio
Aníbal Bruno foram igualmente' executados, numa operação
em tudo semelhante, apenas em dimensão menor, mas que
simboliza a situação em que se encontra o sistema peniten
ciário nacional.

Como ex-Secretário da Justiça do Governo do Estado
de Pernambuco, na época do Governo do Dr. Miguel Arraes
de Alencar, tive conhecimento profundo da situação em que
se encontra o nosso sistema carcerário, em especial no Estado
de Pernambuco. Posso assegurar que é um verdadeiro acinte
à população brasileira o estado dos presídios no Brasil.

O Ministério da Justiça, ao longo dos anos, deixou de
repassar recursos para a manutenção e ampliação dos presí
dios. Recordo que os últimos recursos destinados ao sistema
penitenciário foram repassados na época do Ministro Paulo
Brossard, hoje Ministro do Supremo.Tribunal Federal. Depois
não houve mais recursos federais para aperfeiçoar e capacitar
os recursos humanos e ampliar aS vagas nos presídios. Os
Estados da Federação, dado o aumento extraordinário da
criminalidade, não têm tido condições de enfrentar o problema
com a eficiência necessária.

Assim sendo, creio que não basta apenas criticar e denun
ciar os responsáveis pelo genocídio cometido na Casa de De
tenção de São Paulo, especialmente o Comandante da Polícia
Militar e o Secretário de ~egurança Pública, já exonenlCio
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pelo Governador Fleury. É preciso que este Congresso, os
Governadores de Estado e o Ministro da Justiça se conscien
tizem de que a questão d~ segurança pública, do sistema peni
tenciário, do Ministério Público e da Justiça neste País preci
sam receber um tratamento diferente desse que vem sendo
dado ao longo das últimas décadas.

Não podemos ficar a cada mês, a cada dia e a cada semana,
denunciando a violência, 'a impunidade, o massacre, o não
funcionamento do sistema judiciário ou do Ministério Público
sem tomarmos uma atitude com a grandeza que o problema
merece.

Creio que esta Casa pode dar uma contribuição efetiva
na discussão de uma nova política de justiça e segurança para

,o Brasil. Sobre este assunto já nos pronunciamos algumas
vezes nesta tribuna. '

Faço um apelo ao novo Ministro da Justiça, Senador
Maurício Corrêa, para que forme no seu Ministério uma equi
pe de técnicos, juristas e Parlamentares para fazer um diagnós
tico da situação da segurança no sistema penitenciário do
Brasil e sugerir a esta Casa medidas concretas que possam
nos retirar do patamar onde nos encontram{)1' e no qual a
impunidade, os crimes e os massacres transformam o nosso
sistema carcerário num, verdadeiro labirinto de 'horrores, de
morte, e numa escola de criminosos.

Para concluir, ressalto este apelo ao Ministério da Justiça,
no sentido de que comande e coordene uma grande ação,
de caráter nacional, com 'a colaboração do Congresso, no
sentido de que efetivamente se reveja a política de justiça
e de segurança, evitando definitivamente a repetição de massa
cres hediondos e lamentáveis como o ocorrido na Casa de
Detenção de São Paulo.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (Bloco - RJ. Sem
,revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não
podia deixar passar sem registro o dia de hoje. Aliás, quero,
até antecipadamente, agradecer as referências feitas pelo De
putado Wilson Campos à minha categoria. Hoje é o Dia do
Professor. Talvez, nesses últimos anos, tenhamos sido muito
displicentes no que diz respeito à importância que tem para
um País uma classe de professores prestigiada, bem preparada
e que se orgulhe de exercer sua profissão.

Mas, como esta é a primeira vez, Sr. Presidente, que
venho a esta tribuna após.o trágico desaparecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães, não posso também deixar de associar
à sua figura essa homenagem ao Magistério, porque o Depu
tado Ulysses Guimarães começou a sua vida como professor.
As nossas afinidades eram muito grandes, porque ele foi,
durante muito tempo, professor de Português e de Latim,
exatamente a cadeira em que me especializei na faculdade.
Neste Plenário, durante as votações e certas discussões, nós
dois ficávamos lembrando de algumas citações em latim e
da origem de certas palavras. S. Ex~ era muito curioso da
etimologia.

Guardo da minha convivência com o Deputado Ulysses
Guimarães uma lembrança muito boa, muito positiva. Eu
o conheci nos idos de 1958. Foram numerosos anos de uma
amizade muito tranqüila, cordial, sem exigências mútuas, mas
de mútuas generosidades, todas as vezes em que elas podiam
ocorrer.

Ele era Deputado Federal lá no Rio de Janeiro, no Palácio
Tiradentes, quando desengavetou, depois de permanecer mui
tos anos trancado na gaveta de um dos Parlamentares mais
famosos do Brasil, o Deputado Carlos Lacerda, um projeto
de diretrizes e bases da educação nacional, colocando-o nova-

mente em debate. Esse projeto, na época, foi um divisor
de águas, foi uma grande chamada de atenção do povo brasi
leiro para a necessidade que o Brasil já tinha, naquela época,
de jogar tudo na educação, de se conscientizar de que era
na área da educação que devia fazer os seus maiores investi
mentos.

D Deputado Ulysses Guimarães não fazia parte da Comis
são de Educação, que era, na época, integrada por grandes
personalidades. Lembro-me bem da figura de Aderbal Jure
ma, da figura de San Thiago Dantas, da figura de Vieira
de Melo e de várias outras. O substitutivo apresentado pelo
Deputado Carlos Lacerda precisava passar pela Comissão de
Justiça, e nós, um grupo de professores do Rio de Janeiro,
que estávamos assessorando o Deputado Carlos Lacerda na
elaboração e também na tramitação do projeto, fomos buscar
na Comissão de Justiça o nosso grande aliado. Foi quando
tive oportunidade de conviver um pouco mais de perto com
a figura de Ulysses Guimarães, que atuou no episódio não
só como Deputado Federal, mas como um grande professor,
um conhecedor profundo dos problemas da educação no Bra
sil.

Até há pouco tempo, conversávamos sobre o problema
da Lei de Diretrizes e Bases, que não consegue tramitar nesta
Casa, que foi, de certa maneira, bloqueada, que está com
muita dificuldade de ser assimilada por certos setores do siste
ma burocrático brasileiro, e ele voltava a me dizer: "Mas
temos que dar muita importância a essa matéria, porque desde
aquela época, Sandra, sabemos que, se o povo brasileiro não
investir em educação, ele jamais sairá da situação em que
se encontra".

Foram muitos anos de convivência política. Em 1962,
ele integrou o Ministério suspostamente parlamentarista. Nós,
que éramos parlamentaristas convictos, que tínhamos tido a
cabeça feita por Raul Pilla, que tínhamos como grande líder,
na época, a figura extraordinária de Aliomar Baleeiro, fomos
ao chamado governo de gabinete, para reclamar contra o
fato de na Emenda n9 62 não figurar a dissolução do governo,
a queda do gabinete. Desse encontro guardo a seguinte obser
vação feita por Dr. Ulysses Guimarães: "De fato não foi
possível chegar ao parlamentarismo clássico, tal como ele deve
ser. Mas esse passo hoje precisa ser dado para que o Brasil
não tenha uma ruptura nas suas instituições". Desde essa
época eu sabia que ele era parlamentarista, que ele conhecia
o sistema, que ele sabia como o sistema deveria funcionar
e que, se dependesse dele, até teria sido implantado mais
cedo.

Fizemos outras tentativas. Raul Pilla chefiava todas elas,
até a última, em 1966, e sempre tivemos aquele sonho de
um dia, quem sabe, ver a República brasileira encontrar o
seu verdadeiro leito, um sistema que lhe permitisse funcionar
de maneira eficiente e democrática.

Não preciso lembrar para os colegas que estão aqui, mes
mo porque a maioria esteve na Constituinte, qual foi o traba
lho do Dr. Ulysses nesse sentido. Se tivesse dependido do
esforço dele, nós teríamos implantado o parlamentarismo no
último ano do mandato do Presidente José Sarney. A fórmula
que ele tinha encontrado na época era perfeita. O Presidente
Sarney teria direito aos seus seis anos de mandato, mas ficava
combinado que o último ano seria um ano de transição. Colo
caríamos nas disposições permanentes da Constituição que
o Presidente da República seria eleito por quatro anos, com .
direito à reeleição, mas apenas como Chefe de Estado, e
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já se implantaria, então, o sistema de gabinete em 1989. Prova
velmente, alguma vaidade, que sempre surge nessas horas,
atropelou as decisões, porque exatamente de madrugada sou
bemos que o acordo firmado com o Presidente Sarney e com
o Dr. Ulysses havia sido rompido, e isso atrasou a implantação
do parlamentarismo. Mas ele virá depois desse esforço que
fizemos para recompor o nosso grupo, para levantar de novo
a nossa bandeira, para sair por este País explicando do que
se trata e por que o queremos. Éramos liderados exatamente
pela figura que podia falar melhor do que ninguém sohre
parlamentarismo no Brasil.

Há poucos instantes, o Deputado Roberto Magalhães,
num emocionado registro sobre a personalidade de Ulysses
Guimarães, perguntava como é que se explica o fato de um
homem como Ulysses Guimarães não ter se tornado Gover
nador do seu Estado, como é que se explica o fato de Ulysses
Guimarães não ter sido Presidente da República. Mas expli
ca-se, sim: é porque vivemos no sistema presidencialista, e
um político como Ulysses Guimarães é incompatível com esse
sistema que geralmente premia os que são capazes de impor
a sua figura política às custas de muita demagogia, de muita
mentira ou de muito dinheiro, vindo sabe Deus de onde.
Ulysses Guimarães nunca foi capaz de fazer isso. A sua figura
era uma figura rigorosamente recortada para um modelo par
lamentarista. Tivéssemos nós implantado o parlamentarismo,
e ele certamente, na primeira, na segunda ou na terceira tenta
tiva, emergiria de uma maioria parlamentar como Primeiro
Ministro, dentro do melhor figurino de Primeiro-Ministro.
Teríamos tido, certamente, um Adenauer, um Felipe Gonzá
les, uma figura capaz de somar, de agregar, de interpretar
o pensamento do povo, inatacável sob todos os pontos de
vista, na sua vida familiar, na relação com. seus amigos e
no hábito de dizer a verdade.

Temos que honrar essa figura que se foi, porque é um
patrimônio da vida política brasileira, é um patrimônio nosso,
dos Parlamentares. Temos que exaltá-lo, temos que manter
a sua memória muito viva na consciência do povo brasileiro,
para que ele saiba que figura de Parlamentar era aquela.
Outras qu~ o povo não aprova, não aprecia, são contra fac
ções. E é 'usando a figura dele, a imagem dele, a história
que ele viveu, a biografia que ele escreveu, e usando principal
mente a força das idéias que ele semeou, que nós todos temos
de levar avante um grande compromisso, agora. No dia 21
de abril de 1993, com o nosso trabalho, o nosso esforço,
vamos tentar resgatar, junto ao povo brasileiro, a dívida que
temos para com Ulysses Guimarães, fazendo o parlamenta
rismo vitorioso.

Sei que esta vida é apenas uma passagem, que o corpo
é apenas um frágil envelope que contém durante alguns anos
uma alma poderosa e imortal. E acredito que Ulysses, agora,
até o dia 21 de abril e depois, diante da visão de Deus, do
belo e da verdade - porque essa é a conquista de um justo
quando morre - nos ajudará ainda mais e melhor. Por isso
queremos louvá-lo, levando adiante a sua bandeira e ganhando
para ele o que sempre quis ganhar para nós.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

o SR. JOÃO FAUSTINO (pSDB - RN. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, muitos
já passaram por esta tribuna e todos falaram a mesma lingua
gem, a linguagem da dor, do pesar pela vida perdida.

Todos ressaltaram a existência de um homem que não
foi apenas um dos viventes deste século; foi algo mais, pelas

sementes que plantou, pelas lutas que abraçou, enfim, pela
vida que viveu.

, Sr. Presidente, quero us~r a linguagem que todos os brasi
leiros usam neste instante. E a linguagem dos que perderam
um patrimôriio representado pela bravura de um homem, pelo
patriotismo de um cidadão, pela coragem de um guerreiro.

O Brasil perdeu Ulysses Guimarães. Perdeu porque não
pode mais tê-lo enfrentando as baionetas, lutando pela demo
cracia e pela liberdade, construindo a conciliação entre os
brasileiros, dizendo palavras de paz e de justiça. Ele agora
se incorpora à galeria dos que deixam de falar, para que
sua fala seja a fala dos outros; dos que deixam de lutar, para
que sua luta se transforme também na luta dos outros.

Ulysses foi, sem dúvida, o paradigma maior da liberdade.
Lembro-me de que, em abril deste ano, participava, com ele
e outros companheiros, do Congresso da União Interparla
mentar, realizado na República dos Camarões, no continente
africano. Quando lá estávamos, deu-se o golpe patrocinado
pelo ditador Fujimori contra a democracia do Peru, país ir
mão. Lembro-me da sua indignação, do seu inconformismo,
da sua repulsa àquela agressão a mais à frágil democracia
latino-americana. Lembro dos seus gestos grandiosos e frater
nos de solidariedade aos Parlamentares perua1?Os que partici
pavam daquele conclave. Lembro-me de que, pelas noites
e madrugadas, como fazia aqui no Brasil na época da ditadura,
mobilizou representações de vários países do mundo, e só
descansQu quando obteve a nota de protesto contra o golpe,
aprovada pela unanimidade dos Parlamentos ali representa
dos.

Ulysses não morreu, porque não se morre quando se
deixa uma vida. Ulysses fica aqui mesmo, neste chão de lutas,
porque enquanto houver tiranos, 'enquanto existir injustiça,
ele estará conosco pelo seu exemplo, pelas suas idéias, pela
sua bravura. Aqui continua, sob a inspiração da sua imorre
doura figura, a luta pelo parlamentarismo, pelo fortalecimento
das instituições democráticas, pelas liberdades individuais, pe
la justiça social e pelo respeito à lei e ao Estado de Direito.
Aqui continuamos nós, mais frágéis, porém, mais conscientes
ainda do papel e da missão que nos compete cumprir neste
momento histórico do nosso País.

Manifesto, em nome do meu Rio Grande do Norte, o
mais profundo pesar pelo desaparecimento do Dr. Ulysses
e de sua inseparável companheira, dona Mora. Do mesmo
modo, registro o meu pesar pelo desaparecimento do Senador
Severo Gomes e de sua digníssima esposa, vítimas também
dos traiçoeiros e inexplicáveis desígnios que se sobrepõem
à razão e ao controle do ser humano.

O SR. ORLANDO PACHECO (Bloco - Se. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
a Unesco tem recomendado aos Estados-membros que, na
preparação, aprimoramento e execução de suas políticas de
planejamento educacional, levem em consideração, entre ou
tros aspectos, a aplicação de análises econômicas e de técnicas
'de avaliação da educação, a fim de garantir uma utilização
mais eficiente dos recursos destinados à educação, no tocante
aos investimentos em instaldções, material e pesquisa, ~ forma
ção de professores e à organização do processo de ensino
e aprendizagem.

Recomenda ainda a Unesco a distribuição territorial da
rede de estabelecimentos escolares em consonância com a
distribuição territorial da população e das unidades econô
micas.
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Tais recomendações da Unesco de há muito não têm
sido seguidas no Brasil. Há um desequilíbrio grande nas aplica
ções educacionais. São enormes as distorções. A destinação
para obras é significativa" assim como para merenda escolar.

Além dessas distorções, existe a edificação de escolas
onde são necesárias. Muitas vezes a localização dos prédios
escolares decorre apenas de preocupações promocionais, nada
tendo a haver com as necessidades dos alunos.

As verbas para pesquisa, formação de professores e meto
dologia são escassas, quando se sabe que é aí que reside a
eficácia da educação.

Para uma educação conseqüente, é imprescindível que
se aplique mais no professor, em sua formação, aperfeiçoa-
mento e remuneração. .

No Brasil cada vez mais parece acreditar-se que o pro
fessor não é feito de carne e osso, mas de cimento, ferro
e merenda.

Ao se comemorar o' Dia. do Professor, 'condamo as autori
dades brasileiras, em todos os escalões, a dignificarem os pro
fessores, para recuperarem a educação brasileira.

Sr. Presidente, Sr!S e Srs. Deputados, neste dia memo
rável, o Dia do Professor, estendo a todos os educadores
as minhas efusivas feliçitâçõ~s, especialmente aos professores
do meu Estado, Santa Catarina, que em majéria de ensino,
tem sido um exemplo para os demais Estados da Federação,
pois tem aplicado integralmente os 25% destinados à educa
ção, como determina a Córistituição Fe<;leral. Os Municípios,
com raras exceções, também têm feito o mesmo.

Parabenizo daqui o nosso Governador, Vilson Kleinu
bing, que tem dado uma atenção toda especial à área da
educação, e também o Secretário Estadual da Educação, De
putado Paulo Bauer, ~ quem substituo nesta Casa, e que
tem dado muito de si na área do ensino no Estado de Santa
Catarina. , ' ' , .

Deixo aos mestres as minhas felicitações, desejando-lhes
muitas realízações, muita saúde e que suas aspirações e dese
jos, que correspondem às das autolidades constituídas, sejam
voltados para a área do ensino.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão

do orador.) -Sr. Presidente, srs e Srs. Deputados, fui procu
rado hoje por representantes do Conselho Nacional dos Eletri
citários, que aqui vieram para falar com vários Deputados
a respeito de uma reivindicação que me aprece muito justa,
constante de nota que tomo a liberdade de ler desta tribuna.

É o seguinte o seu teor:
"Brasília-DF, 15 de outubro de 1992

Às
lideranças de Partidos
Senhor Parlamentar,
Em face das declarações públicas dos titulares do

Ministério Itamar Franco de que o Estado Brasileiro
deverá ser pensado de forma a garantir o desenvol
vimento nacional, possibilitando o ingresso da maior
parte dos seus cidadãos num estágio de dignidade e
bem-estar s.ocial, gostaríamos de levantar nossa grande
preocupação - em face dos fatos ·abaixo relatados:

1) na segunda-feira,. dia 22-6-92, logo-após o se
manário Veja ter publicado entrevista onde o Sr. Renan
Calheiros ex-Líder do Governo na Câmara, confir
mava as a~usações de corrupção do esquema PC Farias
e Collor de Mello, a sociedade Brasileira foi supreen
dida por mais uma medida de impacto na área econô-

mica; o Decreto n9 572, que dispõe sobre a. in~lusão
no Programa Nacional de Desestatização - PND 
Das empresas Light, Serviços de Eletricidade SIA e
Escelsa - Espírito Santo Centrais Elétricas SIA, ambas
empresas de caráter estratégico, não só para seus Esta
dos, como para o setor, a nível nacional;

2) ao publicar aviso Edital de licitação (n9 PNDI
CN -10/92 de 3-9-92), o BNDES se propõe a contratar
os serviços de consultoria voltados a atender dois obje
tivos que certamente o Congresso Nacional e a opinião
pública Brasileira ignoram.

São eles:
Serviço A: Execução ae avaliação. econômico-fi

nanceira das empresas Light e Escelsa, que serão deses-'
tatizadas, envolvendo diversos tipos de estudos e'emis
são de relatórios,.com conclusões que contenham, in
.clusive, recomendação do preço mínimo de venda;

Serviço·B: Além de privatizar a Light.e Escelsa,
quem vencer a licitação para fumar o contrato PNDI
CN-10/92-B deverá, supletivamente, responsabilizar-se
pela execução de um "Estudo Geral~' e pe\a sugestão
de um "Modelo de Desestatização das Empresas- dos
-Sistema Eletrobrás", onde se 'apontam como alterna
tivas para -desestatização .combinações que. envolvam
cada subsidiária em conjunto cada usina geradora sepa
radamente,.o sistema de transmissão e subestações ·em
conjunto ou separadamente etc., apresentando discri-
minadamente a solução escolhida em termos físicos
e operacionais; prevendo"se avaliação de tratamento
também às Usinas Nucleares;, .

3) no próximo dia 19-10-92,' já está'marcada, no
auditório do BNDES, a vertura das propostas cuj'a esti
mativa de custo chegam a 6 milhões de dólares, estando
previsto o pagamento inicial como sinal de 14% na
ocasião da contratação dos serviços.

Assim sendo, encontram:nos diante da possibili
dade de que nos próximos dias se' inicie todo um pro
cesso de privatização do setor Elétrico Nacional absólu
tamente viciado e com graves prejuízos aos interesses
nacionais. ' . .

Ó Movimento SindicalEletricitário apresentouaos
Ministros das Minas e Energia e Trabalho as seguintes
propostas:
• A) que se promova a discussão da matriz energé-

tica nacional, cuja matéria está tramitando no Senado
Federal, inclusive com a participação dos Trabaíha
dores do Setor que desde 1991 tem submetidoà·socie
dade sua proposta de modelo -institucional;

B) que se permita a tramitação dos Projetos'de
Lei n9 179/90,. do Senado, e seu substitutivo na 'Câníàra,
n9 202/91, bnde o regime de concessão e per~issão
de serviços públicps deverá ser forinalizado, influindo
decisivamente na organização dessas empresas estatais;

C) que se permita a consulta das Assembléias
Legislativas dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo para avaliar a repercussão dessas ações em face
dos interesses da população.

Pâra permitir efetivamente a discussão democrá
tica desse processo, reivindicamos que a bancada desse
Partido se manifeste pela imediata suspensão da data
de entrega das propostas das licitações (19-10-92).,

Atenciosamente, Sônia Latge Milward de Azeve·
do, pelo Comando Nacional dos Eletricitários." .
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Sr. Presidente, a posição da bancada do Partido dos Tra
balhadores, já expressa na Casa, é de que precisamos fazer
um amplo debate com a sociedade brasileira a respeito da
privatização de setores estratégicos neste País, como, por
exemplo, o da energia elétrica. Vi de perto o que ocorre
no Estado do Tocantins, onde a energia elétrica passou a
ser administrada por empresas privadas, e não está dando
certo.

Portanto, é fundamental que o Presidente Itamar Franco
determine a suspensão desses 2 leilões, para que se possa
encontrar a melhor solução para essas 2 empresas de eletrici
dade, a do Rio de Janeiro e a do Espírito Santo. Nesse sentido,
Sr. Presidente, encaminhamos há pouco a S. Ex' um telex,
em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, das Lide
ranças do PDT, do PSB e do PC do B, reivindicando a suspen
são desse leilão de privatização dessas empresas estratégicas
e fundamentais para a sociedade brasileira.

Era o que queria registrar na tarde de hoje.

O SR. BENEDITO DOMINGOS (PTR - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputadm.
recentemente, no período de 1" a 4 do corrente mês, foi reah
zado na cidade de Taguatinga o 1'1 Campenonato Sul-Ame
ricano de Taekwon-Do, constituindo-se no primeiro evento
interryacional dessa modalidade a realizar-se no Brasil.

E necessário frisar-se o sucesso de que se revestiu esse
acontecimento, medido pela significativa presença de cerca
de 8 mil espectadores, nos dois dias de sua realização, prova
insofismável da vocação do Distrito Federal para constituir-se
num dos principais centros desportivos nacionais, o que ratifica
mais uma vez, pela disposição e afluência da sua população
nessa e em outras modalidades, que, no mesmo período, tam
bém fizeram de Brasília o centro das atenções desportivas
nacionais, como o recente torneio de vôlei feminino, que regis
trou grande êxito.

O 1" Campeonato Sul-Americano de Taekwon-Do, que
trouxe para o Brasil, a primeira força latino-americana neste
esporte, uma competição de alto nível, contribui, indiscuti
velmente, para desenvolver e integrar ainda mais a salutar
prática do esporte amador, que premia o mérito, a dedicação,
a perseverança e a lealdade, requisitos indispensáveis à forma-
ção do caráter da nossa juventude. .

O 1" Campeonato Sul-Americano de Taekwon-Do, teve
como participantes a Venezuela. o Equador, o Chile, a Colôm
bia, o Peru, o Brasil e os Estados Unidos - como convidados'
especiais.

O Brasil, para orgulho de todos nós, brasileiros, sagrou-se
Campeão. conseguindo ao final da competição um total de
4 medalhas de ouro, conquistadas pelos atletas Henrique Cé
sar e César Galvão, de Taguatinga, o que muito nos envaidece,
Ivanildo Luís, do Plano Piloto, e Milton Iwama, de São Paulo.
além de uma medalha da bronze, conseguida pelo atleta Már-
cio Castro. também de Taguatinga. • ":

Não poderíamos deixar de registrar, nesta oportunudade,
a decisiva participação da Administração Regional de-:{agua
tinga, do Kubitschek Plaza Hotel, da Embaixada da República
da Coréia, da Fibra/Sesi, do Colorado Hotel e da Sport Center,
que entenderam e apoiaram a realização do campeonato, ao
qual estiveram preséntes graduados integrantes do Comitê
internacional, como o Mestre Kum Hon Lee, Secretário-Geral
da World Taekwon-Do Federation, a Mestre Song Chul Lee,
P,residente da Korea Taekwon-Do Federation, o Mestre
Kyong Won Awn, Presidente da USA Union, o.Mestre Young-

Kuk Kim, árbitro internacional da W.T.F. e o Mestre Young
Mim Kim, Presidente da Confederação Brasileira de Taek
won-Do, promotora e realizadora do evento.

Cumpre-nos, por fim, parabenizar os organizadores pelo
brilho indiscutível desse campeonato, estendendo nossas ho
menagens às pessoas de Adernar Lamóglia, Vice-Presidente
da Confederação Brasileira de Taekwon-Do, nosso amigo de
Taguatinga e Presidente do Comitê Organizador, além dos
coordenadores Mestre André Maurício, Diretor Técnico da
Confederação Brasileira de Taekwo-Do e Presidente da Liga
Desportiva do Planalto Central, além de proprietário da Aca':
demia Koryô, que propaga a prática desse esporte em Tagua
tinga e no Distrito Federal. Estendemos nossas homenagens
também aos Srs. José Antônio Soares, Coordenador Adminis
trativo e Jairo Moreira. Coordenador Técnico.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

A SRA. EURIDES BRITO (PTR - DF. Sem revisão
do oradora.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, não
poderia deixar passar a data de hoje, 15 de outubro, quando
se comemora em todo o País o Dia do Professor, sem dirigir
uma palavra aos meus companheiros de categoria, a classe
a que tenho a honra e o orgulho de pertencer.

Engajei-me na nobre profissão do magistério aos 14 anos
de idade, vindo recentemente a pedir a minha aposentadoria
na Universidade de Brasília, por não ter podido conciliar mi
nhas atividades nesta Casa com as de professora.

Mas, Sr. Presidente, esta é uma oportunidade para fazer
mos uma reflexão. Aproveito também para fazer um apelo
a todas as autoridades municipais, estaduais e federais, no
sentido de que reconsiderem, reexaminem o papel do profes
sor, e. nesse contexto, a desvalorização que ele há anos vem
sofrendo no cenário nacional.

Podemos afirmar que, 50% dos 5 mil Municípios brasi
leiros, principalmente os menores, sequer pagam aos profes
sores um salário mínimo. A quem convém ou interessa uma
situação dessas? Certamente aos governantes e a determinadas
classes que não querem ter mestres competentes e dedicados,
porque a eles não deve interessar a educação do povó. A
educação do povo será a única arma eficaz para acabarmos
com os "currais" de votos no Brasil, "currais" esses que vivem
sob a égide de 'tleterminados coronéis e lideranças, ou falsas
lideranças políticas, em muitas localidades do interior brasi
leiro. Um povo educado pensa, sabe o que quer e, em conse
qüência. sabe escolher.

No bojo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que
se discute nesta Casa, venho defendendo uma emenda que
trata da isonomia para os professores. O que pretendo com
esta emenda? Que O professor seja considerado, que tenha
o mesmo tratamento que tanto o Município quanto o Estado,
em todas as unidades da Federação, dão aos outros profissio
.nais. É comum ",ierificar-se que no Município, por exemplo,
enqua'l'lto um profisSional de nível médio, pertencente a outra
categoria. recebe "x" cruzeiros, ao professor são reservados
apenas 50,40'30% desse percentual. A mesmà coisa acontece
com o profssional de nível superior. A tese que defendt'(,mos
é: para igual formação, igual salário. O professor não poôe
continuar sendo a única catagoria discriminada pelas autori
dades municipais. estaduais e federais. Um país que não preza
e não valoriza o seu mestre não quer ter um futuro.

SI. Presidente, reafirmo aqui a minha crença, repetindo
as mesmas palavras que escrevi para o "Projeto Educaç~o.:.'
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do Congresso Nacional, em convênio com a UnB, em 1978,
quando a mim coube elaborar o capítulo referente à situação
do professor no Brasil. E concluí o trabalho dizendo que
nenhuma reforma educacional e nenhum desenvolvimento
econômico ocorrerão caso não estejam respaldados em duas
ações: a valorização do professor, entendida pela sua boa
qualificação e pela sua remuneração condigna, e o respeito
ao mestre, entendendo a profissão não como um subemprego,
mas como a profissão das profissões. D profeta Daniel já
dizia que a todos aqueles que se dedicam a ensinar a justiça
- e essa é a função precípua do professor - esse elemento
brilhará como as estrelas, para sempre e eternamente.

Sei que esta é a grande missão do professor: a todos
ensinar a justiça.

Que a sociedade possa reconhecer realmente o papel do
mestre. (Palmas nas galerias.) -

Durante o discurso da Sra. Eurides Brito, o sr.
Inocêncio Oliveira 1Ç Secretário, deixa a cadeira da pre·
sidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson Campos, §
2ç do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a
palavra ao Sr. Osvaldo Bender.

O SR. OSVALDO BENDER-(PDS - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados.
hoje é um dia muito importante para uma categoria profis·
sional. Comemoramos o Dia do Professor, uma classe tão
importante e indispensável na vida de cada brasileiro, dO!
que já foram alfabetizados, daqueles que estão nas salas dt
aula, ou ainda daqueles que apenas sonham em ainda aprendeI
a ler e escrever. Quero, nesta data, cumprimentar todos os
mestres pelo transcurso de seu dia. Lamentavelmente, 00 Bra
sil, as autoridades responsáveis não fazem questão de valorizar
ri professor, como seria correto.

Reconheço que a grande maioria dos abnegadosprofes
sores não leciona para ficar rica; está na profissão muito mais
por amor àquilo que realiza do pelo salário que recebe. Se
fosse pela remuneração, certamente teríamos muitos poucos
professores. As autoridades não devem-fazer pouco caso dessa
classe. Que as comemorações que acontecem nesta data sir
vam de reflexão para todos aqueles que estão com o problema
envolvido que têm poder e não assumem suas responsabi
lidades para fazer desses profissionais pessoas mais felizes
e realizadas.

Tudo o que for feito em benefício do professor estar-se-á
fazendo em favor dos nossos filhos e netos. Para os professores
apelo no sentido de que não desanimem, continuem seu traba-

'lho com amor e dedicação. Nenhum de nós esqueceu seu
mestre da infância e da juventude. Em cada um de nós ficou
um traço, uma lembrança do professor. A educação é a-mola
propulsora da independência e do desenvolvimento~.de um
país. Um povo educado sabe o que esteja, e isto só pode
se tornar uma realidade se tivermos professores satisfeitos
e incentivados pelo aperfeiçoamento pedagógico e por uma
remuneração justa, tão necessária para a sua manutenção e
a sua família.
. Que Deus proteja os professores, dando-lhes muita saú
de, coragem e ânimo para o desempenho de sua.missão com
dignidade e solidariedade humana. Que cada mestre, acima
de educar, possa ser sempre um exemplo vivo para todos
os seus alunos.

Palavras comovem.
Exemplos arrastam.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
registro o transcurso, hoje, do Dia do Professor, data em
que tradicionalmente se homenageia essa categoria, funda
mental na vida social do País.

O professor é o ponto de partida !:"uu qualquer processo
educacional sem dúvida, o elo mais imprescindível.

Dentro desse conceito, entretanto, e analisando de forma
global o desempenho do professorado brasileiro, vê-se a cres
cente necessidade de se investir mais - através de esforço
e de recursos - na sua formação, habilitação e na criação
de condições para o perfeito exercício profissional. Lamenta
velmente, este foi um aspecto praticamente abandonado du
rante anos, primeiro pelo Estado e depois, como conseqüên
cia, pelo conjunto da sociedade, em razão do desprestígio
a que a educação foi relegada.

Presentemente é impossível pensar em mudanças qualita
tivas na educação sem a existência de um professor que domine
os conteúdos a serem transmitidos e as formas de estabelecer
ligações entre esses conteúdos e a realidade do aluno. Pan(
isso deve o professor ter acesso a uma boa formação e a
salários dignos de quem prepara, diuturnamente, jovens para
o amanhã.

A questão dos saláriõs - e temos exemplos de salários
dos mais insignificantes, dos mais injustos, dos mais aviltados
e dos mais díspares pagos a um profissional - é crucial na
medida em que a baixa remuneração produz nos abnegados
o desalento e o desencanto. É necessário que o professor
receba, em todos os níveis, remuneração adequada à sua nobre
missão.

Sr. Presidente, Srv' e Srs. Deputados, ao saudar os mestres
do Brasil, na passagem de seu dia, o faço imbuído do senti
mento de que a melhor formação e a justa remuneração dos
professores são -questões vitais na problemática educacional
do País, e não devem ser esquecidas pelo Governo e pela
sociedade brasileira, e isto tornará o Brasil mais capacitado
a enfrentar com êxito, através da educação, os grandes desa
fios do seu futuro como Estado e como Nação.

Sr. Presidente, SJ4s e Srs. Deputados, durante 18 anos
tive a honra de conviver nesta Casa com a invulgar figura
de Ulysses Guimarães, e quero, nesta hora de tristeza, home
nagear o homem público que honrou o Congresso Nacional,
contribuindo para que se exaltassem as virtudes maiores da
atividade legislativa e parlamentar.

A sua vida foi uma permanente lição de grandeza do
• valor humano, pois sempre transmitiu exemplos fecundos co

mo homem público, mestre e intelectual.
Altivo, honrado, competente e dedicado são adjetivos

que serviriam para defini-lo melhor. Prova disto é a maneira
singular com que desempenhou o seu papel de dirigente parti
dário e Presidente da Câmara dos Deputados, colocando sem
pre em primeiríssiIpo lugar a sua dignidade pessoal e a digni-
dade do Poder LegiS'lativci.

Sempre ao ladõ de sua Mora, agora também desapa
recida, construiu uma carreira política como poucas: Depu
tado Estadual, Ministro de Estado, Deputado Federal, Presi
dente da Câmara dos deputados e da Assembléia Nacional
Constituinte, brilhante trajetória para um homem público vo
cacionado para a vida parlamentar. Por onde passou deixou
a marca da sua competência e da sua coragem, do seu trabalho
fecundo, da sua vontade de servir.
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Espalhando crenças, evocando padrões, difundindo ensi
namentos, despertando' consciências, o Deputado Ulysses
Guimarães entrou pàra a História do Brasil com a nobreza
e a retidão de seu caráter, como Parlamentar de aguda intui
ção, como mestre da palavra e da' ação, que palmilhou uma
estrada de vitórias, exercitando sua capacidade de polític0
a um só tempo líder e conciliador, digno e altruísta.

Ao associar-me, com profunda saudade, ao tributo que
a Nação presta ao seu ilu;;tre filho, desejo expressar à família
do Deputado Ulysses Guimarães a minha homenagem, que
vivifica o reconhecimento da obra política desse grande brasi
leiro, cujos exemplos permanecerão indeléveis no tempo e
cuja lembrança nos servirá a todos de itinerário, na grande
cruzada que os homens de bem realizam a serviço do Brasil
e de sua gente.

Muito obrigado.

O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - Se. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, estamos
vivendo um momento particularmente difícil da economia bra·
sileira. Diariamente, ao abrirmos os jornais, nos deparamos
com notícias de queda dQs índices que medem a saúde econô
mica do País. Diminuem o número de trabalhadores empre
gados e as vendas da indústria e do comércio atacadista e
varejista; empresas são fechadas ou reduzem a quantidade
de seus estabelecimentos; caem o consumo de energia elétrica
e as aquisições de matérias-primas. Enfim, vivemos um mo
mento de profunda estagnação econômica, agravado por uma
inflação renitente que patina - para usar uma expressão da
equipe econômica do Governo - no elevado patamar de
vinte e poucos por cento.

Todos esses fatos nos levam a crer que as jdéjas criativas,
que possam de alguma maneira contribuir para redução dos
preços dos produtos adquiridos pelos menos afortunados e
para a elevação do bem-estar social, devem ser considera9as
e, s.julgadas convenientes, implantadas.

A carga tributária do País é reconhecidamente elevada
e incide pesadamente sobre os bens de consumo popular.
Tudo o que puder ser feito para aliviar esse ônus, que áumerita
a miséria dos que nada têm, merece estudo, debate, análise,
aperfeiçoamento e, por fim, aproveitamento.

Cem esse propósito trazemos a este plenário pertinente
pleito da Federação das Associações Comerciais e Industriais
de Santa Catarina, que expõe o gritante contraste existente
entre a prática comercial, na venda de mercadorias e na presta
ção de serviços, e a cobrança dos tributos que incidem sobre
essas operações e prestações.

Afirma a moção daquela insigne associação empresarial
de meu Estado que nos preços dos produtos comercializados
está embutido, explicitamente ou não, um componente deno
minado "despesa financeira", resultante da variação do poder
aquisitivo da moeda entre a data do faturamento e a data
do vencimento das faturas. Esse prazo de pagamento, de modo
geral, varia de 30 a 60 dias.

O pagamento dos tributos que incidem sobre a comercia
lizaçãQ, pela legislação vigente, deve ser efetuado no primeiro
dia após encerrado o período de apuração, sob pena de inci
dência de correção monetária. Logo, praticamente não há
prazo para recolhimento desses tributos; deve ser efetuado
de imediato, e calculado sobre o preço a ser pago, incluídas
as "despesas financeiras" nele embutidas.

A moção empresarial termina por solicitar que as "des
pesas financeiras" sejam destacadas no corpo das notas fiscais;

não se constituindo em mercadorias ou serviços - não deve
riam ser tributadas.

Seriam beneficiadas por essa alteração da lei os contri
buintes do IPI, PIS, Finsocial e ainda os do ICMS.

O pleito prima peia objetividade e pelo elevado sentido
de justiça que encerra.

A citação do ICMS no pleito da Federação catarinense
nos leva a invocar um fato de extrema procedência neste
momento.

No caso das vendas a prazo, muitos Estados permitem
o abatimento dos chamados "acréscimos financeiros". Assim,
a diferença entre a soma das várias prestações mensais e o
preço de venda a vista da mercadoria não é tributada.

. Por que, então, não poderiam os Estados estender o mes
mo tratamento tributário para os casos de faturamento em
30 ou 60 dias para o. pagamento? .

E por que não poderia também a União criar para seus
contribuintes esse justo alívio da carga tributária?

São pequenos pleitos como esse, Sr. Presidente, frutos
da vivência diária de seus autores nas lides empresariais, que
poderão aperfeiçoar a legislação tributária, tornando-a mais
consentânea com os princípios da justiça e com as necessidades
dos consumidores.

. Desta tribuna, félicitairios a ,Federação ,das Associações
Co~eréiaise 'Industriais de Santa Catarina pela feliz, oportuna
e criativa idéia apresentada" ~ qual apressamo-nos a dar nosso
integral apoio.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Dércio Knop, o Sr,. Wil
son Campos, § 2",d.,o artigoJ8 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência" ,que é ocupada pelo Sr.
Inocêncio Oliveira, I" Secretário.,

O SR,. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) '- Concedo
a palavra ao Sr. Flávio Arns.

. 'O SR. FLÁVIOARNS (PSDB - PRo Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a cada
final de semana prolongado, como o último que tivemos, as
estatísticas dos acident~s rodoviários ganham mais espaço nos
noticiários, traduzindo uma dura realidade de feridos e mortos
pelas estradas brasileiras. Os trágicos números, no entanto,
se repetem todos os dias e demonstram que efetivamente
o ,trânsi,to mata anualmente, no Brasil" milhares de pessoas.
Ceifa maisvidas do que numa guerra semelhante, em duração,
à do Vietnam, como se costuma comparar.

O último final de semana não foi exceção. Os acidentes
comferidos e mortos se sucederam. É certo que muitas vezes
são provocados pela imperícia e pela desatenção dos moto
ristas .ou por falhas mecânicas, O grande vilão desta triste
realidade é, porém, a malha rodoviária brasileira, em petição
de miséria, deteriorada, sem conservação, sem sinalização
adequada. Dirigir pelas estradas brasifeiras é colocar a vida
nas mãos de Deus: ninguém tem certeza de que não se tomará
mais um número na fria estatística rodoviária.

Se a malha rodoviária brasileira é uma tétrica teia de
surpresas, por certo um dos pontos l1!ais negros é o trecho
São Paulo-Curitiba-Porto Alegre, formado por segmentos das
BR 116, 376 e 101. É o denominado "Corredor da Morte",
fatídico especialmente entre Curitiba e Joinville, o qual com
porta um fluxo de veículos e caminhões muito além de sua
capacidade. Só no último final de semana foram registrados,
nesses cerca de 120 quilômetros, dez acidentes, com oito feri-
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dos e cinco mortos. 'É muito provável que outros acidentes,
com feridos leves ou somente danos materiais, nem tenham
sido notificados à Polícia Rodoviária.

S~s e Srs. Deputados, todos sabemos que as estradas
brasileiras configuram um campo df; morte. Por isso precisa
mos trabalhar em cima de proposta que ponham fim a esta
situação.

Hoje, entretanto, gostaríamos de nos deter somente no
fatídico "Corredor da Morte" e solicitar especial atenção dos
Deputados que integram as bancadas estaduais do Paraná,
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A solução para
este grave problema de estrangulamento e precariedade da
pista de rolamento do trajeto entre Curitiba e Joinville passa
obrigatoriamente pela união de nossos esforços. A reivindi
cação deve ser uníssona e forte. Afinal é por esta rodovia
que trafegam nossos conterrâneos e milhares de outros brasi
leiros, uma vez que ela configura o principal elo de ligação
entre os produtos que circulam do Sul para as outras regiões
e vice-versa.

O percurso em questão experimentou, há alguns anos,
um movimento de homens e máquinas num traballio de dupli
cação da pista, que chegou a alegrar os motoristas que por
ali passavam. O Governo Federal injetou recursos, e o Gvoer
no do Paraná também. Mas 'as obras, que pareciam seguir
num ritmo acelerado, de repente 'pararam por completo, e
hoje estão abandonadas, traduzindo um verdadeiro crime con
tra o bolso do contribuinte brasileiro. Se providências não
forem logo tomadas, todo o trabalho executado e o dinheiro
investido correm o risco de se perderem. E a recuperação
acabará custando mais caro ainda.

Por isso, conclamamos hoje todos os Deputados dos três
Estados do Sul a se unirem em to)."no da proposta de retomada
dos trabalhos de duplicação do "Corredor da Morte". Deve
mos lutar juntos para que os recursos para execução da obra
sejam incluídos no Orçamento da União para 1993, pelo me
nos no trecho entre Curitiba e Joinville, apesar de que o
ideal' seria que a: duplicação se materializasse de São Paulo
até Florianópolis. É por esta estrada que grande parte das
riquezas do Sul é escoada; nela acontece o intercâmbio comer
cial com outras regiões; dela fazemos uso, e também os turistas
em férias.

A duplicação do "Corredor da Morte" é uma luta em
favor da vida! '

Ao mesmo tempo em que conclamamos nossos pares,
desejamos solicitar das autoridades federais a merecida aten
ção para o problema rodoviário. Neste momento em que o
Brasil passa por uma transformação cívica, este Governo que
está conduzindo os destinos da Nação precisa olhar com mais
carinho a sua política de obras rodoviárias, e iniciar já todos
os trabalhos de recuperação e de sinalização que aguarda
a malha rodoviária federal. Ou será que o povo brasileiro
terá de tomar, desta vez, as estradas para exprimir o seu
desgosto e tristeza pelos entes queridos que vem perdendo
em virtude do lastimável quadro rodoviário atual?

Era o que tinha a dizer.

o SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados,
dentre os inúmeros projetos de lei em tramitação no Congresso
Nacional, o de n9 524/92, oriundo do Poder Executivo, vem
suscitando grande apreensão junto aos Conselhos Regionais
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de todo o Brasil,
conforme pude constatar pelas correspondências que recebi

do CONFEA, Conselho Federal que congrega essas entidades
e, particularmente, do Presidente do CREA do Paraná e das
associações congêneres de Castro e Apucarana.

A proposta do então Governo Collor estabelece a dispen
sa, pura e simples, do pagamento da taxa de ART - Anotação
de Responsabilidade Tecnológica - para os serviços prestados
pelas áreas das especialidades às quais me referi.

Os recursos oriundos dessa taxa, além de custearem a
fiscalização de obras, preservam o campo de atividade dos
engenheiros, arquitetos e técnicos, garantindo o seu acervo
de conhecimentos a comprovação de seus serviços e a capaci
dade profissional.

A Anotação de Responsabilidade Técnica constitui-se,
legalmente, de um contrato que assegura, tanto aos proprie
tários de obras como aos profissionais, documento hábil pe
rante o novo Código de Defesa ao Consumidor, que por si
só reflete sua importância não somente para os profissionais,
como também para a sociedade.

A aprovação desse projeto de lei, com a conseqüente
eliminação do pagamento das taxas referentes às Art, provo
caria um colapso no sistema Confea/CREA e, por conseguin
te, na fiscalização do exercício profissional do engenheiro,
do arquiteto e do agrônomo, com sérios prejuízos para a
popualção, que ficaria à mercê de pessoas não habilitadas,
que certamente fugiriam dos padrões técnicos, econômicos
e de segurança das construções.

O principal argumento apresentaào para a extmçau aa
taxa em questão é o de que baratearia as moradias populares.
Acontece que, para esse tipo de construção, os valores das
Art, embora variáveis, nunca chegar a 0,1% do valor total
da obra, permanencendo, portanto, muito abaixo das taxas
cobradas pelos Cartórios para concessão de alvarás e certidões
em geral, o mesmo acontecendo com relação ao Habite-se,
Fundhab etc.

Se o Governo estivesse realmente preocupado com a re
dução do custo das habitações, o caminho a seguir não seria
o por ele preconizado, mas sim aquele exatamente inverso,
ou seja, suprindo a falta de assistência técnica às moradias
populares brasileiros, que, num total de quase 70%, são edifi
cadas sem qualquer projeto ou assistência técnica, compro
metendo seriamente a segurança, a durabilidade, a funciona
lidade e o conforto.

Ao concluir, solicito aos colegas Parlamentares que se
posicionem contrariamente à aprovação do Projeto de Lei
n9 524/92, pelas razões que acabo de expor.

Muito obrigado.

O SR. AÉCIO DE BORBA (PDS - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a Constituição Federal de 1988 introduiiu na vida brasileira
inúmeras modificações, muitas delas auto-aplicáveis, outras
dependentes da elaboração de leis. Mesmo princípios auto-a
plicáveis necessitam de regulamentações esclarecedoras de al
guns de seus aspectos.

O Código Civil Brasileiro data de 1916. É óbvio que
houve, desde então, muitas modificações na vida da sociedade
brasileira. É verdade, também, que muitas modificações já
foram introduzidas no aludido diploma, através de leis. Tam
bém é certo que há ainda muito por modificar. As discussões
certamente serão demoradas. Existem, contudo, retificações
que podem ser feitas, têm que ser realizadas. até pela simples
.r.azão de que são determinações constitucionais.
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A atual Constituição Federal, no § 59 do art. 226, fixa
que "os direitos e deveres referentes à sociedade conjungal
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. "

O Código Civil dá, contudo, ao homem a prevalência
na condpção dos negócios familiares. Há aí flagrante contra
dição. E evidente que prevalece o princípio estipulado pela
Constituição. Contudo, os aspectos processuais subsistem não
definidos, o que têm acarretado muitos conflitos de decisão.

Os problemas não se circunscrevem à área patrimonial;
afetam também os filhos menores, que, pela Constituição Fe
deral, são merecedores de cuidados especiais e prioritários.
Está-se, desta forma, descumprindo a própria Constituição.

A quantidade de artigos do Código Civil a serem modifi
cados é grande, porém são mudanças relativamente simples,
e é possível alcançar-se consenso em tomo delas.

É necessário que o Poder Legislativo se debruce sobre
o assunto, a fim de não ser acusado de omissão.

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

"O SR. ALANO DE FREITAS (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
dispensável seria discorrermos, ainda que brevemente, sobre
a significativa contribuição dada pela irrigação ao aumento
da produção agrícola.

Todavia, nos últimos anos, o Braisl, ao contrário de al
guns outros países, não destinou proporção considerável dos
investimentos públicos ao setor de irrigação, razão por que
nos atrasamos, no particular, de forma deplorável.

À guisa de ilustração, no México, no Caribe e nos Andes
o coeficiente de irrigação foi superior ao dos Estados Unidos.

O mérito da medida está em que essa providência, além
de aumentar a produtividade, estimula inovações setoriais e
outras formas de investimento, como maquinaria.

Todavia, SI. Presidente, o Brasil ainda não entendeu
isso plenamente.

Não obstante a expansão do regadio elevar o custo do
hectare de imediato, é óbvio que o retomo do capital investido
far-se-á com enorme lucratividade, pela eficiência do manejo
do sistema.

O impacto na produção, numericamente, a melhoria de
qualidade dos produtos, a irrigação obtém, abrindo à lavoura
perspectivas novas e melhores. -

Representa ela uma das maiores conquistas na formação
dos sistemas agrícolas eficientes, e quanto a isso há consenso
mundial formado.

Fortalecer a sua implementação, entre nós, é estabelecer
melhores vínculos entre a agricultura e os demais setores pro
dutivos da Nação, num país de vocação eminentemente agrí-
cola. -

Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente, St4' e Srs.
Deputados.

O SR. VIRMONDES CRUVINEL (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -SI. Presidente, St4' e Srs. Depu
tados, poucos são os Municípios brasileiros que podem apre
sentar um elevado grau de administração, como o revelado
em Nova Veneza, Estado de Goiás. O trabalho desenvolvido
pelo Prefeito Osvaldo Stival é para' ser reconhecido e regis
trado como algo de extraordinário, capaz de servir de exemplo
e de modelo para muitos Municípios do mesmo porte e até
mesmo para Prefeituras economicamente mais fortes.

Já em final de mandato, o Prefeito Osvaldo Stival não
,descansa. Trabalha cada dia como se estivesse no primeiro

momento de sua gestão. Desprezando mordomias, desloca-se
no Município e fora dele em seu veículo particular, não sendo
este o seu único exemplo de desprendimento. Não abusa do
poder, não se lucup1eta. Não aceita outros gal}hos senão o~

seus subsídios fixados pela Câmara Municipal. E um exemplo
de homem público, capaz de exercer uma liderança inconteste,
merecendo o respeito até mesmo de seus ocasionais adver
sários políticos.

Nos dias 26 e 27 de setembro passado, aquele Prefeito
liderou o "Mutirão da Moradia". Com recursos da Prefeitura,
de Nova Veneza e com a ajuda da comunidade, foram cons
truídas 20 casas populares, a serem sorteadas entre as famílias
mais pobres do Município.

Em sua gestão, muitas outras obras foram realizadas,
incluindo-se uma creche para 150 crianças, a Casa do Idoso,
que atende 80 pessoas da terceira idade, a recuperação e
a construção de estradas e pontes.

Com isto, empreendimentos de largo alcance social e
econômico ficam para o Município, que tem todas as suas
estradas e ruas bem conservadas, o que favorece o escoamento
da produção municipal.

Visando favorecer o deslocamento das crianças, foram
adquiridos pela Prefeitura de Nova Veneza, na gestão do
Prefeito Osvaldo Stival, 3 ônibus,que fazem o deslocamento
dos estudantes que, residindo na área rural, necessitam ir
à cidade para freqüentar as aulas. Esta medida, de grande
significado social, tem o condão de oferecer àquelas crianças
as mesmas oportunidades que estão ao dispor das que residem
na cidade.

Nova Veneza, Sr. Presidente, é um Município de recursos
econômicos limitados, sem grandes fontes de rénda. Entre
tanto; quando os homens públicos buscam os caminhos da
honestidade e da probidade, tudo é possível fazer em favor
do povo, especialmente das camadas menos favorecidas.

É o que ocorre na gestão do Prefeito Osvaldo Stival.
Homem simples e honrado, possui um carisma que o toma
um líder merecedor da plena credibilidade de sua comunidade,
com o que cresce o seu conceito, ainda que já no final da
gestão, pela qual passa incólume, no que diz respeito a acusa
ções e suspeitas.

Faço este registro com a maior alegria, Sr. Presidente.
Não somente o Município de Nova Veneza, mas também
o Estado de Goiás, sente orgulho desse grande administrador,
cuja vida é um exemplo e cujo caráter merece ser imitado.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, aproveito a oportu
nidade para dizer que há homens cujo real valor só se consegue
aferir após a sua morte.

O DI. Ulysses Guimarães foi, sem dúvida, um desses
homens.

Predestinado, não conseguimos ver aquele grande brasi
leiro senão na condição de Parlamentar, até mesmo porque
ele gostava de auto-intitular-se "Deputado raso", embora to
dos nós o considerássemos, com a maior justiça, um "Marechal
da política".

Professor e advogado, nascido em Rio Claro, Estado de
São Paulo, tinha recém-completado 76 anos de idade, pois
nasceu no dia 6 de outubro de 1916. Já nos idos de 1947,
Ulysses Guimarães elegeu-se Deputado Estadual constituinte,
reelegendo-se, então, sucessivamente, Deputado Federal.

Foi, portanto, sempre julgado e aprovado pelas urnas,
só deixando o exercício do mandato parlamentar em duas
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únicas ocasiões: quando, no governo parlall.lentarista de Tan
credo Neves, foi convocado para o cargo de Ministro da Indús
tria e Comércio, que desempenhou com proficiência e probi
dade, e quandp exerceu o cargo de Procurador-Geral do Esta
do de São Paulo.

A rápida passagem por esses dois cargos de natureza
não-parlamentar, Sr. Presidente, confirma a sua predestinação
para a vida congressual, deixando-nos um legado dos mais
expressivos como exemplo de honradez e de brasileiro voltado
exclusivamente para a permanente defesa da causa pública.

Portanto, perde o Brasil um dos seus expoentes máximos,
uma figura ímpar na vida politica e aquele que hoje melhor
e mais apropriadamente exprime a dignidade do exercício
de um mandato eletivo, fazendo a vida pública, no Brasil,
ou como membro de delegação brasileira ao exterior, uma
atividade séria.

Deixamos aqui nossas homenagens ao Dr. Ulysses Gui
marães, Sr. Presidente, com a esperança de que o seu exemplo
frutifique e possa ser seguido por quantos ainda conseguem
exercer o mandato parlamentar com d~gnidade.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PASCOAL NOVAES (Bloco - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
volto no dia de hoje a esta tribuna para tecer algumas conside
rações sobre a política agrícola desenvolvida no País nos últi
mos anos.

a Brasil já foi um país essenci:v.mente agrícola. O café,
o cacau, o látex e outros produtos agrícolas respondiam pela
parcela mais expressiva do seu Produto Interno Bruto - PIB.
A partir, porém, de 1940, adotou-se uma política desenvolvi
mentista voltada para a industrialização,. sem o necessário
e simultâneo fortalecimento das atividade's rurais. E, hoje,
a agricultura representa ápenas cerca de 10% do PIB nacional.

Para reversão deste quadro, Sr. Presidente, vem sendo
adotada uma série de medidas que, a médio e longo prazos,
acabarão por reconduzir a agropecuária brasileira ao lugar
de destaque que sempre ocupara na geração de riquezas para
o País .

Definitivamente inserido na economia de mercado, o Bra-.
sil, em termos de Governo,' Srs. Deputados, está-se restrin
gindo ao mero desempenho de normalizador das atividades
agrícolas, evitando ingerências paternalistas ou autoritárias

.no processo produtivo e comercial da agricultura. Por outro
lado, vai buscar o consenso e a participação da comunidade
agrícola ao criar o Conselho de Política Agrícola, composto
de representantes de todas as classes produtoras, cuja audiên
cia é legalmente requerida na formulação de programas e
planos agrícolas do próprio Governo.

O País possuihoje, Sr. P~esidente, uma das mais moder
nas leis agrícolas, que define os objetivos do planejamento,
da pesquisa, da assistência técnica, da produção ainbiental,
da defesa agropecuária, do abastecimento, do cooperativismo
e associativismo rurais, dosi~vestimentos públicos, do crédito
rural e tia garantia da atividade agropecuária, transferindo

;para a iniciativa privada os ônus e os frutos de sua atividade
.produtiva. .

vemos o programa de reforma agrária, por sua urgência,
dimensão e impacto social, como o mais importante e neces
sário programa de Governo. Está previsto, Sr. Presidente,
segundo dados do Ministério da Agricultura, até 1994, o assen- 
tamento de mais de 400 mil fammas em áreas agrícolas previa-

mente dotadas da necessária infra-estrutura de produção, sa
neamento básico, transporte, educação e saúde.

Está-se procurando também, Srs. Deputados, uma forma
de elevação da taxação das terras improdutivas, para assim
promover-se uma distribuição mais justa da terra e desesti
mular a formação de latifúndios especulativos.

Portanto, Sr. Presidente, vemos que muito se tem feito
pela agricultura em nosso País. Não posso dizer que é tudo,
mas pelo menos podemos esperar que em pouco tempo tenha
mos uma agricultura forte e moderna para competir com os
países desenvolvidos.

Muito obrigado.

O SR. ANTÓNIO MORIMOTO (PTB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrS e Srs. Deputados
minha admiração pessoal pelo Dr. Ulysses Guimarães data
de muitos anos, tendo começado quando cursava a Faculdade
de Direito da USP, do Largo de São Francisco, na década
de 50, sob cujas arcadas aquele deixara a marca de sua passa
gem acadêmica. O Dr. Ulysses, que fora da Associação Acadê
mica e orador da sua turma e que estava despontando no
cenário político estadual e nacional, era alvo de admiração
e respeito dos acadêmicos do meu tempo.

São mais de 30 anos, Sr. Presidente, de uma apr~ximação

respeitosa, revestida da admiração que jamais foi maculada.
O Dr. Ulysses Guimarães era um homem que sempre crescia,
quer na amizade, quer no respeito de quantos deles se acerca
vam. Nele não residiam defeitos, senão aqueles que a maldade
dos .adversários poderia descobrir. Mas, mesmo assim, sob
o impacto da calúnia, da injúria, da inveja, do despeito, da
mentira e da irresponsabilidade destes tais opositores.

Quando se percebe a ausência do Deputado Ulysses Gui
marães, quando sua presença não é mais notada, quando o
seu corpo desaparece sób as ondas revoltas dos mares inquie
tantes, esta Casa pára, deixa de funcionar, e nós, Deputados,
ficamos perplexos, à busca do rumo, da direção, que parece
ter fugido de nós. Este fenômeno, Sr. Presidente, esta parali
sia, esta inércia, que nos leva apenas a discursar para dizer
da dor, da tristeza e da saudade, bem retrata a falta que
Ulysses Guimarães faz ao Parlamento e ao País.

Tantos tombaram. Tantos sucumbiram em meio à luta.
'Tantos morreram. Mas nenhum deles, antes, fez o Congresso
'quedar silente. '

Talvez, Sr. Presidente, fosse ele maior do que a nossa
capacidade de vê-lo e compreendê-lo. A morte o revela a
nós por inteiro. Assim posso dizer: se antes o admirava, agora
o admiro e venero, respeitosamente.

Resta a nós outros o consolo do seu exemplo de humil
dade, de denodo, de civismo e devoção a causas públicas,
que constituirão a nossa inspiração em favor dos interesses
maiores do Brasil, para cujo desenvolvimento, com justiça
social, tanto Dr. Ulysses viveu e trabalhou.

O SR. ANTÓNIO DE JESUS (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados,
o drástico esvaziamento dos cursos de licenciatura na gradua
ção do Ensino Superiôt é preocupante. Estes cursos são os
responsáveis pela formação dos professores para o ensino de
primeiro e de segundo graus.

As conseqüências desta situação já são visíveis: é cada
vez mais difícil para as escolas, tanto públicas, quanto particu
lares, recrutarem professores aptos a ensinar em áreas funda
mentais do conhecimento. Geografia, Química, Matemática,
Física, Desenho e disciplinas técnicas das áreas profissiona-
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lizantes são problemáticas em todas as escolas. Não há profes·
sares em número suficiente para suprir as vagas existentes
nestas disciplinas. Nem existem perspectivas a curto prazo.

Em algumas regiões do País, inclusive em áreas desenvol·
vidas, o ensino público tem usado módulos instrucionais pOl
causa da falta de professores.

Há pessoas que para minimizar o proble!Ua, declaram
ser desnecessários os cursos de licenciatura. E o que fez a
Prof! Maria Yed(\ Leite Linhares, Secretária de Estado de
Educação do Rio de Janeiro, em recente entrevista a um
jornal brasileiro. Textualmente declarou:

"Fiz o meu curso de didática na antiga Faculdade
Nacional de Filosofia e tirei zero em todas as matérias
de didática."

Exageros à parte, a voz da Prof! Maria Yeda Leite Linha
res é isolada. Corresponde a uma visão bacharelesca e a uma
incapacidae de resolver o problema, muito sintomática, aliás.
Ê só verificar o estado em que estão os sistemas educacionais
do Município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro,
por onde passou como Secretária.

Aliás, importantes educadores rebateram prontamente
as palavras da Prof! Maria Yeda Linhares.

O Prof. Nilton Nascimento, analisando a questão, decla
rou que os cursos de licenciatura não têm hoje qualquer eficá
cia para garantir uma boa formação ao professor, mas nem
por isso pode pensar em formar um professor apenas pelo
contéudo, sem levar em conta os aspectos pedagógicos e didá
ticos. O Prof. Nilton Nascimento é o Diretor da Faculdade
de Educação da Universidade <;lo Estado do Rio de Janeiro
e afirmou ainda que o professor pode dominar integralmente
o conteúdo da matéria que pretende ensinar sem saber como
fazer a transmissão deste conhecimento.

Para a Diretora da Faculdade de Educação da Univer
sidade Federal Fluminense, Prof! Nilda Alves, é um equívoco
achar que baste ao professor dominar o conteúdo. A formação
do educador depende também de conhecimentos que são for
necid,Ç>s apenas pelas faculdades de educação.

E incontestável que não há conteúdo que possa ser ensi
nado de forma eficiente sem método.

Isto é tão pertinente que a Universidade de São Paul,
tomou medidas sérias nesta direção.

Percébendo que os cursos de licenciatura na Universidade
de São Pavio, como de resto em todo o Brasil, têm tido
uma baixa demanda e altos índices de evasão, decidiu reformu
lá-los, com a valorização da carreira do magistério. Disse
recentemente o Prof. Roberto Leal Lobo e Silva Filho que
os professores mais titulados e mais experientes estão sendo
orientados para atender as turmas iniciantes, geralmente com
grande potencial, mas com formação escolar anterior defi
ciente.

Para tentar sustar o processo de esvaziamento de cursos
de licenciatura, a Universidade Federal do Rio de Janeiro
está programando oferecer alguns deles à noite, atendendo
aos estudantes que precisam trabalhar para poderem estudar.

O esvaziamento nas licenciaturas é um problema mundial,
mas isto não diminui a questão. Ê preciso buscar soluções. _

A valorização da pesquisa em muitas unversidades au
menta o status dos cursos de bacharelado. Mesmo os estu
dantes que acreditam ter vocação para o magistério, acabam
muitas vezes decidindo pela formação completa em função
das melhores oportunidades de emprego na indústria ou na
pesquisa.

Decidi, Sr. Presidente, com esta minha intervenção, co
memorar de forma diferente o Dia dos Professores, mostrando
que a formação dos mesmos está se deteriorando e ficando
cada vez mais escasso o número daqueles que a procuram.

As universidades já estão realizando a sua parte, mas
outros setores da sociedade também devem se esforçar.

Ê imprescindível que se conceda mais dignidade ao pro
fessor. Ê urgente que se melhore os salários dos professores
e se lhes propicie cursos de aperfeiçoamento. Não é admissível
submeter os professores a longas jornadas de trabalho, como
ocorre hoje.

A sociedade brasileira precisa decidir de uma vez por
todas se deseja priorizar efetivamente a educação.

Dar prioriedade à educação significa valorizar decidida
mente o professor.

A Coréia do Sul pôde transformar o país destruído pela
guerra e pela dominação estrAngeira na potência econômica
que é hoje graças a decisão de valorizar o professor e pagar-lhe
os maiores salários da nação.

Que esta seja a decisão brasileira nesta ocasião em que
se comemora mais uma vez o Dia do Professor."

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

O SR. COSTA FERREIRA (PTR - MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!' e Srs. Deputados,
a atual conjuntura política e sócio-econômcia do Brasil está
produzindo uma epidemia de psicastenia, que se generaliza
de forma assustadora em todas as camadas da população.

A complexidade de problemas gerados por uma série
de administrações incapazes que vêm se sucedendo na Repú
blica produziu essa multidão de psicastênicos.

Os constantes períodos suportados pelo povo de insegu
rança, falta de perspectivas, injustiças sociais, alto grau de
corrupção e impunidade, enfim, degradação quase total da
nossa sociedade, coloca nossa gente sob efeitos dessa tremen
da psicose social. Essa é a razão por que os sentimentos nega
tivos sobrepujam os positivos.

Violência, assaltos, assassinatos com reqüinte -de perver
sidade e toda uma séria de acontecimentos nefastos obriga-nos
a chamar à responsabilidade os dirigentes da Nação, p~ra

que num futuro próximo não sejamos tragados por convulsoes
sociais incontroláveis.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr!S e Srs.
Deputados.

O SR. PEDRO ABRÃO (PTR - GO. Pronuncia o seguin
te discurso.) -SI. Presidente, Sr's e Srs. ~eputados, a inespe
rada ausência do Dr. Ulysses Guimarães trouxe a esta Casa
a dor e, com ela, ainda muito cedo, a saudade desse grande
brasileiro sempre presente nos momentos mais críticos vividos
pelo País nestas últimas décadas. O Brasil está de luto. O
povo pranteia a morte de um homem que sempre soube trans
mitir sabedoria. O Parlamento perde o seu símbolo. Símbolo
este que se fez naturalmente, através de sucessivos exemplos.

Não seria nada exagerado considerar o Dr. Ulysses o
herói brasileiro de nossa contemporaneidade. O seu compor
tamento moderado, porém altivo e forte, o seu equilíbrio,
a sua cultura, a sua presenç~. em nossa História recente e
a sua visão do amanhã garantem-lhe este título. Dr. Ulysses
é o herói de todo o povo e o símbolo desta Casa, cujos mem
bros de maneira unânime, rendem-lhe com emoção as maio
res homenagens, lamentavelmente póstumas neste instante.
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"O Estado é o meio, não o fim. O homem é o fim".
Estas palavras ficaram registradas no Gabinete do Dr. Ulysses
Guimarães. Elas traduzem a sua personalidade e o seu caráter
de homem público que, com coerência, traçou seu caminho
e é exemplo para todos.

Ele soube que era preciso navegar. E ele navegou por
mares até então não desbravados. Ele foi, em vários instantes,
um novo Colombo que nos deixou nos exatos 500 anos passa
dos da descoberta da América, mesmo mês, mesmo dia.

O Dr. Ulysses Guimarães partiu cedo. Imaginávamos
que ainda tínhamos muito tempo para absorver os ensina
mentos do mestre que fazia da política o alimento de seus
dias e, para sorte dos brasileiros, sempre com a maior digni
dade.

A Ulysses Guimarães, ao grande brasileiro de nosso tem
po, o meu mais profundo respeito pela sua vida e pelo seu
exemplo. Que Deus abençoe a sua alma e as daqueles que
o acompanharam em sua última viagem terrena.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. JACKSON PEREIRA (PSDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
entre os grandes prejuízos causados ao País pelo Governo
do Presidente recentemente afastado pode-se relacionar, além
dos casos de corrupção detectados, a extinção da Embrafilme,
empresa criada no ano de 1969, para substituir o Instituto
Nacional do Cinema Educativo.

. No período de existência da Embrafilme, foram produ
zidos em torno de mil filmes de longa-metragem, mantendo-se
em atividade cerca de sessenta mil profissionais, incluindo-se
aí artistas e técnicos.

O Presidente Conor agrediu, de forma violenta e violenta
dora, aos segmentos culturais da sociedade e do Estado, redu
zindo-os a nada, ignorando que, com quase cem anos de ativi
dade, o cinema brasileiro estava desempenhando um papel
fundamental para a cultura e a sociedade, registrando, inter
pretando e transmitindo ao povo o perfil verdadeiro e o rosto
imaginário do conjunto de tudo o que representa o País.

O cinema, Sr. Presidente, mesmo que se encontre em
crise, é uma atividade importante na medida em que se envolve
com o equilíbrio emocional de qualquer civilização.

Foi o cinema nacional que mais exportou nossa cultura.
Nos últimos quinze anos, participou o Brasil de mostJ;as cine
matográficas e de festivais de filmes em mais de setenta países
diferentes, conquistando, no mesmo período, mais de duzen
tos prêmios internacionais. Nenhuma outra atividade brasi
leira foi tão premiada quanto o cinema.

Pode-se dizer, Sr. Presidente, que a participação brasi
leira em festivais internacionais permitiu à nossa cultura um
avanço internacional bem acima do que se conseguiria, ape
nas, com a influência e o trabalho de nossas representações
diplomáticas.

E isto é natural, pois o cinema, por si mesmo, se promove,
divulgando, também, quem o financia e o ampara. Agora,
ausente o Brasil do movimento cinematográfico internacional,
nossa cultura se mantém distante e alheia aos movimentos
internacionais, graças à ação nefasta, neste campo, do Go
verno anterior.

Sacrificaram a Embrafilme em 13 de março de 1990.
Aquela data, Sr. Presidente, marca o mais terrível de todos
os golpes já praticados contra a cultura nacional. Não lhe
deram um órgão sucessor. Recolheram ao Tesouro Nacional
e ao Patrimônio da União os recursos e os bens da empresa

extinta. Relegaram ao abandono esse segmento cultu-ral e
a quantos nele trabalhavam de forma sacrificiaJ. Muita gente
que vivia dessa atividade passou por sérias dificuldades.

Não se explicou, até hoje, a razão da extinção da Embra
filme. O fato é, Sr. Presidente, que deste então a produção
cinematográfica nacional foi reduzida a índice zero, deixando
fora de atividade mais de quarenta mil profissionais, fazendo
com que inexistam parâmetros culturais para as novas gera
ções.

Abordo este tema, Sr. Presidente, no instante em que
o novo Governo, do Presidente It~mar Franco, pretende res
suscitar o Ministério da Cultura. E tempo de fazer renascer
a Embrafilme - ou outro orgão do mesmo fim e tamanho
- visando à recuperação do prestígio do cinema nacional,
dando emprego a milhares de técnicos e artistas que hoje
amargam não apenas a recessão, mas sobretudo o desem
prego.

É tempo de se dar tratamento prioritário à cultura e,
neste caso, também ao cinema nacional. Por essa razão, o
ressurgimento do Ministério da Cultura é uma iniciativa louvá
vel e que ensejará não só ao cinema, mas a todas as atividades
culturais do País um novo alento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados.

O SR. MENDONÇA NETO (PDT - AL. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o mo
tivo que me traz hoje a esta tribuna é mais que trágica. Transita
já pelo dramático e pela indignação. Como se jánão bastassem
os dois anos de bombardeio sofridos por Alagoas, humilhada,
mas nunca cabisbaixa diante da imoralidade implantada no
País pelo ex-Presidente da República Fernando Collor e sua
corja, o Estado vive agora na obrigatoriedade de presenciar
o quadro lamentável a que o Governador Geraldo Bulhões
relega à saúde pública.

Depois de três semanas de greve, os profissionais de nível
superior da área da saúde, mesmo que quisessem, não podem
voltar ao trabalho. Os hospitais vivem um quadro deprimente.
Não há nada além de uma inadmissível carência de tudo.
Pasmem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, com a falta de
materiais como gaze e esparadrapos. Alguns casos valem a
ressalva.

Dois centros de saúde localizados em áreas pobres da
Capital, na Praça das Graças e no Bairro do Bebedouro,
estão completamente fechados por absoluta deficiência na es
trutura física.

No Minipronto-Socorro João Fireman, no Jacintinho, ou
tro grande bairro popular da capital, só está mantido o atendi
mento para leprosos e tuberculosos, que não podem deixar
de tomar medicamentos porque ficam com a cura compro
metida. O atendimento na área de pediatria, que chegava
a quase duzentos por dia, está reduzido a zero.

Na Casa Maternal Santa Mônica só se atende às partu
rientes de altíssimo risco, embora esteja faltando roupa, remé
dios e até simples teste de gravidez. O mesmo quadro se
apresenta no Hospital de Doenças Tropicais, onde só há aten
dimento de emergência para pacientes aidéticos e com doenças
infectocontagiosas.

Mas talvez o quadro mais dramático esteja acontecendo
no Manicômio Judiciário. Ali, por falta de talheres e até de
mesas, os internos estão comendo no chão e usando as próprias
mãos. A fossa estourou e apenas um dos banheiros está em
condição de uso.
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O Governador Geraldo Bulhões na sua cega ambição,
na sua luta desenfreada e insana em busca de todos os poderes
que possa dar-lhe o Estado, usa o dinheiro público para cor
romper, comprar votos e eleger seus.áulicos prefeitos e verea
dores, 'pensando ser capaz de adquirir com os cofres estaduais

. até a consciência e a vontade do povo de Alagoas.
Enquanto isso, deixa que a saúde chegue a este estágio

de miserabilidade. Sem direito à saúde, sem sequer condições
mínimas para nascer, o alagoano assiste, embora não impas
sível, ao desrespeito à condição humana. Os necessitados,
naturalmente pessoas de baixo poder aquisitivo, submetem-se
à humilhação das filas e à humilhação da inutilidade de sua
paciência. Estão sempre a ouvir "não". E o mais deprimente
é que este "não" nasce tão-somente da loucura desenfreada
de poder que tem o Governador Geraldo Bulhões.

Sensibilizado com estes problemas, solicitei ao Ministro
Jamil Haddad que não deixasse morrer em ruínas o projeto
do Hospital Geral de Maceió. Solicitei que, naturalmente den
tro das previsões orçamentárias, procurasse cumprir o calen
dário das obras para que a população maceioense ganhe o
alento da certeza ao atendimento, caso precise recorrer aos
hospitais públicos.

Entretanto, sei que se torna inútil construir imensas estru
turas hospitalares quando não se olha para o profissional que
nelas irá trabalhar. Os médicos e demais profissionais da saúde
em Alagoas precisam de uma correção imediata em seus venci
mentos. Vamos aos dados. Um médico, com carga de 20
horas semanais, está ganhando hoje 907 mil, 704 cruzeiros
brutos, incluindo todas as gratificações. Enquanto isso, uma
faxineira do Sistema de Saúde, com carga de 40 horas sema
nais, está ganhando 1 milhão, 44 mil, 662 cruzeiros; mais,
portanto, que um médico com dez anos de serviço. Não 9ue
a faxineira ganhe muito. Seu salário também não é a maravilha
capaz de dar-lhe dignidade e bem-estar social. Mas o salário
do médico chegou ao extremo do ridículo.

Enquanto isso, os cabos eleitorais do Governador Ge
raldo Bulhões, uma praga sempre disposta a atacar o Estado
nestes tempos eleitorais, ganham a rodo. Enchem suas burras
corrompidas com o sagrado dinheiro público, que deve ser
usado, e muito bem usado, para possibilitar o bem-estar social
de toda uma população, e não para engordar a ambição de
déspotas.

Mas o povo de Alagoas, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
dá provas de sua hombridade. Por isso muito me orgulha
ter dele recebido as armas para representá-lo neste Parla
mento. Alagoas tem um povo que não se curva, e o exemplo
disso está na eleição do engenheiro Ronaldo Lessa para a
Prefeitura de Maceió. Vencedor do primeiro turno, tenho
certeza de que também sairá vitorioso no segundo turno. E
esta certeza nasce com o desejo de mudança que vejo encra
vado em cada rosto de cada cidadão que encontro nas ruas
de Maceió e do interior.

Encerro estas palavras apelando ao Sr. Governador Ge
raldo Bulhões - se é que alguma sombra de humanidade
ainda lhe resta - para que atenda aos reclamos dos profis
sionais de saúde e da população carente de Alagoas. Uns
sabem os caminhos que levam à plena disposição humana,
enquanto os outros desejam resgatar esta vitalidade. E no
mais, Sr. Governador, não'são os atos mesquinhos e hipócritas
que colocam um homem na história.

Era o que tinha a dizer.
O Sr. Nan Souza - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

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

O SR. NAN SOUZA (PST - MA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, tenho em mãos o discurso, sem revi
são, do Deputado Manoel Moreira, do PMDB de São ~aulo:

S. Ex~ não se encontrava em plenário quando me mamfesteI
a respeito da CPI da Vasp. Chegando aqui, desinformado,
S. Ex~ confessou que não sabia qual era o meu partido. Pensava
S. Ex' que eu fosse do PDS, mas pertenço ao PST. .

Sr. Presidente, foi instalada nesta Casa uma CPI destI
nada a apurar denúncias de irregularidades na P?vatização
da Vasp. E, mais grave, o ex-Governador de Sao Paulo e
Presidente do PMDB foi indiciado pela Polícia Federal. Ao
dizer isso não estou ofendendo a memória do imortal Ulysses
Guimarães.

O que aconteceu ontem tem um grande significado para
esta Casa, que busca reencontrar o caminho da dignid~de

pública e da honra política. O Deputado Manoel MoreIr~,

tentando defender o Presidente do PMDB, não apenas agredIU
outro partido, como também insinuou que es~amos tentando,
por intermédio desse partido, questionar a amIzade de Orestes
Quércia com o ex-Presidente do PMDB, Dr. Ulysses. Em
absoluto. Queremos que a CPI da Vasp revele mais uma
verdade a este País assim como ocorreu quando do afasta
mento do President; Collor, que não se comportou com digni
dade no posto que assumiu por delegação do povo.

Queremos que o ex-Governador de São Paulo pos~a,

com liberdade e soberania, explicar à CPI sua verdadeIra
participação. À medida que S. Ex' foge ?~ explicação, .está
assumindo antecipadamente a responsabIlIdade pelo cnme.
E não queremos insinuar nada, apenas que S. Ex~ esclareça
os fatos.

v - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)-

Apresentação de Proposições

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

APRESENTAM PROPOSIÇÓES OS SENHORES:

ELIAS MURAD - Requerimento ao Presidente da Câ
mara dos Deputados de denominação do plenário do Con
gresso Nacional como "Plenário Ulysses Guimarães".

JÚLIO CABRAL - Projeto de lei que institui nova
sistemática para reajuste das mensalidades escolares e dá ou
tras providências.

ROBERTO FRANCA - Projeto de resolução que man
da erigir no Salão Verde do Edifício da Câmara dos Deputados
um busto de bronze em homenagem ao ex-Deputado Ulysses
Guimarães e dá outras providências.

OSÓRIO ADRIANO - Requerimento de informações
ao MinistéTio da Economia, Fazenda e Administração, sobre
possível venda do prédio do BNDES em Brasília, Distrito
FederaL

SÉRGIO AROUCA - Projeto de lei que institui o Siste
imi Nacional de Habitação, dispõe sobre a Habitação de Inte
resse Social e dá outras providências.



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 16 22733

- Projeto de lei que altera a redação do art. 652 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, e do art. 2~ da Leí
n9 7.701, de 21 de dezembro de 1988.

SÉRGIO AROUCA E OUTROS - Projeto de lei que
dispõe sobre o exercício da medicina e a organização e a
atuação dos Conselhos de Medicina e dá outras providências.

JACKSON PEREIRA - Projeto de lei que determina
a forma das debêntures de emissão das sociedades anônimas
de capital aberto e dá outras providências.

- Requerimento de informações à Secretaria-Geral da
Presidência da República sobre a procedência dos veículos
importados que atendiam à Presidência da República.

ALBERTO GOLDMAN - Projeto de lei que dispõe
sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêu
ticos e dá outras providências.

- Projeto de lei que acrescenta parágrafo ao art. 20 da
Lei n9 7.716, de 5 de janeiro de 1989.

- Projeto de lei que estabelece incentivo fiscal, na área
do Imposto de Renda, para as atividades de normalização.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Passa-se
ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE

Não há oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se pas
sar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos

VIII - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro
a Sessão, convocando outra para amanhã, sexta-feira, dia 16,

às 9 horas.
AVISOS

PropoaiçOe3 em fase de Emendas ou Recursos

n_Recursos
Proposições sujeitos a arquivamento, nos termos do ar·

tigo 58, § 40 do RI. Prazo para recurso artigo 58, § ?!' (5 sessoes).

Projeto de Resoluçâo
N° 96fJ2 (NlLMÁRIO MIRANDA) - Altera a redaçâo do

inciso I do artigo 252 da Resoluçâo na 17, de 1989
- Regimento Internto

Prazo: 2;0 dia: 16-10-92
'Último dia: 21-10-92

ProposiçOes sujeitas a arquivamento, nos termos do ar·
ligo 133 do Regimento Interno. Prazo para recurso
artigo 132, § 'ZO (5 sessões).

Projeto Lei
N° 1.045[91 (SENADO FEDERAL) - Faculta ao emprega·.

do e servidor público a percepçao do 130 salário
em parcelas duodecimais, depositadas em caderne·
ta de poupança.

Prazo: 2;0 dia: 16-10-92
~'Último dia: 21-10-92

\N° 1.257/91 (.FERNANDu FREIRE) - Institui UlI'.úl compen·
sação financeira suplementar pela exploraçâo de pe
trÓleo ou gás natural, nos casos e condiçOeS que
m::nciona.

Prazo: 2G dia: 16-10-92
'ÚlUmo dia: 21-10-92
N° 1.473/91 (CARLOS ALBERTO CAMPISTA) - Altera o·

Decreto-Lei na 880, de 18 de setembro de 1969, que
criou o Fundo de Recuperação EconOrnica do Esta
do do Espfrito Santo, e dá outras prol(Ídências.

Prazo: 2;0 dia: 16-10-92
'Último dia: 21-10-92.
NO 1.713[91 (FERNANDO DINIZ) - ProCbe a utilização de

dormentes de madeira na construçâo de novas ferro
vias, e dá outras providêncas.

Prazo: 2;0 dia: 16--10-92
'Último dia: 21-10-92
NO 2.233[91 (pEDRO CORRêA) - Define parceria rural -

Lei na 4504, de 30 de novembro de 1964.
Prazo: 2;0 dia: 16-10-92
'Último dia: 21-10-92
N° 2.302/91 (EDI SILIPRIANDI) - Dispõe sobre a abertura

de capital das empresas estatais privatizáveis.
Prazo: '}JJ dia: 16-10-92
tntimo dia: 21·10-92
NO 2.459/91 (SENADO FEDERAL) - Assegura prioridade

aos técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos e
médicosveterinários nos projetos de reforma agrária.

Prazo: 2;0 dia: 16-10-92
'Último dia: 21-10-92

ProposiçOes sujeitos a arquivamento, nos termos do ar
tigo 164, § 1° do RI. Prazo para recurso artigo 164,
f '}.O (5 sessOes).

Projeto de Reaolut;Ao
N° 95/92 (ALDO RABELO) - Institui Comissão Parlamen

tar de Inquérito destinada a investigar {) envoMmell·
to do e.x-ministro Rogerio Magri naprátlca de cor
rupção, durante sua gestáo no Ministério do Traba
lho Previdência SociaL

Prazo: 2;0 dia: 16-10-92
intimo dia: 21-10-92

Proj~to de Lei
N° 1.105191 (ALOmo SANTOS) - DispOe sobre a doação

de órgãos para fins de transplante, e dá outras pro· .
vidência.'\.

Prazo: 2;0 dia: 16-10-92
Último dia: 21-10-92
N° 1.427191 (LEOPOLDO BESSONE) - Institui a obrigato.

riedade de registro, nas cé!udas de identidade, da
autorização para doação de órgão.

Prazo: 2;0 dia: 16-10-92
'OItimo dia: 21-10-92
NO 1.471/91 (FRANCISCO SILVA) - Determina a doaçao

compulSÓria de órgãos por condenados pelos crimes
previstos no inciso XUTI do artigo 50 da Constitui·
ção Federal e artigos 121, 127, 213 do parágrafo 30

do artigo·l29 do Decreto-Lei na 2.848, de 7 de de
zembro de 1940 - Código Penal.

Prazo: 2;0 dia: 16-10-92
tntimo dia: 21-10-92
NO 1.531/91 (FRANCISCO SILVA) - DispOC sobre a reeipro

. cidade compulsória nos casos de doação e recepção
de órgãos hUl1laDOS.
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1'razo: 'lI' dia: 16-10-92 11:15 Joao Rosa
Último dia: 21-10-92 11:40 Vasco Furlao
N° 2436/91 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre o reajustamen- 12:05 Vladimir Palmeira

12:30 Nan Souzato dos benefícios de prestação continuada da previ- 12:55 Nilson Gibson
dencia sociaL 13:20 Evaldo GQn~l'&A._

Prazo: ']f dia: 16-10-92
'Último dia: 21-10-92 ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,NO GRANDE EXPEDIENTE - OUTUBRO -1992

MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Data Dfa Hora Nome AVISO Ng 27/92
16 6"-feira 10:00 Prazo para recebimento de destaques:

iO:25 Início: 14-10-92
10-.50 Término: 16-10-92
11:15 Local: Sala 113, Bloco das Lideranças
11:40 Horário: 9 às 12h e 14 às 18h
12:05 1) Projeto de Lei n9 2.743/92 - do Sr. Costa Ferreira
12:30 - que "acrescenta parágrafo ao artigo 41 da Lei n9 8.078,
12:S5 de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
13:20 consumidor e dá outras providências.

19 2l-feira 15:00 Relator: Deputado Wellington Fagundes
15:25 2) Projeto de Lei n? 3.029/92 - do Sr. Vladimir Pal-
IS:SO meira - que "altera o artigo 69 da Lei n? 8.078, de 11 de
16:15 setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor
16:40 e dá outras providências.
17:05 Rela(or: Deputado Wellington Fagundes
17:30 (Cópia dos processos encontram-se à disposição na secre-
17:55 taria da Comissão.)
18:20

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIAI

2D ~-feira 18:10 Paulo Mandanno
18:35 Antonio Morimoto E COMÉRCIO

21 4a-feira 18:10 Angela Amin
AVISO N9 20/92

Prazo para recebimento de destaques:
18:35 Jandira Feghali Início: 16-10-92

22 sa-feira 18:10 José Genoino Término: 20-10-92
18:35 ZUca Moreira Local: Sala 207, Bloco das Lideranças

23 6"-feira 10:00 Edson Silva Horário: 9h às 12h e 14h às 18h
10:25 Chico Vigilante 1) Projeto de Lei n" 3.110/92 - do Sr. Messias Góes
10-.50 Munboz da Rocha - que "cria instrumentos financeiros para o programa de
11:15 Dejandir nálpasquale modernização da infra-estrutura".
11:40 aovis Assis Relator: Deputado José Múcio Monteiro
12:05 José Thomaz Nono Parecer: Favorável, com substitutivo; pela aprovação par-
12:30 Maria Luiza Fontenele cial da Emenda nQ 1/92 é rejeição da Emenda n? 2/92, apresen-
12:SS Ernesto Gradella tadas na Comissão.
13:20 Beraldo Boaventura COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

26 :za-fcira 15:00 Raul Pont E FAMÍLIA
IS:2S Dercio Knop AVISO N9 19/92
15:50 Adroaldo Streck

Prazo para recebimento de emendas:16:15 Lourival Freitas
16:40 Pal.l\o Rocha Início: 13-10-92
17:05 GilV"dlÃ1 Borges Término: 19-1O{.?-?
17:30 AJGid~s Modesto Local: Sala 9, ~nexo II
17:55 Wagner do Nascimento Horário: 9h30min às 12h e 14h30min às 18h

.JB:2Q Vak:1.r...rnir..o.l.imiL.___ 1) Projeto de Lei n93.204/92 - do SI. Roberto Franca
Xl 3a·feira 18:10 Osório Adriano - que "concede isenção do Imposto sobre a Renda e Proven-

28
.JJk3L_---l:IDi.Q_R~ _____ tos d,e qualquer natureza aos rendimentos auferidos por defi-4a·feira 18:10 zaire Rezend({
18:35 Aodre Be!WSi ~ientes físicos".

Relator: Deputado Renato Johnsson
29 sa-feira 18:10 Oswaldo Stecca A proposição abaixo somente receberá emendas apresen-

18:35 lru:::.as ..Eio.1ltim.... 'tadas por membros desta Comissão ao substitutivo oferecido
30 (jI'-feira 10:00 Jones Santos Neves pelo Relator.

10:25 Paulo Octávio 2) Projeto de Lei n° 37/91 - do Sr. Antônio Carlos
10:50 Luiz Moreira 'Mendes Thame - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
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'inscrição do tipo sangüíneo e do fator RH na Carteira Nacional
de Habilitação e dá outras providências".'

Relator: Deputado José Linhares

(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 11 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 19 , item I, alínea a, do
Ato da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69

da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o
disposto no art. 49 da Lei nº 5.901, de 9 de julho de 1973,
resolve nomear, na forma do art. 99 , item lI, da Lei nº 8.112,
citada, IVANIR GERALDO VIANNA, para exercer, na As
sessoria Técnica da Diretoria-Geral, o cargo de Assessor Téc
nico Adjunto A13, CD-DAS-102.3, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 19 da Reso
lução n9 43, de 30 pe junho de 1973, combinado com o art.
19 do Ato da Mesa n9 15, de 23 de maio de 1991.

Câmara dos Deputados, 15 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 art. 19 , item I, alínea a, do Ato
,da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto
no art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar NÁDIA AVELINA PACHECO DA COSTA FOR
TES, Adjunto Parlamentar, Classe Especial, ponto n9 4.990,
e WILHAN XAVIER DA SILVA, Operador de Máquinas,
Classe Especial, ponto n9 4.238, para substituírem, sucessiva
mente, o Chefe do Serviço de Reprodução de Documentos
Oficiais, CD-DAS-101.2, do'Departamento de Comissões,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 25 de setembro
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 15 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

COMISSÕES

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

O Deputado Euler Ribeiro, Presidente da Comissão de
Seguridade Social e Família, fez a seguinte

Distribuição n9 21/92

Em 15-10-92
Ao Deputado RENATO JOHNSSON
Proposta de Fiscalização e Controle n9 59/92 - do Sr.

Antonio Faleiros - que "solicita ao Tribunal de Contas da
União as informações abaixo especificadas".

Sala da Comissão, 15 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 Comissão de
Seguridade Social e Família, fez a seguinte

Redistribuição n9 14/92

Em 15-10-92
Ao Deputado EULER RIBEIRO (Avocado)
Projeto de Lei n9 3.201/92 - do Poder Executivo (Mens.

n9 583/92) - que "dispõe sobre a aposentadoria especial de
que trata o artigo 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991".

Ao Deputado Geraldo Alckmin Filho
Indicação n9 65/92 - do Sr. Fábio Meirelles - que "su

gere à Comissão de Seguridade Social e Família a elaboração
de projeto de lei reduzindo o prazo de estabilidade no emprego
para o segurado que sofrer acidente de trabalho".

Projeto de Lei n9 2.337/91 - do Sr. Paulo Mandarino
- que "acrescenta parágrafo ao art. 42 da Lei n9 6.435, de
15 de julho de 1977, que dispõe sobre as entidades de previ
dência privada".

Projeto de Lei n9 2.752/92 - do Sr. George Takimoto
- que "institui outra fonte de financiamento da Seguridade
Social e dá outras providências".

Projeto de Lei nº 2.842/92 - do Sr. Jackson Pereira 
que "altera a redação do caput do art. 48 e do art. 143 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras provi
dências".

Projeto de Lei n9 3.178/92 - da Sr~ Ângela Amin 
que "regulamenta o art. 202, parágrafo 2º, da Constituição
Federal, disciplinando a compensação financeira entre os di
versos sistemas de Previdência Social".

Sala da Comissão, 15 de outubro de 1992. - Maria Inês
de Bessa Lins, Secretária.
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
-PSD-

João Teixeira
Diago Nomura

Sandra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

AvenirRosa
Francisco Coelho

João Mendes
Augustinho Freitas
AntOnio Morimoto
Roberto Jefferson

PARTIDO UBERAL

-PL-
lider

RICARDO IZAR
VICe-I1deres

José Fortunati
Chico Vigilante
Hêlio Bicudo
Pedro Tonelli

Onaireves Moura
Nelson Trad
Edison Fidêlis

Paulo Mandarino
José Maria Eymael

Jones santos Neves
Getúlio Neiva



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA PIR
E POLtTICA RURAL

B. Sá 1 vaga

Presidente: Dep. Vadão Gomes (Bloco-SP) PSB1° Vice-Presidente: Dep. Otto Cunha (Bloco-PR)
2? Vice-Presidente: Dep. Hêlio Rosas (PMDB-SP) Álvaro Ribeiro3° Vice-Presidente: Dep. Romero Fllho (PST-PR)

Titulares
PST

Bloco
Romero Filho

Amo Magarinos Ronaldo Caiado PCdoB
Evaldo Gonçalves Tadashi Kuriki
Iberê Ferreira VadãoGomes Adauto Pereira (Bloco)
Jonas Pinheiro Vicente Fialho
Jorge Khoury Vitória Malta PRS
Otto Cunha Waldir Guerra
Paulo Romano Werner Wanderer Josê Aldo

PMDB Suplentes
Dejandir Dalpasquale Leomar Quintanilha
Derval de Paiva Neuto de Conto Bloco
Etevalda Grassi de Menezes Odacir Klein
Hêlio 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
!vania Guerra Romel Anfsio
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 Josê Maranhão
João Tota Paulo Mourão Fernando Diniz Laire Rosado

Gilvam Borges Paulo Titan

PSDB
Josê Maranhão 6 vagas

Andrê Benassi Rubens Bueno PDT
Cid Carvalho gMDB) Wilson Moreira
Osório Santa ruz (PDC) Heraldo Boaventura Junot Abi-Ramia

PT Clóvis Assis 1 vaga
Josê Carlos Coutinho

Adão Pretto Pedro Tonelli PDS
Luci Choinacki Vasco Furlan (PDS)

Aêcio 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 Modesto Hugo Biehl (PDS)

Avelino Costa Wilmar Peres Aloizio Mercadante Valdir Ganzer



PTB PDS
Antonio Morimoto Rodrigues Palma
José Elias Carlos Virgílio Pinheiro Landim (PMDB)

PDC
José Diogo Roberto Campos
Marcelino Romano

Mauro Borges Roberto Balestra
PSDB

PL

Jarvis Gaidzinski Wellington Fagundes
João Faustino Magalhães Teixeira
Koyu lha Paulo Silva

P1R PT

Osvaldo Reis Reditário Ca.'lS01 Irma Passoni Paulo Bernardo
Lourival Freitas 11lden Santiago

PSB
PTB

Sérgio Guerra
José Elias Matheus Iensen

PST Luiz Moreira

PDC
Delcino Tavares Jonival Lucas

PCdoB PL
Ribeiro Tavares Valdemar Costa

Maria Valadão (PDS)
P1R

PRS Nobel Moura Valdenor Guedes

Israel Pinheiro PSB

Ariosto Holanda
Secretário: José Maria de Andrade Córdova
Ramal: 6978/6979/6981 PST
Reuniões: 4as e 5as feiras, 10:00- Sala 212 (Bloco das Lideranças Francisco Silva

COMISSÃO DE (ÊNCIA E TECNOLOGIA, PCdoB
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Walter NOIY (PMDB)

Presidente: Dep. Irma Passoni (PT-SP) PCB
10 Vice-Presidente: Dep. Lourival Freitas (PT-AP) Roberto FreireZ' Vice-Presidente: Dep. Fausto Rocha (Bloco-SP)
30 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 GilBon Machado Renato Johnsson
Eraldo Trindade Maurício Calixto Humberto Souto Ruben Bento
Fausto Rocha Paulo Lima PMDBGeorge Takimoto Pinga Fogo de Oliveira

João Almeida Marcelo Barbieri
PMDB Luiz Henrique Olavo Calheiros

Manoel Moreira Tidei de Lima

Aluizio Alves Laprovita Vieira
4 vagas

Domingos Juvenal Luiz Tadeu Leite PDT
Eliel Rodrigues Nelson Proença Aldo Pinto Edson Silva
Hagahús Araujo Roberto Valadão Edi Siliprandi Paulo Heslander
Henrique Eduardo Alves 1 vaga PDS

PDT Daniel Silva José Teles
Beta Mansur Cidinha Campos Gerson Peres Ruberval Pilotto
Carlos Lupi José Vicente Brizola Ibrahim Abi-Ackel



PSDB PMDB
Artur da Távola Geraldo Alckmin Filho Jolio Natal Mendes Ribeiro
Flávio Arns Jackson Pereira João Rosa Nelson Jobim

PT José Dutra Nilson Gibson
José Luiz Clerot Renato Vianna

Florestan Fernandes Nilmário Miranda José Thomaz Nonô Ulysses Guimarães
José Genoíno Sandra Starling Luiz Carlos Santos

PTB
PDT

Aldir Cabral Paulo de Almeida
Dércio Knop Sérgio Cury

Gastone Righi
Luiz Salomão Vital do Rego

VIValdo Barbosa
PDC PDS

Samir Tannús
....

Adylsón Motta Ibrahim Abi-Ackel

PL
Edevaldo Alves da Silva Prisco Viana
Gerson Peres

Flávio Rocha Robson Tuma PSDB

P1R Israel Pinheiro Filho (PRS) Osvaldo Melo (PDS)

Eurides Brito Mário de Oliveira
Moroni Torgan Sigmaringa Seixas

Ubaldo Dantas

PSB PT

Roberto Franca Edésio Passos José Genoíno

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 (pD1)
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo Robson Tuma
Ramal: 6906/6907/6908/6910

P1RReunião: 4"8 feiras, bs 10:00. Plenário, sala 10

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO Benedito Domingos Reditário CassoI

E JUSTIÇA E DE REDAÇAO PSB

Presidente: Dep. José Luiz Clerot (pMDB-PB) Luiz Piauhylino

1° Vice-Presidente: Dep. Jolio Rosa (PMDB-MG) PST
'].O Vice-Presidente: Dep. Vital do Rego (PDT-PB) Pedro Valadares
3° Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (Bloco-PI)

PCdoB
Titulares Haroldo Uma

'3loco
Suplentes

Bloco
Antonio dos Santos Paes Landim
Átila Uns Paulo Marinho EveraIdo 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 Júnior 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 Furlan 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
Marco PenaforteJoão Paulo Pedro Tonelli Fábio Feldmann

Toga Angerami
PTB PT

cardoSo Alves Roberto Jefferson José Cicote Valdir Ganzer
Edison Fidelis Roberto Torres

PTB
PDC Aldir Cabral Hilário Coimbra

Francisco Coelho Jair Bolsonaro PDC

PL Nan Souza (PS1)

Getúlio Neiva Ricardo Izar PL
José A.-ugusto Curvo Wellington Fagundes

P1R P1R

Mário Chermont 1 vaga Mário Chermont

PSB
PSB

Miguel Arraes
UIdurico Pinto

PV
PST

·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 'Lê Gomes da Rocha
ReuniCles: 38g, 411g e SIIg feiras, às 10:00. Plenário, sala 1. Pedro Corrêa 1 vaga

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Ricardo Murad

MEIO AMBIENTE E MINORIAS PMDB

Presidente: Dep. 'fuga Angerami (pSDB-8P)
Alofzio Santos Luiz Soyer

1° Vice·Presidente: Dep. Marco Penaforte' (psDB-CE) PDT
'1:' Vice·Presidente: Dep. Marilu Guimarães (Bloco-MS) José Vicente Brizola Paulo Portugal
3° Vice·Presidente: Dep. Sidney de Miguel (pV-RJ) Laerte Bastos



PDS
Célia Mendes Teresa Jucá P1B
Gerson Peres

PSDB
João Mendes Raquel Candido

Adroaldo Streck Elias Murad PDC
Antonio Carlos Mendes lhame Eduardo Braga Roberto- Balestra

PT PL
Benedita da Silva José Fortunati Jarvis Gaidzinski Jones santos Neves

P1B PTR
Raquel Candido Wilson Cunha Alberto Hadda!1

PDC PSB
Avenir Rosa 1 Vaga

PL PST
Diogo Nomura Mauro Borges (pDC)

PTR Suplentes
Benedito Domingos Bloco

PSB Adauto Pereira Orlando Bezerra
Álvaro Ribeiro Angelo Magalhães Renato Johnsson

PV
Átila lins VadãoGomes
José Moura Waldir Guerra

1 vaga Manoel Castro 1 vaga
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida PMDB
Ramal: 6930/6931 Alufzio Alves Luiz Roberto Ponte
Reunião: 4"8 feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das Lideranças) César Maia Pedro Abl110

COMISSÃO DE ECONOMIA, Fernando Bezerra Coelho 3 vagas
INDÚS'IRIA E COMfm.ClO PDT

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) Luiz Gira0 Paulo Ramos
10 Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (Bloco-DF) 1 vaga
']f> Vice-Presidente: Dep. Jaques Wagner (PT-BA) . PDS
30 Vice-Presidente: Dep. Alberto Haddad (PTR-8P) Basilio Vl1lani Francisco Diógenes

Titulares Fábio Meirelles
Bloco PSDB

Antonio Holanda Maviael Cavalcanti José Serra saulo Coelho
Ézio Ferreim Osório Adriano Paulo Hartung
Gilson Machado Roseana Sarney PT
José Carlos Aleluia Rubem Medina Luiz Gushiken Paulo Delgado
José M~cio Monteiro Wagner do Nascimento Raul Pont

PMDB P1B
Alberto Goldman José Belato Felix Mendonça Nelson Marquezelli
Felipe Neri José Geraldo
Gonzaga Mota Lúcia Vânia PDC
João Almeida 1 vaga Paudemey Avelino Paulo Mandarino

PDT PL
Márcia abilis Viana Miro Teixeira Álvaro Valle Nelson Bomier
Marino Clinger PTR

PDS João Colaço
Fetter J~nior Victor Faccioni PSB
Pedro Pavão Ariosto Holanda

PSDB PST
Emani Viana Vittorio Medioli Pedro Valadares
Sérgio Machado- Sécretário: Jussara Maria Goulart Brasil de Araujo

PT Ramal: 7024 a 7fY26

Jaques Wagner Vladimir Palmeim Reunião: 4"8 feiras, 10:00. PIenârio 209. (Bloco das

José Fortunati
lideranças)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, PDT

CUL1URA E DESPORTO Carlos Lupi Vital do Rego
Carrion Junior

PDS

Presidente: Dep. Celso Bernardi (pDS - RS) EdevaldoANesdaSllva Telmo Kirst

1° Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (pDS - 00) Fernando Carrion

1!' Vice-Presidente: Dep. Adelaide Neri (pMDB - AC) PSDB
30 Vice-Presidente: Dep. Costa Ferreira (P1R - MA) Ernani Viana Rose de Freitas

Rubens Bueno
Titulares PT

Blooo Helio Bicudo Maria Laura
AntOnio 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 Jeao Henrique PL
Aécio de Borba (pD:"', Renildo Calheiros (PC do B) Jarvis Gaidzinski
Hermfnio Calvinho Ubiratan Aguiar

PTR
PDT Eurides Brito

Eduardo Mascarenhas 1 vaga PSBU1cia Braga Cêlio de Castro
PDS

PST
Ân~laAmin Maria Valadão
Ce Bernardi

Nan Souza

PSDB
Secretária: Ronaldo Alves da Silva
{(amai: 6903/6905/7010/7013

Artur da Távola Q'Imânio Pereira Reunião 4"8 feiras, 10:00. Plenário 15.
Flávio Arns

coMISSÃo DE FINANÇAS

Florestan Fernandes Raul Pont E 1RIBUfAÇÃO
Paulo Delgado Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)

PTB 1° Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco - BA)
Fábio Raunheiti Sólon Borges dos Reis z:' Vice-Presidente: Dep. Basilio ViUani (pDS - PR)

PDC 3° Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra Coelho
José Linhares (PSDB) (pMDB-PE)

PL "fii.k1ues
Álvaro Valle Bloco

PTR Benito Gama Jose Falcão
Costa Ferreira Cêsar Souza Júlio cabral

PSB
Fernando Freire Luiz Dantas
Flávio Palmier da Veiga Manoel Castro

Maria Luiz!!. Fontenele Francisco Dornelles Mussa Demes
PST PMDB

Jeao Teixeira (PL) Cêsar Maia Luís Roberto Ponte

Suplentes Fernando Bezerra Coelho Manoel Moreira
Germano Rigotto Sergio Naya

Bloco ..u:;:: rllrlos Bacelar Wilson Campos

Benedito de Figueiredo Marilu G:uimarães PDT
Qeonâncio Fonseca Murilo Pinheiro Carrion Júnior Sérgio Gaudenzi
Edmar Moreira Paulo Lima :Élio Dalla-Vecchia
José Mendonça Bezerra Paulo Romano

PDSLuiz Dantas
Basflio ViUani José Lourenço

PMDB Delfim Neto

Derval de Paiva Zaire Rezende PSDB
José Luiz Clerot 4 vagas Jackson Pereira Paulo Hartung

Jose Serra



PT
A1of'zio Mercadante José Dirceu

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIAGeddel Vieira Uma (pMDB)
PTB Presidente: Dep. Eduardo Moreira (pMDB-S~

FêUlt Mendonça Paulo Hes1ander 1° Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbierig DB-SP)
PDC ?1' Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (pD RR)

Paulo Mandarino Pedro Novais 3° Vice-Presidente: Dep. Jbsê Ulisses de Oliveira (pRS-MG)

PL Titulares
Flávio Rocha Nelon Bornier Bloco

P1R Abelardo Lupion José Santana de Vasconcelos
Carlos Camurça AraceIy de Paula Murilo Pinheiro

PSB Aroldo Cedraz Ruben Bento

Sêrgio Guerra Elfsio Curvo Sêrgio Barcellos

PST PMDB
Luiz Carlos Hauly

Suplentes
Eduardo Moreira Marcelo Barbiere
Gilvan Borges Olavo Calheiros

Bloco José Geraldo Pedro Tassis
Augusto Farias . Josê Carlos Vasconcelos PDT
Oeto Falcao Roberto Magalhaes Paúlõ'Ramos 2 Vagas
Ézio Ferreira Simão Sessim
George Takimoto 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 lima

PDS A1ceste Almeida Sêrgio Britto (PDC)
JoãoTota Roberto Campos
Osvaldo Melo PDC

PSDB
Rose de Freitas Wilson Moreira

PLSêrgio Machado
Getúlio Neiva

PT P1R.Laire Rosado (PMDB) Vladimir Palmeira
Paulo Bernardo Marcelo Luz Pascoal Novaes

PTB PRS
A1;Iibal 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 Piauhylino A1acid Nunes' Maviael Cavalcanti

PST Jonas Pinheiro Otto Cunha
Romero Fllho José Carlos Aleluia Vicente Fialho

José Reinaldo Werner Wanderer
Secretária: Maria linda Magalhães PMDB
Ramal: 6959/6960/6989 Aloisio Vasconcelos Mauro Miranda
Reunião: 4Bs feiras, 10:00 Plenário 5. Herminio Calvinho NCcias Ribeiro

Jorge Tadeu MudaIen 1 vaga



PDT PSDB
Élio Dalla-Vecchia WJ1son Müller
Márcia Cibilis Viana 1 vaga Jayme Santana 1 vaga

Jorge Uequed
PDS

José Diogo Victor Faccioni PT
Benedita da Silva Luiz Gushiken

PSDB PTB
Mauro Sampaio Munhoz da Rocha

Anibal 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

José Aldo (pDC)

PPS Suplentes

Marcos Uma (PMDB)
Bloco

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas BOas
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

COMISSÃO DE RELAçóES
PMDB

EXTERIORES
Geddel Vieira Uma Ulysses Guimarâes

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)
2.0 Vice-Presidente: Dep. Francisco Coelho (PDC-MA)
30 Vice-Presidente: Dep. Eduardo Siqueira campos (pDC-TO PDT

Amaury Müller VIvaldo Barbosa

Titulares
S6rgio Cury

PDS
. Bloco Adylson Motta José Lourenço

AntOnio Ueno Ney Lopes PSDB
Cleto Falcão Osvaldo Coelho A6cio Neves João Faustino
Leur Lomanto Paulo Octávio Moroni TorgaJ1
Nelson Morro Sarney Filho PT

PMDB Irma 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



Suplentes
Bloco

carlos Scarpelini

Secretária: Maria Inês de Bessa Uns

Ramal: 7018 á 7021
Reunião: 4Bs feiras, 10:00. Plenário 9.

COMISSÃO DE lRABALHO.
DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIço púBuco
Presidente: Dep. carlos Aberto campista (pDT-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Amauri Müller (PDT-RS)
'}P Vice-Presidente: Dep. Délio Braz (Bloco-GO)
3° Vice-Presidente: Dep. Jost Carlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares
Bloco

Luiz Moreira

Luci Choinacki

Marino Clinger

Osvaldo Bender

Marco Penaforte

Osório Santa Cruz

Virmondes Cruvinel
Zila Bezerra

2 vagas

Jairo carneiro
João Maia

Pinga Fogo de Oliveira
Ricardo Heráclio

Vitório Malta

PL

PST

P1R

PSB
José carlos Sabóia

Avelino Costa

B. 'Sá

Arnaldo Faria de Sá
Ciro Nogueira
Ibere Ferreira
Ivan Burity
Jairo carneiro

PMDB

Eduardo Moreira
Nelson Proença
Rita camata

PDT

Cidinha campos
Lúcia Braga

PDS
Angela Amin
Jório de Barros (pMDB)

PSDB

Jorge Uequed
José Linhares

PT
Chico Vigilante

PTB
Fábio Raunheitti

PDC
Eduardo Siqueira campos

Bloco

PSB

PSB

PCdoB

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
1° Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (psDB - CE
'}P Vice-Presidente: Dep. Elias Murad (pSDB - MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (Bloco-PR)

Titulares

Uldurico Pinto

Aldo Rabelo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6993 a 6996
Reunires: 38s, 4Bs e 58 feiras, 10:00. Plenário 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL'E FAMluA

Salatiel carvalho

Everaldo de Oliveira Paulo Duarte
Fátima Pelaes Pedro Corrêa
Heitor Franco Renato Johnsson
Ivânio Guerra Rivaldo Medeiros
Jost Egydio

PMDB

Armando Costa Nilton Baiano
Euler Ribeiro Sérgio Arouca (PCB)
Jorge Tadeu Mudalen Valter Pereira
Maurflio Ferreira lima

PDT
Clóvis 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 Jefferson

PDC
Eduardo Matias Jandira Feghali (pC do B)

PL
Jost Augusto Curvo

P1R

1 vaga

PST

Delcino Tavares

Aldo Rebelo (pc do B)
Délio Braz
Edmar Moreira
Humberto Souto

Jost Burnett
Luis Eduardo

Sé Gomes da Rocha
1 vaga



PMDB PL
Chico Vigilante (PI) Mauri Sérgio
Jurandir Paixao Tidei de Lima Irani Barbosa
1 vaga zaire Rezende P1R

PDT

Amaury Müller Carlos Alberto Campista Wanda Reis
Beraldo Boaventura PSB

PDS

Hugo Biehl Maria Laura (PI)
1 vaga

João de Deus Antunes
PRS

PSDB José UIfsses de Oliveira

Edmundo Galdino Mauro Sampaio
Secretário: Antonio Luís de Souza SantanaJabes Ribeiro

PT
Ramal: 6887/6990/7004/7007
Reunião: 3"8,4"8 e SBS feiras, 10:00. Plenário 11.

Paulo Paim Paulo Rocha COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
PTB DESENVOLVIMENTO URBANO

Caldas Rodrigues (Bloco) Edison Fid61is EIN'IERIOR
PDC

Jair Bolsonaro
PL Presidente: Dep. Paulo de Almeida (PTBIRJ)

Ricardo Izar 10 Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (PTB/PR)

P1R
2" Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDB/PA)
30 Vice-Presidente: Dep. Augusto Carvalho (pCB/DF)

Mário de Oliveira

PSB Titulares
José Carlos Sabóia Bloco

PRS
Rose de Freitas (PSDB)

A1acid Nunes J086 Moura
Suplentes Augusto Farias José Reinaldo

Bloco
C6sar Bandeira Lael Varella
Efraim Morais Pedro Irujo

Eraldo Trindade Messias Góis Ivan Burity Romel Anísio
Euclydes Mello Mussa Demes 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 (PI) 3 vagas José Maranhão Nicias Riberiro

Renato Vianna LaCre Rosado Paulo Titan

PDT Mário Martins 1 vaga

Haroldo Sabóia S6rgio Gaudenzi PDT

Paulo Ramos A1oizio Santos (pMDB) Junot Abi-Ramia
PDS

Carlos Santana (PI) 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 Baptisi:~ Motta Munhoz da Rocha

PDC Luiz Pontes Saulo Coelho
Eduardo Matias



COMIssÁO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: José Augusto Curvo (pL - M1)
1° Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier {PLIRJ)
'l!' Vice-Presidente: Dep. A1dir Cabral (pTB - RJ)
3° Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (pSB - PE)

Jonival Lucas
PDC

Roberto Freire

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha

Ramal: 6Cf73 a 6976

Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 14.

Maurício Campos

Carlos Camurça

Sérgio Brito
PL

PSB

PST

PCB

P1R

PCdoB

Maria Luiza Fontenele

Francisco Silva

André Benassi (PSDB)

Alberto Haddad

1 vaga

PT
Carlos Santana Nilmário Miranda
Ernesto Gradella Ricardo Moraes

PTB
Antonio Morimoto Paulo de Almeida
Onaireves Moura

PDC
Carlos Albuquerque Jairo Azi

PL
J086 Felinto (pSl) 1 vaga

P1R
João Colaço Osvaldo Reis

PSB
Roberto Franca

PST
Carlos Scarpelini

PCdoB
Leopoldo Bessone (PMDB)

PCB
Augusto Carvalho

Suplentes
Bloco

PMDB

PDT

PDS

Antonio Barbara
Aracely de Paula
Carlos Roberto Massa
Elfsio Curvo
Jorge Khoury
José Egydio

Eduardo Moreira
Eliel Rodrigues
Etevalda Grassi de Menesses
Mauri Sérgio

Beth Azize
Beta Mansur

. J086 Múcio
J086 Santana de Vasconcellos

Osório Adriano
Ronaldo Caiado

Sandra Cavalcanti
1 vaga

Nilton Baiano
Pinheiro Lanim

4 vagas

Décio Knop

TItulares
Bloco

Abelardo Lupion
A1acid Nunes .
Átila Uns
Edmar Moreira

PMDB
Antônio de Jesus
Etevalda Grassi de Menezes
João Fagundes

PDT

Maurício Campos (PL)
Paulo Ram,os

PDS

Odelmo Leão
Orlando Bezerra

Paes Landim
Roberto Magalhães

Marcelo Barbieri
Mário Martins

Maurflio Ferreira Lima

Wilson Müller

Carlos Virgfiio
João Rodolfo

Maria Valadão Carlos Virgfiío
. Prisco Viana Fábio Meirelles

Fernando Carrion

PSDB PSDB

Koyu Tha

Ubaldo Dantas .

Vitória Medioli Moroni Torgan

1 vaga PT

Rose de Freitas

PT Hélio Bicudo José Dirceu

Eduardo Jorge
José Cicote

Paulo Paim
Paulo Rocha A1dir Cabral

PTB

Francisco Rodrigues

Auiusdnho Freitas
Carlos Kayath

PTB
Mendes Botelho Mauro Borges

PDC



PL cOMISSÃo ESPECIAL coNS1TIUfDA, NOS

José Augusto Curvo Nelson Bornier
lERMOS DO ART. 34, INCISO n, DO

REGIMEN10 IN1ERNO, PARA APRECIAR
P1R E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROJETOS

EM 1RÂMl1E NA CASA, REIATIVOS À
Salatiel carvalho REG~ODO ART. 192

PSB
DA CO O FEDERAL_

SJSlEMA FINANCEIRO NACIONAL

Álvaro Ribeiro

Suplentes Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço

Bloco
Relator: Deputado César Maia

Arolde de Oliveira
lltulares Suplentes

Luciano Pizzatto
Evaldo Gonçalves Raul Belém BLOCO PARLAMENTAR
Heitor Franco 3 vagas

PMDB
Benito Gama Basllio Villani
Elfsio Curvo Daniel Silva

Cid carvalho Ivo Mainardi Ézio -Ferreira Gilson Machado

Euler Ribeiro Luiz Henrique Francisco Dornelles Paes Landim

Hermínio calvinho Pinheiro Landim José Múcio Monteiro Roberto Magalhães

PDT PMDB

carrion Júnior 1 Vaga César Maia Dejandir Dalpasquale
Giovanni Queiroz José Dutra Etevalda Menezes

José Luiz Clerot Fernando Bezerra Coelho
PDS Lufs Roberto Ponte Odacir Klein

carlos Azambuja Telmo Kirst PDT
Osvaldo Bender

PSDB
Beraldo Boaventura Márcia Cibilis Viana
carrion Júnior Valdomiro Lima

Paulo Silva Wilmar Peres (PL) PDS

PT José Lourenço Fetter Júnior

José Genoíno Paulo Delgado Mareelino Romano Machado Roberto campos

PTB PSDB

Annibal Teixeira Fábio Raunheitti Jackson Pereira Antônio Carlos M. Thame
José Serra Paulo Hartung

PDC
PTB

Jair Bolsonaro

PL
Gastone Righi Rodrigues Palma

Avelino Costa Ribeiro Tavares
PT

P1R José Fortunatti Paulo Bernardo

Marcelo Luz
PDC

PSB Paulo Mandarino Pauderney Avelino

Roberto França PL

Secretária: Marci Bernardes Ferreira Ricardo Izar Jones Santos Neves

Ramal: 6998/7001/7002



Serviço de Comissões Especiais:
Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
RaIJ'.ais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERlR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°~ DE 1991, QUE "INSTITUI O
SISTEMA DE ELEI~ODISTRITAL MISTA NOS

MUNlclPIQS MAIS DE CEM MIL ELEITORES"

BLOCO PARLAMENTAR

Presidente: Deputado José Thomaz NonO
1° Vice-Presidente: Deputado Osmânio Pereira
Relator: Deputado Maluly Netto

lltu1ares Suplentes

José Lourenço
Telmo Kirst

CI6vis Assis
Mendonça Neto

Heitor Franco
Lael Varella

Orlando Pacheco
Simão Sessim

Eduardo Moreira
Mauri Sérgio

Lazaro Barbosa
Nilson Gibson

PDS

PDT

PMDB

Felipe Neri
João Henrique
José Thomaz NonO
Luiz Henrique

Miro Teixeira
Sêrgio Gaudenzi

Ângelo Magalhães
Flávio Dêrzi
Maluly Netto
ROqlel Anfsio

Clóvis Assis
Paulo Ramos Adylson Motta

Prisco Viana

Fernando Bezerra Coelho
João Almeida

José Luiz Clerot
Luiz Tadeu Leite

César ,Bandeira
Paes Landim
Elísio Curvo

José Santana de Vasconcelos
Wagner do Nascimento

PDT

PMDB

Serviço de ComissOes Especiais
Local: Anexo II - Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066(1067(1052
Secretário: Silvio Sousa da Silva

coMISSÃo ESPECIAL PARA PROFERlR PARECER
AO PROJETO DE LEI NO 824, DE 1991.1 QUE

"REGULA DIREITOS E OBRIGAÇuES
REIATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PREVISTO NA MENSAGEM NO 192/91
DO PODER EXECUTIVO

Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Carlos Vasconcelos
Ney Lopes
Otto Cunha

Alberto Goldman
Marcelo Barbieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

PDS

Carrion Júnior
Uberato Caboclo

Presidente: Deputado Alberto Goldman
10 Vice-Presidente: Deputada Sandra Starling
']f> Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
Relator: Ney Lopes

TItulares Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

José Dirceu

Vitt6rio Medioli Cardoso Alves
Paulo Silva

Francisco Di6genes
José Teles OsJDânio Pereira

Serviços de ComissOes Especiais: Anexo 11 - Sala 10 - Me
zanino.
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Ramais: 7066(1067(1052

PSDB

Rubens Bueno

PTB

Carlos Kayath

PT

Paulo Delgado

PDC

Leomar Quintanilha

PL

Wilmar Peres

Pedro Novais

João Teixeira

Jaques Wagner

João Mendes

João Mellão Neto

José Maria Eymael

PT

PL

PDC

PSDB

Cardoso Alves

Antonio Carlos Mendes Thame
Magalhães Teixeira

lbrabim Abi-Ackel
Roberto Campos

Roberto Balestra

Valdemar Costa

Sandra Starling



Serviçode Comissões Especiais: Anexo fi-sala 10-Mezanino
Secretário: Sflvio Avelino da Silva '
Ramais: 7067 e 7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONS1TIUlÇÃO NO 56, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSTI1UIÇÃO FEDERAL

(DESREGULAMBNTAÇÃO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurílio Ferreira uma
10 Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles
'1P Vice-Presidente: Deputado Luiz Tadeu Leite
30 Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputado Ney Lopes

Serviço de ComissOes Especiais: Anexo fi - Sala 10 - Meza-
nino. .
Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI NO 2.057,

-DE 1991, QUE "INS1ITUI O BSTATU'IO DAS
SOCIEDADES INDíGENAS"

Presidente: Deputado ])omirigos Juvenil
10 Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
'1P Vice-Presidente: Deputado Lou~l Freitas
Relatora:, DeJ?utada Teresa Jucá

l1tuJares

BLOCO PARLAMENTAR

Suplentes l1tulares Suplentes

BLOCO PARLAMFNTAR

Paes Landim Evaldo Gonçalves
Renato Johnsson Flávio Derzi Elfsio Curvo
Ney Lopes Nelson Morro Luciano Pizzato
Paulo Marinho Wagner Nascimento Ruben Bento

Sérgio Barcellos
PMDB Tadashi Kuriki

. Luiz Tadeu Leite Eduardo Moreira
Maurílio Ferreira lima Hermfnio Calvinho PMDB
Nelson Proença Luiz Soyer
Walter Nory TIdei de uma Domingos Juvenil

João Fagundes
PDT Valter Pereira ,

Márcia Cibilis Viana Aroldo Góes
zaire Rezende

Valdomiro Lima Beth Azize
PDT

PDS

, Fábio Meirelles
Beth Azize

Carlos Azambuja Sidney de Miguel (PV)
, Roberto Campos Marcelino Romano Machado

PSDB
PDS

Adroaldo Streck Vitt6rio Medioli Maria Valadão
Teresa Jucá

l1tuJares Suplentes PSDB
PTB

Cardoso Alves Paulo Heslanc;ler ,Fábio Feldmann
Tuga Angerami

PT PTB
Vladimir Palmeira Paulo Bernardo

Francisco Rodrigues
PDC PT

José Maria Eymael Roberto Balestra Lourival Freitas
PDC

PL

Jarvis Gaidzinski
Avenir Rosa

Ribeiro Tavares

Alàcid Nunes
'Átila üns

George Takimoto
Heitor Franco

Tony Gel

Armando Costa
Euler Ribeiro

Henpfnio Calvinho
Mauri Sêrgio

Aroldo Góes
Haroldo Sabóia

ÂngelaAmim
Cêlia Mendes

Edmundo Galdino
Osmânio Pereira

Alceste Almeida

Ricardo Morias

Pauderney Avelino



S~plentes

coMISSÁo PARLAMENTAR DE INQtmRITO
DESTINADA A INVESUGAR A QUESTÃO DA

VIOLaNCIA CONlRA A MULHER

Resolução nO 19/92 Prazo: 13.05 a 09.09.92

PRESIDEN1E: Deputada sandra Starling
Vtce-Presidente: Deputada Marilu Guimarães
Relatora: Deputada L6cla Vania

lltulare8

"coMISSÁo PARLAMENTAR DE INQtmRTIO DES
TINADA A INVESTIGAR POSStvms IRREGULARIDA
DES NO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA VASP"

Requerimento n° 8/91

Prazo: 28-5-92 a 25-9-92
Presidente: Deputado Nilson Gibson
Vice-Presidente: Deputado Mauro Miranda
Relator: Deputado Pedro Corrêa

Bloco l,'arlamentar '11tulare8 Suplentes

PMDB

Bloco ParlamentarCarlos Roberto Massa- PR
Fátima Pelares - AP '
Marilu Guimarães - MS

Cal)lilo M!ichado - MG
José Múcio Monteiro - PE

Wanda Reis - RI Ivan Burity
Pedro Corrêa
José Moura

Átila Lins
Fausto Rocha

JOSê Egydio

Adelaide Neri - AC
Etevalda G. de Menezes - ES
Lúcia Vânia - GO

PDT

Antônio de Jesus - GO
Rita Camata - ES
Zila. Be,ze.rra _ AC Luis Carlos Santos,

- ' Mauro Miranda
Nilson,Gibson

PMDB

PDT

Ary Kara
Carlos Benevides

Renato Vianna

Beth Azize - AM

Rose de Freitas - ES

Ângela Amin - SC

sandm Starling - MG

Raquel Cândido ~ RO

Lúcia Braga - PB
liberl:tto Caboclo

PSDB

Artur da Távbla - RI Tuga Angemmi

PDS

Pedro Pavão
Célia Mendes - AC

PT

José Fortunati -RS

PTB
Cardoso Alves

Roberto Jefferson - ;RI
Valdemar Costa

PSDB

PDS

PT

PTB

PL

Carlos Cardinal

Adroaldo Streck

José Diogo

Nelson Bomier

PL

Robson Tuma - SP

PDC

Avelino Costa - MG
Francisco Coelho

PDC

Sêrgio Brito

ReuniOCs - Local: Anexo 11; Plenário nO
Secretária: Maria de Fátima Moreira de Carvalho
Tel: 311-7057

Eduardo Matias - MA Osório Santa Cruz - GO serviço de ComiBsOes Parlamentares
- Ánexo 11 - Sala 10 - Mezanino
secretária: Maria do Amaro Bezerra da Silva
Ramais: 7056n06O em 28-5-92 '



coMlSSÁo ESPECIAL DES1lNADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

coNS11TUIÇÃO NO 48, DE 1991, QUE
"ALTERA DISPOSmvOS DA CONS1lTUIÇÃO

FEDERAL (SISTEMA TRJBlITÁRIo NACIONAL)".

Presidente: Deputado José Dutra
1° Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
'}P Vice-Presidente: Deputado Basilio Villani
3" Vice-Presidente: Deputado Carrion J(ínior
Relator: Deputado Benito Gama

11tuIareI Suplentes

Bloco Parlamentar

8erviço de Comiss(Ses Especiais
- Anexo n - Sala 10 - Mezanino
secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7066{l067 em 20-8-92

. cOMISSÃo PARlAMENTAR DE INQlffiRlTO
DESTINADA A CONTINUAR AS JNVBSllGAçóES

DE IRREGULARIDADES NA CESSÃO DO
CONIROLE ACIONÁRIO DA NEC DO BRASIL S/A,
BEM COMO O ENVOLVIMENTO E A.ÇÃo DIRETA

DO MINISTIDuO DAS COMUNICAçóES E
DA TELEBRÁS NOS FATOS

Benito Gama
Francisco Dornelles
Ibere Ferreira
Romel Anísio

PMDB

Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro

João Maia

Prazo: 10-6 a 7-10-92
Presidente: Deputado Messa Demes
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
Relator: Deputado Luiz Carlos Santos

TItulares

Bloco Parlamentar

Suplentes

PDC

Ronaldo Caiado Paes Landim
Eraldo Tmoco Aroldo Cedraz
Mussa Demes José Carlos Aleluia

PMDB

Geddel Vieira lima Ivo Mainardi
Luiz Carlos Santos Gonzaga Motta
Nestor Duarte Neif Jabur

PDT

Paulo Ramos José Vicente Brizola

PSDB

Luiz Pontes Magalhães Teixeira

PDS

José Lourenço Marcelino R Machado

PT

TlIden Santiago Chico Vigilante

PTB
Luiz Moreira Hilário Coimbra

f L

Jones Santos Neves Nelson Bornier

Germano Rigotto
José Dutra
Lufs Roberto Ponte
Manoel Moreira

PDT
Carrion J6nior
Sérgio Gaudenzi

PSDB

Antonio Carlos Mendes Tame
PDS

Basilio Villani

PT
J086 Fortunati

PDC

Paulo Mandarino

PL
Flávio Rocha

PI'B

Gatone Righi

PIR
Osvaldo Reis

César Maia
Od Carw.lho

Fernando Bezerra Coelho
Gonzaga Motta

LuiZ Gira0
Eden Pedroso

Jackson Pereira

Pedro Pavão

Paulo Bernardo

Francisco Cóelho

Jones Santos Neves

Edison Fidélis

João Colaço

JairoAzi

ReuniOCs:
Local: Anexo n, Plenário nO
Secretário:

Eduardo S. Campos



~

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL'

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

Semestral Cr$ 2.86.706,00 até 1°/11/92

SEÇÃO n· (Senado'Federal)

Semestral Cr$ 286.706,00 até 1°/11/92

J. avulso Cr$ 2.048,00 até 1°/11/92

o s pedidos devem ser acom panhados de cheque pagá
vel em Brasília, Nota de Em pe.nho ou O rdem de Pag.a7
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, à favor do

CENTRO GRÁFICO 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 8:0 Usuário.



Centro Gráfiêo do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

1 EDIÇÃO DE HOJE: 112 PÁGINAS:


